


มคอ. 2 

 คํานํา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ดําเนินการจัด 
การเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรปจจุบันไดรับการอนุมัติเมื่อป พ.ศ.2554  
และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวครบรอบระยะเวลาการพัฒนา/ปรับปรุง 5 ป  
ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ประกอบกับ
การที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
คือการสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางย่ังยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัย 
มีนโยบายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหหลักสูตรมีการพัฒนาใหมีความทันสมัยและตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงาน โดยอยูบนพื้นฐานของการวิจัยอีกทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่มิใชอัตลักษณ 
ใหมีความทันสมัย มีความเช่ียวชาญ เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณและสภาวะการทํางาน  
เพื่อพัฒนากระบวนการสรางประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาในระหวางที่กําลังศึกษาอยางเหมาะสม 
เนนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผูเรียนเปนสําคัญ เอื้อตอการเรียนรูและการจัดการศึกษาใหเกิด 
การพัฒนาทักษะของแรงงานในศตวรรษที่ 21 รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ไดนําแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กลาวในขางตนและขอเสนอแนะ 
จากผูบริหารมหาวิทยาลัย มาสูการเช่ือมโยงกับผลการสํารวจความตองการขององคการที่มีตอคุณลักษณะ
ของบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่พึงประสงคจากผูมีสวนไดสวนเสีย จนไดขอสรุป
เปนการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตใหมีศักยภาพที่ทันตอพลวัตของโลก  
โดยการผลิตบัณฑิตใหเปนนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการผูมีความรู ความสามารถเฉพาะทาง 
ที่ เกี่ยวของกับการจัดการดานทรัพยากรบุคคล มีความเขมแข็งทางดานวิชาการและความสามารถ 
ในการประยุกตความรูและเทคนิคทางดานจิตวิทยาในการปฏิบัติงานในองคการภายใตปรัชญาใหม 
ของหลักสูตร “มุงเนนผลิตนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการและ
ประยุกตใชองคความรูและทักษะทางจิตวิทยาในการทํางานรวมกับวิชาชีพอื่นอยางสอดคลองกับบริบททาง
สังคม”  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ส าขาวิชาจิต วิทยาอุตสาหกรรมและองค การ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในวิชาชีพ มีความรูและทักษะดานจิต วิทยาอุตสาหกรรมและองคการในดานการทดสอบและ 
การวิจัย ดานการใหคําปรึกษา ดานความสัมพันธของบุคคลในองคการ และเพิ่มพูนทักษะดานการ
ปฏิบัติงานในองคการ เพื่อผลิตบัณฑิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการใหเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินการขององคการภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและสังคมไทย 

 
 
          คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

            กุมภาพันธ 2560 
   

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สารบัญ 
  หนา   
คํานํา (1) 
สารบัญ (2) 
หมวด  
หมวด 1    ขอมูลท่ัวไป 
  1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก (ถามี) 1 
 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2  
 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2  
 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสําเรจ็การศึกษา 2 
 9. ช่ือ–นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง  3 

    และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร   
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา 4 
      ในการวางแผนหลกัสูตร   
 12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสตูรและ 5 
                    ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  5 
       

หมวด 2   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 7  
 2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 7 
 

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 9  
 2. การดําเนินการหลักสูตร 9  
 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 11  
 4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 46 
                5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย                                       48 

 
 
 

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สารบัญ (ตอ) 

 
หมวด  หนา 
หมวด 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 49  
 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 51 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก 63 
   หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
  
หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 72  
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 72  
 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 73 
  
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย 
  1. การเตรียมการสําหรบัอาจารยใหม 74  
 2. การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 74 
 
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การกํากับมาตรฐาน 75  

2. บัณฑิต 75  
3. นักศึกษา 75  
4. อาจารย 77  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 78  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 79 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 81  
  

หมวด 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 83 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 83  

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 83  
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 83 

 
 
 
 
 

(3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สารบัญ (ตอ) 
ภาคผนวก  หนา 
 ผนวก ก   ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
86 

 ผนวก ข   ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ 
แตงต้ังอาจารยพิเศษ พ.ศ.2550 

101 

 ผนวก ค   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 104 
 ผนวก ง   รายงานการวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ 
107 
 

 ผนวก จ ผลงานทางวิชาการ 124 
 ผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบระหวางหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ พ.ศ 2554 กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พ.ศ. 2560 

