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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนยทาพระจันทร คณะศิลปศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Industrial and Organizational Psychology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
Master of Arts (Industrial and Organizational Psychology)
M.A. (Industrial and Organizational Psychology)

3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ พ.ศ. 2543
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ .....................
เมื่อวันที่ ..................เดือน .................. พ.ศ. ......................
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่..........เมื่อวันที่........เดือน............พ.ศ.............
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่................................
เมื่อวันที่ .................เดือน.....................พ.ศ......................
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. เปนผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการทั้งดานการสอนและการวิจัย
2. ทํางานดานทรัพยากรมนุษย เชน เปนผูทํางานดานสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
3. เปนผูวิเคราะหและวางระบบการบริหารจัดการ เชน การเปนนักบริหาร ผูประกอบการ และผูนํา
ในองคการตางๆ เปนตน
4. เปนผูทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการนําจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไปประยุกตใช เชน
นักการตลาด นักการสื่อสาร นักโฆษณา นักวางแผนและนโยบาย นักบริหารอนามัยและสุขภาพ และนักวางแผน
งานบริการ เปนตน

2

มคอ. 2

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1..

อุบลวรรณา ภวกานันท

2.

3.

4.

5.

สิริอร วิชชาวุธ

นพมาศ อุงพระ

ชัชวาล เทียมถนอม

อรอนงค คัสซิ่นส

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบันปการศึกษาที่จบ
อาจารย ดร.

รองศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

Ph.D.Experimental Psychology/2535
Cert. of Specialization in Cognitive Psychology
ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง /2532
M.A.Theoretical Psychology/2530
University of Leuven Belgium/2530
กศ.ม.จิตวิทยาพัฒนาการ/2524
กศ.บ.(ชีววิทยา) /2521
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.S.Industrial and Organizational Psychology
San Diego State University, USA/2527
ค.บ.คณิตศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/2520
M.A.Sociology
University of Massachusetts a Boston
USA/2517
B.A. Sociology
University of Massachusetts a Boston
USA/2516
ศศ.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/2540
วท.บ.กายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล/2528
M.A.Industrial and Organizational Psychology
University of New Haven , USA/2527
ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย/2520
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/2516
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร กรุงเทพฯ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนื่องจากประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาทางดาน
อุตสาหกรรม ธุรกิจการคาและบริการ ใหรุดหนาทันสมัย และกาวสูความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติได
การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพแรงงานของไทยจึงตองปรับตัวอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการทํางานใหเกิดมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สังคมที่มีคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีความจําเปนในการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี มีจริยธรรม
จรรยาบรรณในการทํางาน และมีการพัฒนาองคการและธุรกิจใหกาวหนาทัดเทียมหรือนําหนานานาชาติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
นักศึกษาจากคณะหรือโครงการอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่สนใจในโครงการฯ ได ตาม
ขอกําหนดของรายวิชานั้น ๆ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1. 1 ปรัชญา และความสําคัญ
การพัฒนาระบบการทํางาน ระบบบริหารจัดการในองคการ และคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานรวมทั้งสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทํางาน สามารถชวยใหศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยของประเทศมีประสิทธิภาพกาวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันในอันที่จะอยู
รอดและแขงขันทางธุรกิจกับนานาชาติได
1.2 วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของหลักสูตร คือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการคนควา
วิเคราะห วิจัย ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหาตาง ๆ ในการทํางาน และนําความรูทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการไปประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- ปรับปรุงหลักสูตรจิตวิทยา
-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
อุตสาหกรรมและองคการใหมี
หลักสูตรในระดับสากลและ
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด สอดคลองตามเกณฑ สกอ.
-ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ
-ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง -ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
กับความตองการของสังคมและการ ตองการของผูประกอบการและ
เปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
สภาพสังคม

-พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ใหมี
ประสบการณจากการนําความรูไป
ปฏิบัติงานจริง

-สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอน การทํางานวิจัย
-สนับสนุนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-รายงานความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของผูประกอบการ
-ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน
-ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
-อัตราการเขารวมสัมมนาวิชาการ
และการทํางานบริการวิชาการใน
องคกรภายนอก
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1. เปนหลักสูตรไมเต็มเวลา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยนอกเวลาราชการ
2. การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภาค โดยแบ ง เวลาศึ ก ษาในป ห นึ่ ง ๆ เป น 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลาไมนอยกวา 15
สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑ
ที่คณะศิลปศาสตรกําหนดและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. และวันอาทิตย เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2 . มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 เปนผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.5
6
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2.2 เปนผูมีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
2.3 เปนผูดํารงตําแหนงทางการบริหารไมนอยกวา 5 ป
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกใชวิธีการสอบคัดเลือก 2 วิธี คือ
1.สํ า หรั บ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 2.1 หรื อ 2.2 สอบวิ ช าเฉพาะสาขา วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
(TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS) และสอบสัมภาษณ
2.สําหรับผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.3 สอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS) และสอบสัมภาษณ
3. เงื่ อนไขอื่ นๆใหเปนไปตามประกาศรับ สมั ครบุ คคลเข าศึ กษาในระดับบั ณฑิ ตศึก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะศิลปะศาสตร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1. จําเปนตองปรับพื้นฐานความรูของนักศึกษาที่มาจากหลายสาขาวิชา
2. การปรับตัวของนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันมากขึ้นจากการมีประสบการณที่
แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. ใหศึกษาในรายวิชาเสริมพื้นฐานทางจิตวิทยา
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การแนะแนวการเรียน และกิจกรรมกลุมตาง ๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปจะรับนักศึกษาโดยประมาณปละ 60 คน ดังตัวอยางในตาราง
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
แผนการศึกษา
2553
2554
2555
2556
แผน ก แบบ ก 2
30
60
90
90
แผน ข
30
60
90
90
รวม
60
120
180
180
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบ
60
60

2557
90
90
180
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะศิลปศาสตร ในปงบประมาณ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับโดยประมาณ (หนวย : บาท)
คาบํารุงการศึกษา
994,500
บาท
คาลงทะเบียน
7,822,500
บาท
คาธรรมเนียมตางๆ
1,455,900
บาท
บาท
รวมรายรับ
10,272900
หมายเหตุ : 1. เปนไปตามสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศในแตละปโดยประมาณ
2. ประมาณการตามอัตราเงินเฟอ 10% ถาอัตราเงินเฟอมากกวา 10% จะปรับตามอัตราเงินเฟอ
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
378,166 บาท
2. คาใชจายดําเนินงาน
10,022,751 บาท
10,400917 บาท
รวมรายจาย
หมายเหตุ : 1. เปนไปตามสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศในแตละปโดยประมาณ
2. ประมาณการตามอัตราเงินเฟอ 10% ถาอัตราเงินเฟอมากกวา 10% จะปรับตามอัตราเงินเฟอ
3. จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง จํานวน 246 คน
4. คาใชจายตอหัวนักศึกษา....65,000....บาท ตอ ป
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
 อื่นๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษา
ของโครงการ
การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียน สําหรับ นักศึกษาที่ ลาออก จากระบบการศึกษา
ของโครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการและกลับเขามาศึกษาใหมตามเกณฑการ
คัดเลือกของโครงการ ขอ 2.2 สามารถกระทําไดดังนี้
2.8.1 เทียบโอนหนวยกิตไดไมเกิน 11 หนวยกิต โดยจะตองมีผลการเรียนแตละวิชาอยูในระดับ B+
2.8.2 สามารถยกเวนการลงทะเบียนในรายวิชาเสริมพื้นฐาน จ.501 และ จ.502 ได
2.8.3 เทียบโอนหนวยกิตจะทําไดเมื่อนักศึกษาลาออกไปไมเกิน 2 ปการศึกษา
2.9 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
ไมมี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 45 หนวยกิต
3.1.2 ระยะเวลาการศึกษา เปนหลักสูตรแบบไมเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อยางนอย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.3 โครงสรางหลักสูตร
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2
21 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
45 หนวยกิต

แผน ข
21 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
45 หนวยกิต

3.1.4 รายวิชา
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรยอ จ/PY หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาจิตวิทยา
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รายวิชา

เลขหลักหนวย
1-5
6-9
เลขหลักสิบ
0
1
2
3
4
5
6
7
8-9

แสดงวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง แสดงวิชาเลือก
แสดงหมวดของลักษณะวิชา
หมายถึง แสดงวิชาเสริมพื้นฐาน
หมายถึง แสดงวิชาทางสถิติและเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา
หมายถึง แสดงวิชาทางจิตวิทยาสังคม
หมายถึง แสดงวิชาเกี่ยวกับองคการและจิตวิทยาองคการ
หมายถึง แสดงวิชาทางจิตวิทยาบุคลากร
หมายถึง แสดงวิชาทางวิศวการพฤติกรรม
หมายถึง แสดงวิชาทางจิตวิทยาการปรึกษา
หมายถึง แสดงวิชาทางพื้นฐานทางจิตวิทยา
หมายถึง แสดงวิชาทางการบูรณาการทางจิตวิทยา

เลขหลักรอย
5
6
7
8

แสดงความยากงายหรือชั้นป
หมายถึง แสดงวิชาเสริมพื้นฐาน
หมายถึง แสดงวิชาระดับตน
หมายถึง แสดงวิชาระดับสูง
หมายถึง วิทยานิพนธ

1. วิชาเสริมพี้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) นักศึกษาตองศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-9)
PY 501 Fundamental of Psychology
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY 502 Industrial and Organizational Psychology
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2. วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับจํานวน 7 วิชา 21 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จ. 611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
3 (3-0-9)
PY 611 Statistics for Behavioral Science Research
จ.612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 612 Psychological Test and Measurement
จ. 631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 631 Business Management and Psychology
จ. 641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง
3 (3-0-9)
PY 641 Advanced Personnel Psychology
จ. 651 สภาพการทํางานและองคประกอบดานบุคคล
3 (3-0-9)
PY 651 Ergonomics and Human Factors
จ. 711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY 711 Research Methods in Industrial and Organizational Psychology
จ. 731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY731 Seminar in Industrial and Organizational Psychology

3. วิชาเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองเลือกศึกษาวิชาเลือกจํานวน 12 หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาแผน ข ตองเลือกศึกษาวิชาเลือก จํานวน 18 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จ. 616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 616 Experimental Designs in Psychology
จ. 626 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
3 (3-0-9)
PY 626 Psychology of Communication and Persuasion
จ. 627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
3 (3-0-9)
PY 627 Consumer and Advertising Psychology
จ. 628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
3 (3-0-9)
PY 628 Psychology of Conflict Management
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รหัส

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
จ. 636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
PY 636 Psychology of Organizational Development and Changes
จ. 637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
3 (3-0-9)
PY 637 Psychology of Industrial Relations
จ. 638 การจูงใจในการทํางาน
3 (3-0-9)
PY 638 Work Motivation
จ. 639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
3 (3-0-9)
PY 639 Leadership Psychology
จ. 646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
3 (3-0-9)
PY 646 Personnel Selection and Evaluation
จ. 647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการออกแบบ
3 (3-0-9)
และการประเมินผล
PY 647 Human Resource Development : Design and Evaluation
จ. 648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-9)
PY 648 Performance Appraisal
จ. 656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
3 (3-0-9)
PY 656 Environmental Psychology
จ. 666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
3 (3-0-9)
PY 666 Counseling Psychology In Organization
จ. 676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับความคิดสรางสรรค
3 (3-0-9)
PY 676 Cognitive Psychology and Creativity
จ. 716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
PY 716 Advanced Statistics for Behavioral Science
จ. 717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร
4 (2-6-8)
PY 717 Experimental Research in Behavior Sciences
จ. 736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
3 (3-0-9)
PY 736 Reward and Compensation
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-9)

จ. 737 การปรับพฤติกรรมการทํางานในองคการ
PY 737 Job Related Behavior Modification in Organizational
จ. 738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการภาคปฏิบัติ
PY 738 Practicum in Industrial and Organizational Psychology
จ. 746 การประยุกตทฤษฏีบุคลิกภาพในองคการ
PY 746 Application of Personality theories in Organization
จ. 747 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
PY 747 Decision Making and Problem Solving in Organization
จ. 786 คุณภาพชีวิตในการทํางาน : การออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม
PY 786 Quality of Work Life : Establishment and Design of a Program
จ. 787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ
PY 787 Seminar in Industrial and Organizational Psychology Experiences
4. การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จ. 791 การคนควาอิสระ 1
PY 791 Independent Study 1
จ. 792 การคนควาอิสระ 2
PY 792 Independent Study 2
5. วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รหัส
ชื่อวิชา
จ. 800 วิทยานิพนธ
PY 800 Thesis

3 (0-9-3)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)

3 (2-2-8)

จํานวนหนวยกิต
3
3

จํานวนหนวยกิต
12
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) นักศึกษาเรียนกอนเปดภาคแรกในปการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวนหนวยกิต
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
รวม

3
3
6

ปการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จ. 611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3 หนวยกิต จ. 612 การทดสอบและการวัดทาง
จ. 631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา
3 หนวยกิต
จิตวิทยา
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หนวยกิต วิชาเลือก 2 วิชา
6 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต รวม
9 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จ. 641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง
3 หนวยกิต จ. 651 สภาพการทํางานและองคประกอบ
จ. 711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรม
ดานบุคคล
3 หนวยกิต
และองคการ
3 หนวยกิต จ. 731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หนวยกิต
และองคการ
3 หนวยกิต
รวม
ภาคเรียนที่ 1
จ. 800 วิทยานิพนธ
รวม

9 หนวยกิต รวม
ปการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 2
9 หนวยกิต จ. 800 วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต รวม

6 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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แผน ข
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) นักศึกษาเรียนกอนเปดภาคแรกในปการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต

จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
3
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3
รวม
6
ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จ. 611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3 หนวยกิต จ. 612 การทดสอบและการวัดทาง
จิตวิทยา
3 หนวยกิต
จ. 631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา
3 หนวยกิต วิชาเลือก 2 วิชา
6 หนวยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต รวม
9 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
จ. 641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง
3 หนวยกิต
จ.651 สภาพการทํางานและองคประกอบ
ดานบุคคล
3 หนวยกิต
จ. 711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรม
จ.731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
และองคการ
3 หนวยกิต
องคการ
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หนวยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
จ.791 การคนควาอิสระ 1
วิชาเลือก 1 วิชา
สอบประมวลความรู
รวม

ปการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต จ.792 การคนควาอิสระ 2
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
จ. 501 จิตวิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-9)
PY 501 Fundamental of Psychology
หลั ก และทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ กระบวนการรั บ รู การจู ง ใจ การเรี ย นรู บุ ค ลิ ก ภาพ การรู คิ ด
กระบวนการทางสมองในการคิดและการแกปญหา
จ. 502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY 502 Industrial and Organizational Psychology
ประวัติความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ การคัดเลือก การฝกอบรม การประเมินผลงาน การจูงใจในการทํางาน ทัศนคติและพฤติกรรมใน
องคการ ผูนําและการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคการ
2) วิชาบังคับ
จ. 611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
3 (3-0-9)
PY 611 Statistics for Behavioral Science Research
วิ ธี ก ารทางสถิ ติพ รรณนาและสถิ ติอนุ ม านที่ ใ ช วิเคราะห ข อมู ล ของงานวิ จัย ทางพฤติ ก รรมศาสตร
สหสั ม พั น ธ ป ระเภทต า งๆ และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรหลายตั ว การวิ เ คราะห ก ารถดถอย
สหสั ม พั น ธ พ หุ เ บื้ อ งต น ป ญ หาการร วมพหุ เชิ ง เส น การทดสอบความแตกต า งระหว า งตั ว แปรต า งๆ การ
วิเคราะหความแปรปรวนเชิงเดี่ยวและการวิเคราะหความแปรปรวนรวม การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยเน น ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการอ า น การแปลผลงานการวิ จั ย จาก
วารสารวิ ช าการทั้ ง ในประเทศและต างประเทศ และสามารถนํ า สถิ ติที่ ถู กต องเหมาะสมมาประยุก ต ใ ช กั บ
งานวิจัยของตน
จ. 612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 612 Psychological Test and Measurement
วิชาบังคับกอน : จ.611
วิธีการทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาในองคการและโรงงานอุตสาหกรรม แบบทดสอบตาง ๆ ไดแก
แบบทดสอบความถนัด แบบตรวจสอบความสนใจในอาชีพ แบบสอบวัดบุคลิกภาพและเจตคติตาง ๆ ตลอดจน
เครื่องมือที่ใชในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ การลงมือปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดดังกลาว เพื่อใหนักศึกษา
สามารถใช ปรับใช รวมทั้งทดลองสรางเครื่องมือวัดตางๆ สามารถวิเคราะหและเขียนรายงานผลที่ไดจากการสราง
เครื่องมือวัดนั้น ๆ
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จ. 631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 631 Business Management and Psychology
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งธุ ร กิ จ กั บ จิ ตวิ ท ยา การวางกลยุ ท ธทางทรั พ ยากรมนุ ษ ย โ ดยเน นการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของสิ่งแวดลอมภายนอกองคการและในระดับ
นานาชาติที่มีตอการบริหารทรัพยากรมนุษย และบทบาทของสิ่งแวดลอมที่มีตอการวางกลยุทธเพื่อบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นองค ก าร ทางเลื อกที่ อ งค ก ารจะเผชิ ญ ในด า นการวางแผนกํ า ลั ง คน การฝ ก อบรมและ
พัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
จ. 641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง
3 (3-0-9)
PY 641 Advanced Personnel Psychology
วิชาบังคับกอน : จ.612
การวิ เคราะห งาน การวางแผนกํ า ลั ง คน กระบวนการสรรหาคั ดเลื อก การตั้ ง เกณฑ ใ นการวั ดและ
ประเมินเพื่ อการตัดสิ นใจทางบุ ค ลากร เครื่ องมื อต างๆ ที่ใ ช ทํ านายผลการปฏิ บั ติงาน การตั ดสิ นใจในการ
คัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
จ. 651 สภาพการทํางานและองคประกอบดานบุคคล
3 (3-0-9)
PY 651 Ergonomics and Human Factors
สภาพสิ่งแวดลอมและประสิทธิภาพในการทํางาน ความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวทางสรีระและ
การรับรูของมนุษยกับลักษณะของงาน เครื่องมือและเครื่องจักรกล การเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเนื่องจาก
ระบบการทํางานของคนกับเครื่องจักรกล แนวคิดในการออกแบบเครื่องมือ เครื่องใชและสภาพการทํางานให
เหมาะสมกับสรีระและการรับรูของคน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทํางาน
จ. 711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY 711 Research Methods in Industrial and Organizational Psychology
วิชาบังคับกอน : จ.611
ระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนแบบการวิจัย (Research design) ในเชิงจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ รวมทั้งการวิจัยประเมินผลโครงการตางๆ ในองคการ การตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบ การเลือกวิธีวิจัย
และการประเมินผล การสุมตัวอยาง การรวบรวมและจัดระบบขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติโปรแกรม
คอมพิวเตอร การแปลผล และการเขียนรายงานการวิจัย
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จ. 731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-9)
PY 731 Seminar in Industrial and Organizational Psychology
การประยุ ก ต ท ฤษฎี แ ละหลั ก การทางจิ ต วิ ท ยา วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย และตรวจสอบป ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ
องคประกอบที่สําคัญตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน เกณฑมาตรฐานของงาน ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับผูใชแรงงานในเชิงจิตวิทยา จิตวิทยาของผูนํา แรงงานสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงในองคการ
และปญหาทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
3) วิชาเลือก
จ. 616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา
3 (3-0-9)
PY 616 Experimental Designs in Psychology
วิชาบังคับกอน : จ.611
หลักและวิธีการในการวางแผนและดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง เนนวิธีทางการทดลองทั้งใน
หองปฏิบัติการและในภาคสนาม รวมทั้งในแบบกึ่งทดลอง วิธีการสรางคุณภาพของงานทดลอง โดยการศึกษา
ปฏิบัติการออกแบบการทดลอง การสรางสมมติฐานที่สามารถทดสอบได วิธีการในการทดสอบสมมติฐานตาง
ๆ วิธีการสรางคุณภาพของเครื่องมือและของวิธีการทดลองในแบบตางๆ รวมทั้งวิธีการใชสถิติตาง ๆ ในการ
วิเคราะหและประเมินผลที่เหมาะสม และวิธีการสรุปผลงานวิจัยเชิงทดลอง
จ. 626 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
3 (3-0-9)
PY 626 Psychology of Communication and Persuasion
กระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสารและการชักจูง การเรียนรู เจตคติและบุคลิกภาพของผูสงสาร
และผูรับสาร กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลในระดับตาง ๆ ระหวางหนวยงาน ระหวางองคการ วิธีการ
สื่อสารและทักษะในการติดตอสื่อสาร เทคนิควิธีการชักจูง รวมถึงผลกระทบของการสื่อสารและการชักจูงที่มี
ตอประสิทธิภาพการทํางานในองคการ
จ. 627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
3 (3-0-9)
PY 627 Consumer and Advertising Psychology
ลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภค ในองคประกอบตาง ๆ ทางดานจิตวิทยาและสังคมที่มีผลตอพฤติกรรม
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การตัดสินใจ ความพึงพอใจ ความผูกพั น ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผูบริโภค รวมทั้งจรรยาบรรณและหลักการใชจิตวิทยาในการสื่อสาร การโฆษณา การใชสื่อตางๆ ในการโฆษณา
แนวทางการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาหรือวิจัยผูบริโภคและการโฆษณา
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จ. 628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
3 (3-0-9)
PY 628 Psychology of Conflict Management
แนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของความขัดแยงในองคการ ความรวมมือและการแขงขัน ความ
ไววางใจและความไมไววางใจระหวางบุคคลหรือกลุมคน การเจรจาตอรองที่เกี่ยวของกับความขัดแยง และ
วิธีการแกปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งวิธีขจัดความเครียดของบุคคลในองคการ อัน
เนื่องดวยความขัดแยงนั้น ๆ
จ. 636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-9)
PY 636 Psychology of Organizational Development and Changes
ประมวลหลักการ ทฤษฎีมโนทัศนตลอดจนเทคนิควิธีทางจิตวิทยาเพื่อศึกษารากฐานเชิงทฤษฎี
ของการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติขององคการ ระบบเปดและองคการในเชิงเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงองคการ
ในเชิงระบบ วิเคราะหแนวคิดของตัวแบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการแบบตางๆ ตลอดจนแนวทางการ
นําไปใช การนําเอาทักษะการวิจัยทางจิตวิทยาไปใชในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ การวิเคราะหและ
แกปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง
จ. 637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
3 (3-0-9)
PY 637 Psychology of Industrial Relations
พฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน การบรรจุคนงานในโรงงานอุ ตสาหกรรม การฝกอบรม
คนงาน การรับรูเรื่องราวรองทุกข การใหคําปรึกษาแกคนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของคน การ
บริหาร คาจางแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธในกลุมคนงาน ความสัมพันธระหวางคนงานกับสหพันธ
กรรมกร กฎหมายแรงงาน ปญหาและการแกปญหาดานแรงงานสัมพันธ
จ. 638 การจูงใจในการทํางาน
3 (3-0-9)
PY 638 Work Motivation
แนวทางการศึกษาแรงจูงใจในองคการ แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน บทบาทของความ
แตกตางระหวางบุคคล สังคม และวัฒนธรรมตอแรงจูงใจ การประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจในองคการ ไดแก การใหรางวัลรูปแบบตางๆ การลงโทษ และการจูงใจใหเกิดความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมในองคการ

19

มคอ. 2

จ. 639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
3 (3-0-9)
PY 639 Leadership Psychology
ทฤษฎี ผู นํา ผู นํา แบบเปลี่ ยนแปลงและผู นํา แบบแลกเปลี่ย น ความตา งกั นระหวา งผู นํากั บผู จัดการ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนําในองคการ คุณสมบัติของผูนําที่ดี การเปนผูนําที่มีความคิดสรางสรรค
เทคนิคการสรางทักษะในการบริหารงานและบริหารคน การพัฒนาประสิทธิผลในการเปนผูนําดวยการสํารวจ
ตนเองและการรั บเสี ย งสะท อน 360 องศา จากผู เกี่ย วข อง รวมทั้ ง การสร า งและนํ า ที มงานที่ มี วัฒนธรรมสู
ความสําเร็จ และการบริหารขามวัฒนธรรม
จ. 646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
3 (3-0-9)
PY 646 Personnel Selection and Evaluation
วิเคราะหปญหาและกระบวนการในการคัดเลือก การแยกแยะตําแหนงงาน และการประเมินผลงาน
การใชแบบทดสอบในองคการ การสัมภาษณ ตลอดจนการคัดเลือกดวยวิธีอื่น การประเมิน คุณสมบัติของ
เครื่องมือวัด การสรางเกณฑมาตรฐาน และการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล
จ. 647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการออกแบบและการประเมินผล
3 (3-0-9)
PY 647 Human Resource Development : Design and Evaluation
แนวคิด ทฤษฎี และลองฝกปฏิบัติการออกแบบและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การพัฒนาทางอาชีพ การสรางและการประเมินโครงการเพื่อเตรียม
บุคลากรสํา หรับ โอกาสทางดานการศึกษาและการทํ างาน การสํารวจความต องการในการฝ กอบรม การจั ด
หลักสูตร และ การประเมินผลโครงการฝกอบรมเพื่อนํามาพัฒนาโครงการตอไป โดยเนนลักษณะของบุคลากร
ในองคการและเปาหมายของการเปลี่ยนพฤติกรรม
จ. 648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-9)
PY 648 Performance Appraisal
ทฤษฎีและการประยุกตใชระบบการประเมินผลงาน วิธีการสรางและวิธีการใชขอมูลการประเมินผล
งานประเภทตาง ๆ เนนที่การพัฒนาและการใชระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมใน
องคการ
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จ.656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม

3 (3-0-9)

PY 656 Environmental Psychology
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ปญหาและโอกาส
ตางๆ ที่มนุษยจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การสรางพฤติกรรมและการพัฒนาตางๆ ที่ปรับพฤติกรรมของ
บุคคลใหเขากับสภาพแวดลอมหรือปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับมนุษย ผลงานและการวิจัยตางๆ ในเรื่อง
ความสัมพันธและวิวัฒนาการระหวางพฤติกรรมกับสภาพแวดลอม ซึ่งรวมทั้งคุณประโยชน โทษ อันตราย
ความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จ. 666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
3 (3-0-9)
PY 666 Counseling Psychology In Organization
หลักการ เทคนิค ทักษะพื้นฐาน ทฤษฎีที่สําคัญและกระบวนการปรึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาวะในการ
ดําเนินชีวิตของบุคลากรและสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานในองคการ
จ.676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับความคิดสรางสรรค
3 (3-0-9)
PY 676 Cognitive Psychology and Creativity
กระบวนการทางจิตในการจัดการ สรางและพัฒนาของระบบการคิด ความรู และปญญาหรือความ
ฉลาดตางๆ ของมนุษย ที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมรูปแบบตางๆ การทํางานของความคิดขั้นสูงโดยเฉพาะความคิด
แบบสรางสรรค ศึกษาทั้งในดานทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการทดสอบฝกหัดรูปแบบความคิดเหลานั้น
จ.716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-9)
PY 716 Advanced Statistics for Behavioral Science
วิชาบังคับกอน : จ.611
ระเบียบวิธีทางสถิติสําหรับการวิ จัยที่ใชวิธีวิเคราะห ตัวแปรพหุ ไดแกการวิเคราะหการถดถอยพหุ
สหสัมพันธพหุ การวิเคราะหเสนทาง การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหแคโนนิคัล การวิเคราะหองคประกอบ
แบบตางๆ รวมทั้งวิธีการใชสถิติวิเคราะหตัวแปรพหุกับงานวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร โดยเนนให
นักศึกษาสามารถใชสถิติวิเคราะหกับงานวิจัยไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิ ติตั ว แปรพหุ ตา ง ๆ โดยเน น การวิ เคราะห ข อ มู ล การแปลผลข อ มู ล ในรู ป แบบต า งๆ และการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยไดอยางถูกตองเหมาะสม
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จ.717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร
4 (2-6-8)
PY 717 Experimental Research in Behavior Sciences
วิชาบังคับกอน : จ.612 และ จ.711
วิธีการวิจัยตางๆ ที่ใชการทดลองเปนเครื่องมือในการศึกษาทั้งในหองปฏิบัติการ ภาคสนาม และแบบกึ่ง
ทดลอง ฝกปฏิบัติทําการทดลองตาง ๆ โดยเนนในเรื่องพฤติกรรมทั้งหลาย ซึ่งจะเปนการศึกษาที่ฝกหัดปฏิบัติได
ทั้งภายในประเทศหรือตางประเทศ
จ. 736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
3 (3-0-9)
PY 736 Reward and Compensation
วิชาบังคับกอน : จ.638
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจและแนวคิ ด สํ า คั ญ ที่ เ ป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การออกแบบระบบการให ร างวั ล และ
ผลตอบแทนการทํางานในองคการที่มีประสิทธิภาพสําหรับพนักงานในระดับที่แตกตางกัน การออกแบบ ระบบ
การจายคาจาง เงินเดือนแบบตาง ๆ ผลตอบแทนทางออม และสิทธิประโยชนตางๆ สําหรับพนักงานในองคการ
รวมทั้งผลกระทบที่มีตอผลผลิต ประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตในการทํางาน
จ. 737 การปรับพฤติกรรมการทํางานในองคการ
3 (3-0-9)
PY 737 Job Related Behavior Modification in Organizational
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยใช
เทคนิคการปรับพฤติกรรม เชน การเสริมแรง การลงโทษ การวางเฉย การเลียนแบบ และการฝก การแสดงออกที่
เหมาะสม เนนการปรับพฤติกรรมเพื่อประยุกตใชในการฝกอบรม การบริหารความเครียด การปรับปรุงผลผลิต
การขาดงาน การมาทํางานสาย การลาออก และการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและในองคการ
จ. 738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการภาคปฏิบัติ
3 (0-9-3)
PY 738 Practicum in Industrial and Organizational Psychology
การฝกภาคปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานเอกชน และหนวยงานของรัฐ นักศึกษาใชเวลา
ในการฝกปฏิบัติรวมเวลาทั้งหมดไมนอยกวา 180 ชั่วโมง ทํารายงานสง 1 ฉบับและมีใบประเมินผลการฝกงาน
จากหนวยงานที่นักศึกษาฝกปฏิบัติ
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จ.746 การประยุกตทฤษฏีบุคลิกภาพในองคการ
3 (3-0-9)
PY 746 Application of Personality theories in Organization
แนวคิดตางๆ ของทฤษฎีบุคลิกภาพเฉพาะประเด็นที่จะนํามาใชในจิตวิทยาองคการ หัวขอที่เนนพิเศษ
ได แก การวั ด บุ ค ลิ ก ภาพแบบต า ง ๆ เพื่ อคั ดเลื อ กบุ ค คลให เหมาะสมกั บ งาน การพั ฒนาตน การจั ดการกั บ
ความเครียดตามบุคลิกเฉพาะตัว และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในงาน
จ. 747 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
3 (3-0-9)
PY 747 Decision Making and Problem Solving in Organization
ทฤษฎีการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ และการแกปญหา ของบุคคลและของกลุมในองคการ หลัก
และวิธีการระดมสมองเพื่อวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหา การเลือกวิธีการแกปญหาและตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ การดําเนินการแกปญหาและประเมินผล บทบาทของผูนําและของกลุมในการตั ดสินใจและ
แกปญหาในองคการ
จ. 786 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
3 (3-0-9)
PY 786 Quality of Work Life : Establishment and Design of a Program
ศึ ก ษาทฤษฎี งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิต ในการทํ า งาน โดยนํ า ความรู ด า นสุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัยในที่ทํางาน สิ่งแวดลอม และการจูงใจในการทํางาน มาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน รวมทั้งการใหการศึกษาแกผูบริหารและพนักงาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบอาการ
เขาใจสาเหตุและวิธีการควบคุมโรคและปญหาตางๆ ที่เกิดจากการทํางาน และการใหบริ การตาง ๆ เพื่อปองกัน
และพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน
จ. 787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (2-2-8)
PY 787 Seminar in Industrial and Organizational Psychology Experiences
สัมมนาประสบการณ และความรูเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการองคการ ระบบการทํางาน ปญหา
และการแกไขปญหาในประเทศและตางประเทศ มีการดูงานและทัศนศึกษาในประเทศ และตางประเทศ