126 

 ผนวก ช ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาระหวางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พ.ศ 2554 กับหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พ.ศ. 2560 

132 

 ผนวก ซ รายงานผลการสํารวจความตองการการฝกงานแบบบรูณาการในหนวยงาน 174 
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
คณะ   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร   25501651100605 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  

   Program in Industrial and Organizational Psychology 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 

   ช่ือย่อ  :  ศศ.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
  ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Arts (Industrial and Organizational Psychology) 
   ช่ือย่อ  :  B.A. (Industrial and Organizational Psychology) 
 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี)   
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 134 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 5.3 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย 
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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา        
อุตสาหกรรมและองค์การ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

6.2 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 
    6.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ฯ พิ จารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  1(1)/2560         
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
 6.5 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5(11)/2560 เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2(22)/2561  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 

6.6 สภามหาวิทยาลัยอนมุัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 4(10)/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 
อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13(19)/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และอนุมัติการ
แก้ไขหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2(22)/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
    6.7 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร 

ไม่มี 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอ้มเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานด้านการสรรหาว่าจ้าง  การบริหาร
ค่าจ้าง การจัดการสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และงานด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์หรอืพนักงาน
สัมพันธ์ 
 8.2 เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานด้านการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม  
งานด้านการบริหารโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการประเมินผลการฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 8.3 นักวิชาการด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้แก่ การวัดและทดสอบทางจิตวิทยา  
ในองค์การ  การด าเนินการสอบและแปลผลการทดสอบ 
 8.4 ผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
  8.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ และพฤติกรรมผู้บริโภค 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทาง
วิชาการ 

1. นายสฤษดิ์ ศรีโยธิน
314990007XXXX 

สส.ด. (การบรหิารสังคม)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ.(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

พ.ศ. 2553 
 

พ.ศ. 2541 
 

พ.ศ. 2538 

อาจารย ์ ภาคผนวก จ 

2. นางสาวปทุมพร 
 โพธ์ิกาศ
310140133XXXX 

วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วท.บ. (จิตวิทยา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2545 
 

พ.ศ.2536 

อาจารย ์ ภาคผนวก จ 

3. นายศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
310080088XXXX 

ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
วท.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ.2546 
 
 

พ.ศ.2534 
 

อาจารย ์ ภาคผนวก จ 

4. นางสาวอัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
310200229XXXX 

กศ.ม. (จิตวิทยาพฒันาการ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ.2545 
 

พ.ศ.2541 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 

ภาคผนวก จ 

5. นางพัศรินท ์
ก่อเลิศวรพงศ์ 
334990082XXXX 

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. (สุขศึกษา)  
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

พ.ศ.2542 
 

พ.ศ.2538 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์
สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม
และองค์การ 

ภาคผนวก จ 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นผลจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีอัตรา 
การขยายตัวอย่างช้า ๆ อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและการบริการ          
แต่รัฐบาลก็ยังคงด าเนินนโยบายการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
ฐานส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และองค์การ เพื่อรองรับความเจริญที่จะเกิดข้ึน อีกทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้กระตุ้นให้เกิด  
การเคลื่อนย้ายของวิชาชีพต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการท างานข้ามวัฒนธรรม ส่งผลต่อ 
การแข่งขันทั้งในองค์การธุรกิจ องค์การด้านการบริการ และองค์การภาครัฐ ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ 
องค์การต่าง ๆ มีความต้องการนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่มีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย 
มาท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
 จากปัจจัยดังกล่าวในระดับมหภาคของระบบเศรษฐกิจไทย นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นับเป็นก าลังส าคัญในการท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรในองค์การ ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญกับ  
การจัดการองค์การในทุกประเภท  เป็นผู้ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการคุณภาพของ 
ภาคแรงงานของประเทศไทยให้มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ และจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการและข้ันตอนในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้ เกิดผลิตภาพต่อองค์การ 
โดยการน าหลักการแนวคิดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล  
ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ภายใต้สภาวการณ์ทางสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล ตามโมเดลประเทศ
ไทย 4.0 ที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ภายใต้
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอันเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของสมาชิกในสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนใน 
หลายด้าน เช่น การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองที่ผู้คนมีความเป็นปัจเจกชนสูง โดยสถาบันครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยว รวมถึงมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากอิทธิพลจากพหุวัฒนธรรม 
เกิดการเรียนรู้และเลียนแบบวิถีชีวิต ส่งผลให้เกิดแนวคิดทางสังคมและวัฒนธรรมที่เผยแพร่ถึงกันอย่าง
รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากกระแสนิยมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแนวความคิดและพฤติกรรมของบุคคล 
และรูปแบบการติดต่อสื่อสาร แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้สร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดข้ึนในทางลบ เช่น  
ความขัดแย้งทางความคิด การกีดกันเช้ือชาติ  เป็นต้น จึงนับเป็นความท้าทายส าหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 ที่มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร ได้จัด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้อยู่ในกลุ่มหลักสูตรที่ต้องพัฒนา
ให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาทักษะของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกับ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ  
รู้เท่าทันต่อพลวัตทางเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่
มีศักยภาพมีความรู้ที่ทันสมัย และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
มีความพร้อมที่จะท างานในองค์การต่าง ๆ มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เป็นผู้มีสุขภาพจิตดี มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถในก ารสื่อสาร รวมถึง 
มีความเข้าใจในพลวัตทางสังคมและมีทักษะในการด ารงชีวิต ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
คนรอบข้างได้ ในขณะเดียวกันยังต้องมีคุณธรรมในจิตใจ เพื่อสามารถด ารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ของนักจิตวิทยา และมีจิตสาธารณะต่อสังคม 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ว่า “มหาวิทยาลัยที่สร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด 
ได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ”และจาก Roadmap การบริหารวิชาการตามแนวพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2559-2563   ซึ่งการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นไป        
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่มีอุดมการณ์
ส าคัญของการจัดการศึกษาคือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
และมีเป้าหมายคือ พัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ให้แก่บัณฑิต ซึ่งหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้มีการบริหารจัดการต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจหลักในการมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ  และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพในความเป็นสวนดุสิต การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษา 
ในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น         
ผู้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา มีความสามารถเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคนิคทางด้านจิตวิทยามาใช้
ในองค์การ รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 
        ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ 
       การจัดการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานวิชาการกับ

คณาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดตารางเรียนและตารางสอน 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการประจ าคณะ นอกจากนี้การคัดเลือกอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา จะพิจารณาจากสาขาความเช่ียวชาญ ความถนัด และประสบการณ์ในการจัดการเรียน  
การสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมเนื้อหารายวิชา เอกสาร
ประกอบการสอน และการวัดการประเมินผลการศึกษา ภายใต้การประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา  

มุ่งเน้นผลิตนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางจิตวิทยาในการท างานร่วมกับวิชาชีพอื่นอย่างสอดคล้องกับบริบททาง
สังคม 

1.2 ความส าคัญ 
 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรู้และ

ทักษะด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การทดสอบและการวิจัย การให้ค าปรึกษา ความสัมพันธ์ 
ของบุคคลในองค์การ และเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 
  1.3.2  สามารถใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการวิจัยและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ค าปรึกษา
และการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
  1.3.3  สามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่ างเหมาะสม 
เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
  1.3.4  สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้ในหลากหลาย
วิชาชีพและการท างานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ด ารงชีวิตและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
     คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปกีารศึกษา 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนปรับป รุ งห ลั กสู ต ร
จิต วิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร ให้ มี ม า ต ร ฐ า น 
ตามที่  สกอ. ก าหนด และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและตลาดแรงงาน 
 

- ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต 
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิต จากภาคอุตสาหกรรม
และองค์การเพื่ อ เป็น ข้อมูล ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
- ส ารวจข้อมูลเพื่อประเมินหลักสูตรจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และ
นักศึกษา และเชิญเข้ามามีส่วนร่วมใน

- ผลการส ารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่ อปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตร 
- รายงานการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ต าม ความ ต้ อ งก าร ขอ ง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 
- รายงานการติดตามประเมินผล
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
การในการปรับปรุงหลักสูตร 
- มีการติดตามการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

 

2. แผนการพัฒนาเครือข่าย
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การกับแหล่งงานจาก
สถานประกอบการภายนอก 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์
และนักศึกษามีส่วนร่วมกับแหล่งงาน
ภ า ย น อ ก  เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
- ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ประกอบการภายนอกถึงความต้องการ
นัก ศึกษาฝึกงานทางด้านจิ ต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