23

มคอ. 2

4) การคนควาอิสระ
จ. 791 การคนควาอิสระ1
3 หนวยกิต
PY 791 Independent Study 1
วิชาบังคับกอน : จ.711
รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเพื่อตั้งสมมติฐานงานวิจัย
ของตนเอง รวมทั้งออกแบบการวิจัยและเครื่องมือในการทดสอบสมมติฐาน เขียนโครงการวิจัยและไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการสอบงานวิจัยสวนบุคคล
จ.792 การคนควาอิสระ2
3 หนวยกิต
PY 792 Independent Study 2
วิชาบังคับกอน : จ.791 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สราง และ/หรือ พัฒนาเครื่องมือที่ไดรับอนุมัติจากงานคนควาอิสระ 1 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห
ขอมูล อภิปรายผลการวิจัย และรายงานการวิจัยไดรับอนุมัติคณะกรรมการสอบงานวิจัยสวนบุคคล
5) วิทยานิพนธ
จ. 800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
PY 800 Thesis
สรางโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ เขียนวิทยานิพนธและนําเสนอวิทยานิพนธ เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ โดยมุงเนนจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลการวิจัย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ ตําแหนงทาง
ชื่อ-สกุล
เลขที่บัตร
คุณวุฒิ
วิชาการ
ประชาชน
1.

อาจารย ดร.

อุบลวรรณา ภวกานันท

2.

รองศาสตราจารย

สิริอร วิชชาวุธ

3.

รองศาสตราจารย

นพมาศ อุงพระ

4.

ผูชวยศาสตราจารย

ชัชวาล เทียมถนอม

5.

อาจารย

อรอนงค คัสซิ่นส

ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
เฉพาะทาง
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

สาขาวิชา

สําเร็จการศีกษาจาก
สถาบัน

ป

Ph.D.Experimental Psychology
Cert. of Specialization in Cognitive Psychology

University of Leuven Belgium
University of Leuven Belgium

2535
2532

M.A.(Theoretical Psychology)
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
กศ.บ. (ชีววิทยา)
M.S.Industrial and Organizational Psychology
ค.บ.คณิตศาสตร
M.A. Sociology
B.A. Sociology
ศศ.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
วท.บ.กายภาพบําบัด
M.A.Industrial and Organizational Psychology
ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

University of Leuven Belgium
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
San Diego State University, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Massachusetts a
Boston USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of New Haven , USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530
2524
2521
2520
2516
2517
2516
2540
2528
2527
2520
2516
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ
1.

อาจารย ดร.

ชื่อ-สกุล

อุบลวรรณา ภวกานันท

2.

รองศาสตราจารย

สิริอร วิชชาวุธ

3.

รองศาสตราจารย

นพมาศ อุงพระ

4.

ผูชวยศาสตราจารย

ชัชวาล เทียมถนอม

5.

ผูชวยศาสตราจารย

ชัชสรัญ เต็งพงศธร

6.

อาจารย

อรอนงค คัสซิ่นส

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศีกษาจาก
สถาบัน

ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตร
เฉพาะทาง
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ป

Ph.D.Experimental Psychology
Cert. of Specialization in Cognitive Psychology

University of Leuven Belgium
University of Leuven Belgium

2535
2532

M.A.(Theoretical Psychology)
กศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
กศ.บ. (ชีววิทยา)
M.S.Industrial and Organizational Psychology
ค.บ.คณิตศาสตร
M.A. Sociology
B.A. Sociology
ศศ.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
วท.บ.กายภาพบําบัด
ศศ.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
วท.ม.จิตวิทยาคลินิก
ศศ.บ. จิตวิทยา เกียตินิยมอันดับ 2
M.A.Industrial and Organizational Psychology
ค.ม.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

University of Leuven Belgium
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
San Diego State University, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Massachusetts a
Boston USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of New Haven , USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2530
2524
2521
2520
2516
2515
2514
2540
2528
2541
2533
2531
2527
2520
2516
26
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่ ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1.

ศาสตราจารย ดร.

ชัยพร วิชชาวุธ

2.

รองศาสตราจารย ดร. ชินนะพงษ บํารุงทรัพย

3.

รองศาสตราจารย ดร. ดิเรก ศรีสุโข

4.

รองศาสตราจารย ดร. ทิพาวดี เอมะวรรธนะ

5.

ศาสตราจารย ดร.

รัตนา ศิริพานิช

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

Ph.D. (Experimental Psychology)
M.A. (Psychology)
ค.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ค.บ. (เกียรตินิยม)
Ph.D. (Statistics)
M.S. (Mathematics)

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศศ.บ. (สถิติ เกียรตินิยมดีมาก)
Ph.D. (Educational Psychology)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (เกียรตินิยม)
Ph.D. (Counseling Psychology)
M.Psych. (Clinical Psychology)
ศศ.บ. (จิตวิทยา เกียรตินิยม)
Ph.D. (Educational Measurement and Statistics)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
กศ.บ. (เกียรตินิยม)

สําเร็จการศีกษาจาก
สถาบัน

ป

The University of Michigan, USA
The University of Michigan, USA
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Florida , USA
University of lllinois at Chicago
Circle , USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of California, Berkeley
จุฬาลงกรณมหาวิท
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
University of Missouri, USA
University of Missouri Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of lowa
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

2514
2511
2510
2508
2527
2519
2516
2516
2507
2503
2528
2517
2513
2516
2507
2503
27
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ลําดับที่

6.

7.

8.

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย
เกียรติคุณ ดร.

ชื่อ-สกุล

ศรีเรือน แกวกังวาล

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบัน

รองศาสตราจารย ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกุล

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

Ph.D. (Developmental Psychology & Language
Studies)
M.Ed. (Counseling & Educational Psychology)
อบ.คบ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
Ph.D. (Social Psychology)

ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
M.A. (Industrial Psychology)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ศศ.บ.(จิตวิทยา เกียรตินิยมดีมาก)
M.A. (Mathematical Statistics)
ศศ.บ. (สถิติ)
M.S. (Industrial Engineering)

ปริญญาตรี

วท.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ

9.

รองศาสตราจารย

สุเมธ สมภักดี

10.

รองศาสตราจารย
นท.

สุทธิ์ ศรีบูรพา

สําเร็จการศีกษาจาก

ปริญญาเอก

ป

University of Maryland, USA

2527

University of Alberta Canada
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Brigham Young University Utah,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
The University of Western,
Australia
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
University of Delhi, Indi
Thammasat University

2514
2509
2528
2513
2511
2517
2514
2522
2512
2535

Wichita State University
Kansas , USA
รร.นายเรืออากาศดอนเมือง

2533
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ลําดับที่

11.

12.

13.

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

ผูชวยศาสตราจารย

อารีย สอาดอาวุธ

อาจารย

ศาสตราจารย

อํานาจ บุญศิริวิบูลย

เกษมสันต วิลาวรรณ

เลขที่บัตร
ประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศีกษาจาก
สถาบัน

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร

Grad.Dip. (Computing Studies)

M.Sc. (Applied Statistics)
พศ.บ. (สถิติ)
LTCL. (Teaching English as a Secord Language)
Certified Transactional Analysis
ปริญญาโท M.A. (Modern English and American Literature
ปริญญาตรี
B.A. Hons. (English)
ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต
เฉพาะทาง
หลักสูตร “Asian Labour Leadership”

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

ป

CCAE, Australia

2521

University of Bath , UK.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Trinity College, London , UK.
WPATA, Australia

2516
2510
2527
2520
2516
2517

University of Kent at canterbury, UK.

University of Lancaster, UK

สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
University of The Philippines
ประเทศฟลิปปนส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2513
2517
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การคนควาอิสระ
คนควาและวิจัยหัวขออันเปนประโยชนตอการพัฒนาองคความรูดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการและเขียนสารนิพนธ 1 เรื่อง โดยการควบคุมและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
การสรางโครงการวิจัยและการดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ เขียนวิทยานิพนธ และนําเสนอวิทยานิพนธรวมถึงการเขียนรายงานวิจั ยเพื่อ
เผยแพรผลงานวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เขียนวิทยานิพนธและนําเสนอวิทยานิพนธ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร
อยางมีจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
5.3 ชวงเวลา และการเตรียมการ
5.3.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1. นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ และจะจดทะเบี ย นทํ า
วิทยานิพนธไดเมื่อสอบผานวิชาบังคับครบ 21 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. หลั ง จากจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ
คณะกรรมการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตร
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมน อยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํา
นักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
5.3.2 การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา
2. นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
3. การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
การสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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5.3.3 การคนควาอิสระ (แผน ข)
1. นักศึกษาจะจดทะเบียนรายวิชา จ.791 การคนควาอิสระ 1ไดเมื่อสอบผานวิชาบังคับครบ 21
หนวยกิต
2 หลังจากจดทะเบียนรายวิชา จ.791 การคนควาอิสระ 1 นักศึกษาตองทําเสนอเคาโครงการ
คนควาอิสระตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการการคนควาอิสระ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่ง
กรรมการชุดที่แตงตั้งโดยคณบดีคณะศิลปศาสตร
3. การจดทะเบียนรายวิชา จ.792 การคนควาอิสระ 2 จะทําไดก็ตอเมื่อนักศึกษาสอบผาน จ.791
การคนควาอิสระ 1
4. หลังจากจดทะเบียน จ.792 การคนควาอิสระ 2 นักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานการวิจัยตอ
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการอยางนอย 3 ทาน ที่แตงตั้งโดยคณบดีคณะศิลปศาสตร
5. นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อศึกษาและสอบผานวิชาเสริมพื้นฐาน วิช า
บังคับ วิชาเลือก ครบตามที่หลักสูตรกําหนด รวมถึงจดทะเบียนรายวิชา จ.791 แลว โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00 และจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา
6. คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียนปการศึกษาละ 3
ครั้ ง กํ า หนดสอบเดื อ น พฤษภาคม , กั น ยายน และ มกราคม โดยคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู
7. การดําเนินการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
5.4 จํานวนหนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
5.5 กระบวนการประเมินผล
5.5.1 วิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1. สอบผานหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ
2. สอบผานภาษาอังกฤษตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
3. สอบปองกันวิทยานิพนธผานดวยผลระดับ S และเปนมติเอกฉันทจากคณะกรรมการ
4. เผยแพรผลงานวิทยานิพนธตอสาธารณะ
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5.5.2 การคนควาอิสระ
การสอบการคนควาอิสระ (แผน ข )
1. สอบผานรายวิชา จ.791 และ จ.792
2. สอบผานภาษาอังกฤษตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
3. สอบประมวลความรูไดระดับ P

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 สามารถทําวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรได
อยางถูกตองเหมาะสม
1.2 แกปญหาไดอยางสรางสรรค
1.3 ทักษะการรูคิด และปฏิบัติได

1.4 สามารถสราง และใชแบบสอบวัดทาง
จิตวิทยาในการทํางาน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 จากการศึกษาในรายวิชาดานการวิจัย ทั้งทางทฤษฏีและ
ปฏิบัติ การทําวิทยานิพนธและงานวิจัยสวนบุคคล
1.2 กิจกรรมในรายวิชาที่ศึกษาและ การจัดสัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
1.3 จากประสบการณ การจัดและเขารวมสัมมนาวิชาการ การ
จัดกิจกรรมรวมกับโครงการ และการศึกษาในกลุมวิชา
จิตวิทยาการรูคิดและปญญา
1.4 จากการเรียนวิชา การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา และ
วิชาที่เกี่ยวของทั้งทางทฤษฏี และ ปฏิบัติ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคการและสังคม
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่ผูเรียนมีสวนรวม เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง กรณี
ตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง และอาจารยประเมินผูเรียนดวยวิธีการประเมินที่
หลากหลาย
2.2 ดานความรู
1. ผลการเรียนรูดานความรู
มีสมรรถนะทางสติปญญาที่ไดจากการเรียนหรือประสบการณในเชิงความรู โดยแบงออกเปน
4 ระดับ
1.1 ความจํา เขาใจ
2.2 วิเคราะห
2.3 สังเคราะห
2.4 นําไปใช
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบที่สงเสริมความจํา ความเขาใจการวิเคราะห การ
สังเคราะหและการนําไปใช
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ทดสอบ ความจํ า ความเข า ใจ การวิ เคราะห และการนํ า ไปใช โดยใช แบบทดสอบ การฝ ก
แกปญหา และการทํากรณีศึกษา
2.3. ดานทักษะทางปญญา
1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
มีความสามารถทางสมองในการรูคิด และจัดระบบความคิดในรูปแบบตางๆ แบงเปน
1. การใหเหตุผล
2. การแกปญหา
3. การประเมิน
4. การตัดสินใจ
5. การคิดสรางสรรค
2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ใชในการเรียนรูแบบแกปญหา (Problem Base) เพื่อฝกทักษะทางปญญาทั้ง 5 ดาน
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3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินผลการใชทักษะทางปญญาจาก ผลลัพธที่ไดและวิธีการแกปญหา
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข
2. กลยุทธ การสอนที่ ใชพั ฒนาการเรี ยนรู ดานทั กษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผู เ รี ย นต อ งทํ า งานเป น กลุ ม หรื อ เป น ที ม หรื อ ทํ า งานที่ ต อ ง

ประสานงานรวมกัน
รับผิดชอบ

3. กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ

พิจารณาจากผลงาน คุณภาพของงาน และการสอบวัดความพึงพอใจในการทํา งาน
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผลการเรียนรูด านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการใชความรู ความคิดเชิงตัวเลข เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
การศึกษาปฏิบัติงานและการสื่อสาร
2. กลยุ ทธการสอนที่ ใชพั ฒนาการเรี ยนรู ดานทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรีย นการสอนวิ ชาสถิ ติ และระเบียบวิ ธีวิจัย รวมทั้ ง วิชาที่มีการประยุกตใ หนักศึ กษาทํ า
กิจกรรมการวิจัย และการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อประกอบการเรียนการสอนและทํารายงาน ผานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาจากผลงาน และคุณภาพของงาน ที่นักศึกษาทํา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสือ่ สาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

1

จ. 501 จิตวิทยาพื้นฐาน
จ. 502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
วิชาบังคับ





























































จ. 611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
จ. 612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
จ.631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา

























































































จ. 641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง





























จ. 651 สภาพการทํางานและองคประกอบดานบุคคล





























จ. 711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
จ. 731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ





















































































วิชาเสริมพืนฐาน





วิชาเลือก
จ. 616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา
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รายวิชา

จ. 626 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
จ.627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
จ.628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
จ.636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง
จ. 637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
จ.638 การจูงใจในการทํางาน
จ.639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
จ. 646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
จ. 647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : การออกแบบและการ
ประมวลผล
จ.648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จ.656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
จ.666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
จ.676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับความคิดสรางสรรค
จ. 716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรขั้นสูง
จ. 717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

1
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

1

จ. 736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
จ. 737 การปรับพฤติกรรมการทํางานในองคการ
จ. 738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการภาคปฏิบัติ
จ.746 การประยุกตทฤษฏีบุคลิกภาพในองคการ
จ.747 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
จ. 786 คุณภาพชีวิตในการทํางาน : การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม
จ. 787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)



















































































































































































































จ. 791 การคนควาอิสระ1
จ.792 การคนควาอิสระ2
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)





























































จ.800 วิทยานิพนธ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
1. การวัดผลการศึกษา
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยวิชาดังตอไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือ
ระดับไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ D หรือ F ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก
ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U ระดับ D หรือ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา
C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด ค า ระดั บ ตามความในวรรคแรกนั้ น หากเป น รายวิ ช าเลื อ ก นั ก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา C ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิชาวิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2) และ การคนควาอิสระ (สําหรับ
นักศึกษาแผน ข) แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลการสอบประมวลความรู และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1. การทวนสอบแตละรายวิชากระทําโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบและงานที่ไดรับมอบหมาย
2. การสอบวิทยานิพนธทําโดยคณะกรรมการอยางนอย 3 ทาน ที่แตงตั้งโดยคณบดีคณะศิลปศาสตรและ
มีการเสนอเผยแพรผลงานตอสาธารณะ
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3. การสอบ จ.791 การคนควาอิสระ 1 และ จ.792 การคนควาอิสระ 2 ทําโดยคณะกรรมการอยางนอย 3
ทานที่แตงตั้งโดยคณบดีคณะศิลปศาสตรและประมวลผล
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
1. ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา
45 หนวยกิต
2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู(สําหรับนักศึกษาแผน ข)
5. ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะศิ ล ปศาสตร แตง ตั้ ง และนํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ และเย็ บ เล ม เรี ย บร อยแล ว มามอบใหม หาวิ ท ยาลั ย ตาม
ระเบียบ
6. ไดระดับ S ในการสอบวิชาการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
7. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
8.ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1. มีการแนะนําอาจารยใหมใหเขาใจหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ
2. ฝกงานในดานการบริหารและงานวิชาการของโครงการฯ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการสอนการวิจัย โดยการทําวิจัย
เขารวมการสัมมนาและนําเสนอบทความทั้งในและตางประเทศ
2.1.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
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2.2.1 สนับสนุนใหอาจารยสรางผลงานในดานวิชาการ
2.2.2 ใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการและสังคม

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 บทความจากวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพและเผยแพร
1.3 นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.4 บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2. 1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 มีงบประมาณประจําปสําหรับซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
2.1.2 มีหองสมุดในสาขาวิชาตามหลักสูตร
2.1.3 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
2.1.4 มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
2.1.5 มีงบประมาณประจําปสําหรับจัดทําวารสาร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีหนังสือและวารสารในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการวิชาที่สัมพันธกับวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โดยประมาณดังนี้
หนังสือ
ภาษาไทย 9,530 เลม
ภาษาอังกฤษ 5,764 เลม
วารสาร
ภาษาไทย
8 รายการ
ภาษาอังกฤษ 48 รายการ
นอกจากนี้ ยังมีหองสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ สถาบัน รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนทั้งหลายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีหนังสือ วารสาร เอกสาร จุลสาร รายงานและสิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับ หลักสูตรซึ่งนักศึกษาสามารถไปใชบริการได
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีคณะกรรมการโครงการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
โครงการ
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสื่อที่ตองการใชตอโครงการ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินจากความสอดคลองของการตั้งและการใชงบประมาณ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การับอาจารยใหมเนื่องจากโครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเปน
โครงการพิเศษนอกเวลาราชการภายใตภาควิชาจิตวิทยา การรับอาจารยใหมจึงดําเนินการโดยภาควิชาจิตวิทยา
คุณสมบัติของอาจารยเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกันในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3.2.2 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการปรับปรุง
หลักสูตร
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษที่ทรงคุณวุฒิเพื่อมา
บรรยายและใหคําแนะนํางานวิจัยของนักศึกษาในหัวขอที่ตรงกับความชํานาญของอาจารยผูนั้น
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของโครงการ หรือภาควิชา
หรือคณะ หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดใหมีการทัศนศึกษาหรือดูงาน หรือประชุมสัมมนา ปละ 1 ครั้ง
4.2.2 สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม สัมมนาตางๆของคณะ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะศิลปศาสตรจะจัดใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต และมุงใหบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพไดตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
มีอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของ
    
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน     
การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2ที่
    
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
    
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด     
สอนใหครบทุกวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
   
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอย
    
รอยละ 25ของรายวิชาที่เปดสอนแตในแตละป
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่
แลว
9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนํา ดานการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มี     
การรับอาจารยใหม)
10) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
    
วิชาการ และวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ
การพัฒนาดานวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
    