- รายช่ือหน่วยงานภายนอกที่ให้ความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห ลั ก สู ต ร จิ ต วิท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ ในการเป็น
แหล่งฝึกงาน 
- รายงานสรุปผลการด าเนิน งาน
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา          
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   เปิดสอนส าหรับนักศึกษาที่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามโครงสรา้งของหลักสูตร 
โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
   ภาคการศึกษาที่หนึ่ง   ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่สอง   ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
   ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงหรือมีความผิดปกติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  3) เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  4) ในกรณีนักศึกษาต่างชาติ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) คัดเลือกนักศึกษาตามระบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไป 

ตามรูปแบบการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก าหนด 
2) การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) การปรับตัวของนักศึกษาด้านการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
 2) พื้นฐานทางด้านการเรียนของนักศึกษาในระดับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีความต่างกัน 
อาทิ แผนการเรียนในสายสามัญและสายอาชีวะ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปีเพื่อให้ค าปรึกษาด้านการปรับตัวและการใช้ชีวิต
ให้กับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตร 
มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ   
เพื่อส่งเสริมการปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
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 2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาทางด้านความรู้เกี่ ยวกับจิตวิทยา
ผ่านรูปแบบของกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยนักศึกษารุ่นพี่ร่วมกับคณาจารย์ 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนักศึกษา 

ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,935,000 3,870,000 5,805,000 7,740,000 7,740,000 
ค่าลงทะเบียน 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวมรายรับ 2,403,000 4,386,000 6,369,000 8,352,000 8,352,000 
 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

  หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,072,100 2,602,200 2,758,300 2,923,800 3,099,200 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(ไม่รวม3) 852,900 904,200 958,500 1,015,800 1,077,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย 387,000 774,000 1,161,000 1,548,000 1,548,000 

รวม (ก) 3,312,000 4,280,400 4,877,800 5,487,600 5,724,200 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 

รวม (ข) 2,000,000 1,400,000 980,000 686,000 480,200 
รวม (ก)+(ข)  5,312,000  5,680,400 5,857,800 6,173,600 6,204,400 

จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 88,533 47,337 32,543 25,723 25,852 
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2.7  ระบบการศึกษา                            
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    134 หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       33 หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเฉพาะ          95       หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบับุคคล     21   หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบักลุม่      12   หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบัองค์การ  30   หน่วยกิต 
     2.4 กลุ่มวิชาวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  6   หน่วยกิต 
     2.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 9   หน่วยกิต 
     2.6 กลุ่มวิชาเลือก      12   หน่วยกิต    
     2.7 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 หน่วยกิต    
   3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 

Suan Dusit Spirit 
4(2-4-6) 

1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผูร้อบรู ้
Thai for Being Scholars   

6(6-0-12) 

1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
English for Self-direction 

4(4-0-8) 

1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
English for Reflective Thinking 

4(4-0-8) 

2500116 สังคมอารยชน 
Civilized People Societies 

4(2-4-6) 
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2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี
Smart Thai and Global Citizens 

4(2-4-6) 

4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science and Mathematics in Daily Life 

4(2-4-6) 

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า   95  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 21 หน่วยกิต   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2511209 จิตวิทยาเบือ้งต้น 
Introduction to Psychology 

3(3-0-6) 
 

2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ 
Developmental Psychology 

3(3-0-6) 
 

2511210 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality and Adjustment 

3(2-2-5) 

2511705 จิตวิทยาการเรียนรู ้
Learning Psychology 

3(2-2-5) 

2512108  จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
Psychology of Adult and Older Person 

3(3-0-6) 

2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม 
Ergonomics and Engineering Psychology 

3(2-2-5) 

2512720 ความผาสุกในชีวิตและการท างาน  
Life and Work Well-being 

 3(2-2-5) 

    
 
 

   2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบักลุม่ 12 หน่วยกิต 

   
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2511211 จรรยาบรรณของนกัจิตวิทยา 
Ethical Principles of Psychologist 

3(2-2-5) 

2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต ์
Applied Social Psychology 

3(3-0-6) 
 

2513316  จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    
 Psychology of Interpersonal Relations 

3(2-2-5) 

2512721 จิตวิทยาการบริการ 
Service Psychology 

3(2-2-5) 
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   2.3 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบัองค์การ 30 หน่วยกิต 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 

Introduction to Industrial and Organizational  
Psychology 

3(3-0-6) 
 