รอยละ 50 ตอป
12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0













หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยประเมินจาก
แบบทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของ
นักเรียนในชั้นเรียนและหรือการทํารายงานของนักศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในดานตางๆ เชน วิธีการสอน การตรงตอเวลา
การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในรายวิชา
เปนตน
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้
1. การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตรที่ใกลเคียงทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมีผลกระทบตอ
หลักสูตร
2. จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อ
รับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสร างชองทางในการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานตอคุณภาพของมหาบัณฑิต และประสิทธิภาพของมหาบัณฑิต
ในการปฏิบัติในหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินมาประกอบการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1. รศ.สิริอร วิชชาวุธ
หนังสือ/ตํารา
สิ ริ อ ร วิ ช ชาวุ ธ . (2549). จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค ก ารชั้ น ต น สํ า นั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ
สิ ริ อ ร วิ ช ชาวุ ธ . (2550). จิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค การชั้ น ต น สํ า นั ก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ
บทความ
สิริอร วิชชาวุธ. (2549). การสื่อความดวยคําพูดในองคการ การรับรูและเงื่อนไขการเรียนรู
วารสารภาษาและภาษาศาสตร ปที่ 24 ฉบับที่ 2 มกราคม 2549 หนา 17-35.
แผนงานผลิตหนังสือวิชาการ
1. ป 2552 จิตวิทยาการเรียนรู
2. ป 2553 จิตวิทยาการเปนผูนํา
2. อาจารย ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท
งานวิจัย
Pavakanun, U. (2005). Social Culture, Organizational Culture, and Effectiveness Leadership
in Thailand : Meta Analysis. In Asian Applied Psychology International-Regional Conference :
AAPI-RC
Pavakanun, U. (2008). Strategic process, entrepreneurial orientation, human capital and
success of accommodation business’s entrepreneurs in 2004 Tsunami disaster ares, Thailand. In
XXIX International Congress of Psychology : July 20-25, 2008, Berlin, Germany
Pavakanun, U. (2008). Thai social culture, organizational culture and effectiveness leadership
in 2000’s-now. In the invited symposium of “Western theories in the Thai practices” In XXIX
International Congress of Psychology : July 20-25, 2008, Berlin, Germany
Pavakanun, U. (2009). The monitoring role of Managerial type to the relationships of
Strategic Process, Human capital, and Success of Accommodation Business’s Entrepreneurs in
Successive provinces of tourism, Thailand. In the 11th European Congress of Psychology : July 710, 2009, Oslo, Norway
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Pavakanun, U., & Gorsanan, S. (in press, 2009). The efficiency of dissonant information and
activities towards improving drug-use behavior : The case study of Laxatives. Journal of
Psychology Association of Thailand.
บทความ
อุบลวรรณา ภวกานันท (2550). SQ (Spiritual Intelligence / Quotient). เอกสารประกอบการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 6Qs “หนทางสูความสุขและความสําเร็จ ” สถาบันพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อุบลวรรณา ภวกานันท . (2552) วัฒนธรรมสังคม วัฒนธรรมองคก าร และลัก ษณะผู นําที่ มี
ประสิทธิภาพในรอบทศวรรษที่ 19-20 ของประเทศไทย รายงานการประชุมทางทรัพยากรมนุษยป
พ.ศ. 2008. สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. รศ.นพมาศ อุงพระ
หนังสือ/ตํารา
นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน). (2551) ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน). จิตวิทยาสัมคม. (อยูระหวางการจัดพิมพ)
บทความ
นพมาศ อุงพระ. ทฤษฎีใหม การอนุรักษน้ําและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน. ฉบับพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสทาง
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา. (2551) หนา 17-25.
นพมาศ อุงพระ. ตัวตน ความหลงตนเอง และตัวกูของกู. วารสารราชบัณฑิตยสถาน.
ปที่ 33 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2551) : 25-39.
บทความที่เขียนในสารานุกรมจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีกําหนดพิมพในปลายป
2552. บทความเหลานี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการสารานุกรมจิตวิทยา ฉบับราชบัณฑิต
สถานแลว มีดังตอไปนี้
1. ความรักความใสใจ (Affection)
จํานวน 7 หนา
2. การสัมพันธกัน (Affiliation)
จํานวน 7 หนา
3. การตอตานสังคม (antisocial)
จํานวน 7 หนา
4. ความเหนื่อยหนาย (Burnout)
จํานวน 7 หนา
5. ชีวประวัติของ Donald T. Campbell
จํานวน 7 หนา
6. ชีวประวัติของ Raymond B. Cattell
จํานวน 7 หนา
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7. ผูนําที่มีบารมี (Charismatic Leader)
8. การรูคิด (cognition)
9. จิตวิทยาการรูคิด
10. ความสามัคคี (Cohesion , cohesiveness)
11. มโนทัศน (concept) (ยังไมผานการพิจารณา)
12. การสรางมโนทัศน (Concept formation)
13. ชีวประวัติของ Lee Joseph Cronbach
14. การลดความเปนตัวตน (Deindividuation)
15. การลดความไวของการตอบสนอง (desensitization)
16. ทฤษฎีความยุติธรรม (equity Theory)
(ยังไมผานการพิจารณา)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

7
7
7
7
5
3
7
8
8
7

หนา
หนา
หนา
หนา
หนา
หนา
หนาครึ่ง
หนา
หนา
หนาครึ่ง

4. อาจารยชัชวาล เทียมถนอม
งานวิจัย
วิไลลักษณ อยูสําราญ , ณัฐจรี สุวรรณภัฎ , รุงนภา เทพภพ และ ชัชวาล เทียมถนอม (2549)
การศึกษาองคความรูดานการเสริมสรางพลังผูบริโภคในตางประเทศ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
(450 หนา)
ชัชวาล เทียมถนอม (2550) ความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวางเพศ ความเชื่ออํานาจใน
การควบคุมและการประเมินสภาวะแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต (โครงการวิจัย
เสริมหลักสูตร) วารสารศิลปศาสตร 7(1) : 128-159, 2550
พะเยาว ศรีแสงทอง และ ชัชวาล เทียมถนอม (2551) การวิเคราะหลักษณะการยอมรับกิจกรรม
ของโครงการภายในชุมชนแออัด กรณีศึกษา ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร มูลนิธินโยบายสุ ขภาวะ
กรุงเทพฯ (158 หนา)
บทความ
ชัชวาล เทียมถนอม (2550) ปญหาสิ่งแวดลอมกับแนวคิดเชิง จิตวิทยา.วารสารศิลปศาสตร 7 (2)
78-100.
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ภาคผนวก 4
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.

ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
รายนามอาจารย

รศ.สิริอร วิชชาวุธ
อ.ดร.อุบลวรรณ ภวกานันท
รศ.นพมาศ อุงพระ
ผศ.ชัชวาล เทียมถนอม
อาจารยอรอนงค คัสซิ่นส

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
งานวิจัยสวนบุคคลกอนปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ /
งานวิจัยสวนบุคคลหลังปรับปรุง
หลักสูตร (จํานวนนักศึกษา)

ป. ตรี

ป.โท

รวม

ป. ตรี

ป.โท

รวม

วิทยานิพนธ

งานวิจัยสวน
บุคคล

วิทยานิพนธ

งานวิจัยสวน
บุคคล

6
9
6
6
6

3
3
3

9
12
6
6
9

6
9
6
6
6

3
3
3
3
3

9
12
9
9
9

5
5
-

3
3
5

5
5
5
-

3
3
3
5
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ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ฉบับป พ.ศ. 2543 เพื่อใชในปการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่...........................................................................................................
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่........../...........
เมื่อวันที่........................................................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
เพื่อปรับปรุง หลักสูตรให มีความทันสมั ย เสริมสรางและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให มี
ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในดานวิชาการ การวิจัย
และสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาและปรับปรุงพัฒนาองคการอยางมีคุณภาพ คุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 เพิ่มปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร พรอมทั้งปรับวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยเนนการนําองค
ความรูทางดานจิตวิทยาอุตหกรรมและองคการไปประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
5.2 เพิ่ ม รายละเอี ย ดการรั บ นั ก ศึ ก ษา โดยรั บ นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต า งประเทศที่ ส ามารถใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี รวมถึงเพิ่มหลักเกณฑการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยพิจารณาผลสอบภาษาอังกฤษ TUGET หรือ TOEFL หรือ IELTS แทนการพิจารณาเฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET เพียงอยางเดียว
5.3 เปลี่ ย นแปลงเนื้ อหาของระบบการศึ ก ษาเพื่ อให ส อดคล องกั บ แนวทางการจั ดทํ า หลั ก สู ตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.4 เพิ่มเงื่อนไขการเทียบโอนหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่ลาออกจากระบบการศึกษาของโครงการ โดย
จะไดรับการยกเวนการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน และสามารถเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาที่มีผลการเรียนอยูใน
ระดับ B+ ขึ้นไป ไดไมเกิน 11 หนวยกิต แตทั้งนี้การเทียบโอนหนวยกิตจะทําไดเมื่อนักศึกษาลาออกไปไมเกิน
2 ปการศึกษา
5.5 เพิ่ ม รายละเอี ย ดการวั ด ผลการศึ ก ษาและเพิ่ ม กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
นักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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5.6 เพิ่มรายละเอียดการทํา การสอบวิทยานิพนธ การเตรียมการและการประเมินผลวิทยานิพนธ เพื่อให
สอดคลองกับแนวทางการจัดทําหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ไดกําหนดภาษา
ที่ใชในการทําวิทยานิพนธไวอยางชัดเจน กลาวคือ นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.7 เพิ่มเงื่อนไขการสอบประมวลความรู โดยนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะสอบประมวลความรูได เมื่อศึกษาและ
สอบผา นวิ ชาเสริม พื้นฐาน วิช าบั งคั บ วิช าเลือก ครบตามโครงสรา งที่ หลั กสู ตรกํา หนด รวมถึ งจดทะเบีย น
รายวิชา จ.791 แลว
5.8 เพิ่มเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาในประเด็นการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ เพื่อเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ตรของสํา นั กงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา พรอมนี้ ได เพิ่ม รายละเอี ย ดเกณฑ ก ารสอบ
ภาษาตางประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษา
5.9 เปลี่ยนแปลงขอกําหนดหลักสูตร/รายวิชาดังนี้
5.9.1 เปลี่ยนแปลงจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง ใน “จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง) ในทุ ก รายวิ ช า นอกจากนี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจํ า นวนชั่ ว โมงฝ ก ปฏิ บั ติ ของวิ ช า จ.738 จิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองคการภาคปฏิบัติ จาก 3(3-0-6) เปน 3(0-9-3) และวิชา จ.787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จาก 3(2-3-5) เปน 3(2-2-8)
5.9.2 วิชาเสริมพื้นฐาน เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาในวิชา จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
5.9.3 วิชาบังคับ เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาและเพิ่มวิชาบังคับกอนในวิชา จ.641 จิตวิทยาบุคลากรขั้น
สูง
5.9.4 วิชาเลือก
1) เปลี่ยนรหั สวิชาจํ านวน 2 วิชา จาก จ.629 จิตวิท ยาการสื่อสารและการชักจูง เปน จ.626
จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง และ จาก จ.657 จิตวิทยาสภาพแวดลอม เปน จ.656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
2) เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาจํานวน 2 วิชา คือ จ.627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา และ จ.
638 การจูงใจในการทํางาน
3) เปลี่ยนรหัสวิชาและยกเลิกวิชาบังคับกอน จํานวน 1 วิชา จาก จ.649 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปน จ.648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 วิชา คือ จ.677 จิตวิทยาการรูคิดและปญญา
กับความคิดสรางสรรค เปน จ.676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับความคิดสรางสรรค และ จ.777 การวิจัยเชิง
ทดลองทางพฤติกรรมศาสตร เปน จ.717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร
5) เปลี่ยนชื่อวิชาจํานวน 2 วิชา จาก จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : การออกแบบและการ
ประเมินผล เปน จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการออกแบบและการประเมินผล และ จ.786 คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน : การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เปน จ.786 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม
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6) เปดวิชาเลือกเพิ่มจํานวน 3 วิชา คือ
จ.636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-9)
PY.636 Psychology of Organizational Development and Changes
ประมวลหลักการ ทฤษฎีมโนทัศนตลอดจนเทคนิควิธีทางจิตวิทยาเพื่อศึกษารากฐานเชิงทฤษฎีของ
การเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติขององคการ ระบบเปดและองคการในเชิงเปรียบเทียบ การเปลี่ยนแปลงองคการใน
เชิงระบบ วิเคราะหแนวคิดของตัวแบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการแบบตางๆ ตลอดจนแนวทางการ
นําไปใช การนําเอาทักษะการวิจัยทางจิตวิทยาไปใชในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ การวิเคราะหและ
แกปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง
จ.666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
3 (3-0-9)
PY.666 Counseling Psychology In Organization
หลักการ เทคนิค ทักษะพื้นฐาน ทฤษฏีที่สําคัญและกระบวนการปรึกษา เพื่อสรางเสริมสุขภาวะใน
การดําเนินชีวิตของบุคคล และสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานในองคการ
จ.737 การปรับพฤติกรรมการทํางานในองคการ
3 (3-0-9)
PY.737 Job Related Behavior Modification in Organizational
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานโดยใช
เทคนิคการปรับพฤติกรรม เชน การเสริมแรง การลงโทษ การวางเฉย การเลียนแบบ และการฝกการแสดงออกที่
เหมาะสม เนนการปรับพฤติกรรมเพื่อประยุกตใชในการฝกอบรม การบริหารความเครียด การปรับปรุงผลผลิต
การขาดงาน การมาทํางานสาย การลาออก และการดูแลความปลอดภัยในการทํางานและในองคการ
7) ยกเลิกรายวิชา 7 วิชา ดังนี้
จ.618 ทฤษฎีและวิธีการวัดเจตคติ
จ.626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคมในองคการ
จ.636 จิตวิทยาในการพัฒนาองคการ
จ.648 เทคนิคการสัมภาษณในองคการ
จ.656 จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับความทันสมัย
จ.726 จิตวิทยาการเมือง
จ.737 การปรับพฤติกรรมในองคการขั้นสูง
5.9.5 เปลี่ยนแปลง “งานวิจัยสวนบุคคล” เปน “การคนควาอิสระ” พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา จาก จ.
791 งานวิจัยสวนบุคคล1/ PY791 Individual Research1 เปน จ.791 การคนควาอิสระ1/PY791 Independent
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Study1 และ จาก จ.792 งานวิจัยสวนบุคคล2/ PY792 Individual Research2 เปน จ.792 การคนควาอิสระ2 /
PY792 Independent Study2 พรอมนี้ไดปรับคําอธิบายรายวิชา จ.792
5.9.6 เพิ่มเติมคําอธิบายรายวิชา จ.800 วิทยานิพนธ
จ.800 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
PY.800 Thesis
สร า งโครงการวิ จัย และดํ า เนิ น การวิ จัย อั น ก อ ให เกิ ดองค ค วามรู ใ หม ใ นสาขาวิ ช าจิ ตวิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองคการ เขียนวิทยานิพนธและนําเสนอวิทยานิพนธ เขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ โดยมุงเนนจริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลการวิจัย
6. โครงสรา งหลั กสูตรภายหลังการปรับ ปรุงแกไข เมื่อเปรีย บเทีย บกับ โครงสร างเดิม และเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
แผน ก แบบ ก2
1. วิชาบังคับ
ศึกษางานรายวิชาไมนอย
21
21
2. วิชาเลือก
กวา12 หนวยกิต
12
12
3. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
12
12
จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
45 หนวยกิต
45 หนวยกิต
หมวดวิชา
แผน ข
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือก
3. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวม

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

ศึกษางานรายวิชาไมนอย
กวา12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
และไมเกิน 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

21
18
6

21
18
6

45 หนวยกิต

45 หนวยกิต
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ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ.2543 กับฉบับ พ.ศ.2553
นํารายละเอียดหลักสูตร/ตามที่ฝายวิชาการไดดําเนินการปรับแกแลวมาเปรียบเทียบใหถูกตอง เปรียบเทียบ
เฉพาะหัวขอที่มีการปรับแก และขอใหเปรียบเทียบรายละเอียด ฉบับ 2543 กับ ฉบับ 2553 ใหตรงกัน
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
ปรัชญาและความสําคัญ
การพัฒนาระบบการทํางาน ระบบบริหารจัดการใน
องคการ และคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการ
ทํางาน สามารถชวยใหศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ของประเทศมีประสิทธิภาพกาวทันการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันในอันที่จะอยูรอด
และแขงขันทางธุรกิจกับนานาชาติได
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เพื่ อผลิ ตมหาบั ณฑิ ตที่ มี ความรู ความสามารถในการ ผลิ ตมหาบั ณฑิ ตที่ มี ค วามรู ความสามารถในการ
วิเคราะห วิจัย คนควาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คนควา วิเคราะห วิจัย ริเริ่ม สรางสรรค แกปญหาตางๆ
ทางวิชาการดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเพื่อ ในการทํ า งาน และนํ า ความรู ท างด า นจิ ต วิ ท ยา
นําความรูไปใชในการวิจัย การบริหารการสอน และการ อุตสาหกรรมและองคการไปประยุกตใชในงานอาชีพ
แก ป ญหาต างๆ ในการทํ างานอย างมี จรรยาบรรณใน อยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชี พของตน รวมทั้งส งเสริ มงานพัฒนาองคการและ
อุตสาหกรรมทั้งภาค รัฐบาลและเอกชน
วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือกใชวิธีการสอบคัดเลือก 2 วิธี คือ
การคัดเลือกใชวิธีการสอบคัดเลือก 2 วิธี คือ
1. สํา หรั บผู ที่มี คุณสมบัติตามข อ 6.2.1 หรื อ 6.2.2 1. สําหรับผูที่มีคุณสมบัติตามขอ 2.1 หรือ 2.2 สอบ
สอบวิ ช าเฉพาะสาขา วิ ช าภาษาอั ง กฤษ (TU-GET) วิ ช าเฉพาะสาขา วิ ช าภาษาอั ง กฤษ (TU-GET หรื อ
และสอบสัมภาษณ
TOEFL หรือ IELTS) และสอบสัมภาษณ
2. สํ า หรั บ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 6.2.3 สอบวิ ช า 2. สํ า หรั บ ผู ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 2.3 สอบวิ ช า
ภาษาอังกฤษ (TU-GET) และสอบสัมภาษณ
ภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS)
และสอบสัมภาษณ
การสมัครสอบและการสอบคัดเลือกใหเปนไปตาม
3. เงื่ อนไขอื่ นๆ ให เป นไปตามประกาศรั บ สมั ค ร
ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและหรือคณะศิลปศาสตร
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ระบบการศึกษา
1. เปนการศึกษาภาคค่ําในระบบทวิภาค

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
1. เปนหลักสูตรไมเต็มเวลา จัดการเรียนการสอน
เปนภาษาไทยนอกเวลาราชการ
2. การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบทวิ ภ าค
โดยแบ งเวลาศึกษาในปหนึ่ง ๆ เป น 2ภาคการศึ กษา
ปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและ
ภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห และอาจ
เปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8
สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให
เท า กั บ ภาคปกติ ภาคฤดู รอนเป นภาคการศึ ก ษาที่ ไ ม
บั ง คั บ ข อกํ า หนดต า งๆ ให เป นไปตามเกณฑ ที่ ค ณะ
ศิ ล ป ศ า ส ต ร กํ า ห น ด แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

2. ผูผานการสอบคัดเลือกจะตองเรียนและสอบผาน
วิชาเสริมพื้นฐาน (Prerequisite) จํานวน 6 หนวยกิต
ในภาคฤดูรอนกอนเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
ดังนี้
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน 3 หนวยกิต จ.502 จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ วิชาเสริมพื้นฐานทั้ง 6 หนวย
กิตไมนับรวมกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานี้
3. หลักสูตรการศึกษาแบงเปน 2 แผน โดยนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ คือ แผน ก แบบ
ก (2) เป น หลั ก สู ต รที่ มี ก ารศึ ก ษารายวิ ช า และทํ า
วิทยานิพนธ แผน ข เปนหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา
และทํางานวิจัยสวนบุคคล (จ.791 และ จ.792)
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้ งนี้ขึ้นอยู
กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
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3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี
ข อ กํ า ห น ด เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ค น ค ว า อิ ส ร ะ ห รื อ
วิทยานิพนธ
4. การสอบประมวลวิชา
การคนควาอิสระ (แผน ข)
4.1 การสอบประมวลวิชาใหเปนไปตามขอบังคับ
3. การดํ า เนิ นการสอบประมวลความรู ใ ห เป นไป
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ย
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2541 ข อ 17 และข อ บั ง คั บ ของ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
โครงการฯ
4.2 การศึก ษาตามแผน ข นัก ศึกษาสามารถสอบ
1. นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ์ ที่ จะสอบประมวลความรู เมื่ อ
ประมวลวิชาไดก็ตอเมื่อจดทะเบียนศึกษาวิชาครบตาม ศึกษาและสอบผานวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชา
หลักสูตรแลว และไดรับคาเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมต่ํา เลือก ครบตามที่หลักสูตรกําหนด รวมถึงจดทะเบียน
กวา 3.00 และไดรับอนุมัติให ลงทะเบี ยนสอบไดใ น รายวิช า จ.791 แล ว โดยมีค าระดับ เฉลี่ย สะสมไมต่ํา
ภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสําเร็จการศึกษา
กวา 3.00 และจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ
P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
2. คณะศิลปศาสตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่ง
เป น การสอบแบบข อ เขี ย นป ก ารศึ ก ษาละ 3 ครั้ ง
กําหนดสอบเดือน พฤษภาคม กันยายน และมกราคม
โ ด ย ค ณ บ ดี ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู
การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
5. นักศึกษาในแผน ก แบบ ก (2) จะจดทะเบียนทํา
1. นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทยหรือ
วิทยานิพนธไดตองสอบผานวิชาบังคับครบ 21 หนวยกิต ภาษาอังกฤษ และจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อ
โดยไดรับคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
สอบผานวิชาบังคับครบ 21 หนวยกิต โดยมีคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2. หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษา
ต อ งเสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะกรรมการ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ เพื่อใหคณบดีคณะศิลปศาสตรแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไม
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6. นักศึกษาในแผน ก แบบ ก (2) ที่มีคุณสมบัติยังไม
ครบถวนในเรื่องมาตรฐานความรูในภาษาตางประเทศ
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จะมีสิทธิ์ขอ
สอบวิทยานิพนธไดก็ตอเมื่อสอบวิชาภาษาตางประเทศ
ไดระดับ P (ผาน) แลว หรือไดสอบผานตามแบบ
มาตรฐานที่กําหนด ตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแลว
7. การสอบภาษาตางประเทศใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการสอบภาษาตางประเทศ
สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541ขอ 18
8. สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ หากตองการเลือกเรียนวิชาในโครงการ
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ตองไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอนกอน
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นอยกวา 3 ทานซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. นั ก ศึ ก ษาจะสอบวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เ มื่ อ สอบผ า น
ภาษาตางประเทศแลว

3. การสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการสอบ
วิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S ตองไดมติเปนเอกฉันท
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
การสําเร็จการศึกษา
การสําเร็จการศึกษา
1. สอบผานลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและได
1. ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสราง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกําหนด
หลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา45 หนวยกิต
2. มีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่หลักสูตรกําหนดไว
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3. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
4. ไดคาระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ
5. ไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (สําหรับแผน
ก แบบ ก2)

6. ไดคาระดับ P ในการสอบประมวลวิชา และไดคา
ระดับ S ในการสอบงานวิจัยสวนบุคคล (สําหรับแผน ข)

7. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2. วิชาบังคับ
จ.611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
จ.612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
จ.631 การบริการธุรกิจกับจิตวิทยา
จ.641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2. ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบ
ปากเปล า ขั้ นสุ ดท า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะศิ ล ป
ศาสตรแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลม
เรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4. ไดระดับ P ในการสอบประมวลความรู(สําหรับ
นักศึกษาแผน ข)
6. ไดระดับ S ในการสอบวิช าการคนควาอิสระ
(สําหรับนักศึกษาแผน ข)
7. ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อย า งน อ ยดํ า เนิ น การให ผ ลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของ
ผลงานได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารหรื อ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา
แผน ก แบบ ก2)
8. ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะศิลปศาสตร
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) นักศึกษาตอง
ศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-9)
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-9)
2. วิชาบังคับ นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ จํานวน7
วิชา 21 หนวยกิต ดังนี้
จ.611 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-9)
จ.612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
3(3-0-9)
จ.631 การบริการธุรกิจกับจิตวิทยา
3(3-0-9)
จ.641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง
3(3-0-9)
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จ.651 สภาพการทํางานและองคประกอบดาน
บุคคล
จ.711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ
จ.731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
3. วิชาเลือก

จ.616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา
จ.618 ทฤษฏีและวิธีการวัดเจตคติ
จ.626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคมในองคการ
จ.627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
จ.628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
จ.629 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
จ.636 จิตวิทยาในการพัฒนาองคการ
จ.637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
จ.638 การจูงใจในการทํางาน
จ.639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
จ.646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : การ
ออกแบบและการประเมินผล
จ.648 เทคนิคการสัมภาษณในองคการ
จ.649 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จ.656 จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับความทันสมัย
จ.657 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
จ.677 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับ
ความคิดสรางสรรค
จ.716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
ขั้นสูง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
จ.651 สภาพการทํางานและองคประกอบดาน 3(3-0-9)
บุคคล
จ.711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-9)
และองคการ
จ.731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 3(3-0-9)
องคการ
3.วิชาเลือก นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ตองเลือกศึกษา
วิชาเลือกจํานวน 12 หนวยกิต สําหรับนักศึกษา แผน ข
ตองเลือกศึกษาวิชาเลือกจํานวน 18 หนวยกิต
จ.616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

จ.627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
จ.628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
จ.626 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

จ.637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
จ.638 การจูงใจในการทํางาน
จ.639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
จ.646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการ
ออกแบบและการประเมินผล

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-6)
3(3-0-6) จ.648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
3(3-0-6) จ.656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
3(3-0-6) จ.676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับ
ความคิดสรางสรรค
3(3-0-6) จ.716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
ขั้นสูง

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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จ.726 จิตวิทยาการเมือง
จ.736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
จ.737 การปรับพฤติกรรมในองคการขั้นสูง
จ.738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาคปฏิบัติ
จ.746 การประยุกตทฤษฏีบุคลิกภาพใน
องคการ
จ.747 การตัดสินใจและการแกปญหาใน
องคการ
จ.777 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรม
ศาสตร
จ.786 คุณภาพชีวิตในการทํางาน : การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
จ.787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

4. งานวิจัยสวนบุคคล
จ.791 งานวิจัยสวนบุคคล1
จ.792 งานวิจัยสวนบุคคล2
5. วิทยานิพนธ
จ.800 วิทยานิพนธ

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
3(3-0-6)
3(3-0-6) จ.736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
3(3-0-6)
3(3-0-6) จ.738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ภาคปฏิบัติ
3(3-0-6) จ.746 การประยุกตทฤษฏีบุคลิกภาพใน
องคการ
3(3-0-6) จ.747 การตัดสินใจและการแกปญหาใน
องคการ
4(2-6-7) จ.717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรม
ศาสตร
3(3-0-6) จ.786 คุณภาพชีวิตในการทํางานดานการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
3(2-3-5) จ.787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
จ.636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการ
เปลี่ยนแปลง
จ.666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
จ.737การปรับพฤติกรรมการทํางานในองคการ
4. การคนควาอิสระ
3
จ.791 การคนควาอิสระ1
3
จ.792 การคนควาอิสระ2
5. วิทยานิพนธ
12 จ.800 วิทยานิพนธ

3(3-0-9)
3(0-9-3)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
4(2-6-8)
3(3-0-9)
3(2-2-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3
3
12

59

มคอ. 2

ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ฉบับ พ.ศ. 2543 กับฉบับ พ.ศ. 2553 (สรุปรวมไมตองแยกเปนวิชาเสริมฯ วิชาบังคับ วิชาเลือก ตรวจสอบการ
สรุปการเปลี่ยนแปลงใหมเพราะมีรายวิชาที่ไ มมีการเปลี่ยนแปลง สําหรับรายวิช าที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
คําเชื่อม เพิ่มคํา ไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสาระสําคั ญหรือองคความรู ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงคําอธิบาย
รายวิชา)
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2543
หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
สรุปการเปลี่ยนแปลง
1. รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
จ.501 จิตวิทยาพื้นฐาน
จ.612 การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา
จ.616 การออกแบบการทดลองทางจิตวิทยา
จ.627 จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
จ.628 จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง
จ.631 การบริหารธุรกิจกับจิตวิทยา
จ.637 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ
จ.639 จิตวิทยาการเปนผูนํา
จ.646 การคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผล
จ.651 สภาพการทํางานและองคประกอบดาน
บุคคล
จ.711 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ
จ.716 สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
ขั้นสูง
จ.731 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
จ.736 รางวัลและผลตอบแทนในการทํางาน
จ.738 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการภาคปกติ
จ.746 การประยุกตทฤษฎีบุคลิกภาพในองคการ
จ.747 การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ
จ.787 สัมมนาประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ
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2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิชาเสริมพื้นฐาน
จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
วิชาบังคับ
จ.641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง

หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553

สรุปการเปลี่ยนแปลง

จ.502 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา

จ.641 จิตวิทยาบุคลากรขั้นสูง

วิชาเลือก
จ.629 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

เปลี่ ย นคํ า อธิบ ายรายวิ ช า
และเพิ่มวิชาบังคับ

จ.626 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง

เปลี่ยนรหัสวิชา

จ.638 การจูงใจในการทํางาน
จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย: การออกแบบ
และการประเมินผล
จ.649 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จ.638 การจูงใจในการทํางาน
จ.647 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการ
ออกแบบและการประเมินผล
จ.648 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา

เ ป ลี่ ย น ร หั ส วิ ช า แ ล ะ
ยกเลิกวิชาบังคับ
จ.657 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
จ.656 จิตวิทยาสภาพแวดลอม
เปลี่ยนรหัสวิชา
จ.677 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับความคิด จ.676 จิตวิทยาการรูคิดและปญญากับ
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
สรางสรรค
ความคิดสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
จ.777 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร จ.717 การวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา
จ.786 คุณภาพชีวิตในการทํางาน : การออกแบบ จ.786 คุณภาพชีวิตในการทํางาน ดานการ
เปลี่ยนชื่อวิชา
และพัฒนาโปรแกรม
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
วิชาคนควาอิสระ
จ.791 งานวิจัยสวนบุคคล1
จ.791 การคนควาอิสระ1
เปลี่ยนชื่อวิชา
จ.792 งานวิจัยสวนบุคคล2
จ.792 การคนควาอิสระ2
เปลี่ยนชื่อวิชาและเปลี่ยน
คําอธิบายรายวิชา
วิทยานิพนธ
จ.800 วิทยานิพนธ
จ.800 วิทยานิพนธ
เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
จ.636 จิตวิทยาการพัฒนาองคการและการ
เปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2553
จ.666 จิตวิทยาการปรึกษาในองคการ
จ.737 การปรั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานใน
องคการ

สรุปการเปลี่ยนแปลง

4. รายวิชาที่ปด/ตัดออก
จ.618 ทฤษฏีและวิธีการวัดเจตคติ
จ.626 จิตวิทยาพฤติกรรมสังคมในองคการ
จ.636 จิตวิทยาในการพัฒนาองคการ
จ.648 เทคนิคการสัมภาษณในองคการ
จ.656 จิตวิทยาอุตสาหกรรมกับความทันสมัย
จ.726 จิตวิทยาการเมือง
จ.737 การปรับพฤติกรรมในองคการขั้นสูง
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