2512722 แรงจงูใจในการท างาน 
Work Motivation 

3(3-0-6) 

2513725 จิตวิทยาบุคลากร 
Personnel Psychology 

3(2-2-5) 

2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 
Behavior Modification in Organization 

3(2-2-5) 
 

2513727 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ   

Labour Law for Industrial and Organizational 
Psychologist 

3(3-0-6) 

2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 
Psychological Testing in Organization 

3(2-2-5) 

2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น   
Introduction to Organization Development 

3(2-2-5) 

2513603 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ  
Application of Counseling in Organization 

3(2-2-5) 

2513729 การประยุกตจ์ิตวิทยาเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  
Application of Psychology for Human Resource  
Development 

3(2-2-5) 

2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
Seminar in Industrial and Organizational Psychology 

3(2-2-5) 
 

 
  2.4 กลุ่มวิชาวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา 6  หน่วยกิต 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
Statistics and Research Methodologies in Psychology 

3(2-2-5) 
 

2514905 การค้นคว้าอิสระส าหรบันักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
Independent Study in Industrial and Organizational 
Psychology  

3(0-0-9) 
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  2.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน  9  หน่วยกิต 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2511707 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยา  
English for Psychologist 

3(3-0-6) 

2512723 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
English for Industrial and Organizational  
Psychologist 

3(3-0-6) 

2512724 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยาในการท างานข้ามวัฒนธรรม
English for Psychologist at Work in Cross-cultural 

3(3-0-6) 

 
 
 
 

  2.6 กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2512229 สรรีจิตวิทยา 
Physiological Psychology 

3(3-0-6) 
 

2513604 จิตวิทยาการปรึกษา 
Counseling Psychology  

3(3-0-6) 
 

2512230 จิตวิทยาเชิงพุทธ     
Buddhism Psychology 

3(3-0-6) 

2512231 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3(3-0-6) 

2513201 จิตวิทยาการทดลอง 
Experimental Psychology 

3(2-2-5) 

2513202 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น 
Introduction of Clinical Psychology 

3(3-0-6) 

2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา 
Psychological Measurement and Testing 

3(2-2-5) 
 

2513204 การจัดการความเครียดในองค์การ 
Stress Management in Organization 

3(2-2-5) 

2513731 ความรู้ทางธุรกจิส าหรับนักจิตวิทยา 
Business Knowledge for Psychologist 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2512725 การตัดสินใจและการแกป้ัญหาในองค์การ 
Decision-making and Problem-solving in Organization 

3(2-2-5) 

2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  
Marketing and Consumer Psychology 

3(2-2-5) 

2512727 
 

จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพฒันาทีมงาน 
Psychology of Leadership and Teamwork Development 

3(2-2-5) 

2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ   
Psychology of Communication in Organization 

3(2-2-5) 
 

2512232 สุขภาพจิตในการท างาน 
Mental Health at Work 

3(2-2-5) 
 

2513733 พฤติกรรมที่เป็นปญัหาต่อองค์การ   
Behavioral Problems in Organization 

3(3-0-6) 

2513907 หัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    
Selected Topics in  Industrial and Organizational 
Psychology 

3(2-2-5) 

 
 

2.7 กลุ่มฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  5  หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

2513908 การฝกึปฏิบัติการในแหล่งงาน 
Practicum in Workplace 

2(90) 

2514906 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ             
Field Experience in Industrial and Organizational  
Psychology 

3(400) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

       ให้ เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต  โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้ เรียนโดย  
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 16 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

3.1.3 แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 4 4 0 8 
1500201 ความเป็นสวนดุสิต 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
2511209 จิตวิทยาเบือ้งต้น 3 3 0 6 
2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับกลุ่ม 
2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต ์ 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 3 3 0 6 

รวม 20 18 4 38 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2500116 สังคมอารยชน 4 2 4 6 
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี 4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
2511210 จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 3 2 2 5 
2511705 จิตวิทยาการเรียนรู ้ 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับกลุ่ม 
2511211 จรรยาบรรณของนกัจิตวิทยา 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 
2511707 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยา 3 3 0 6 

รวม 20 13 14 33 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผูร้อบรู ้ 6 6 0 12 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจติวิทยาระดับกลุ่ม 
2512721 จิตวิทยาบรกิาร 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
2512722 แรงจงูใจในการท างาน 3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 
2512723 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยา 

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
วิชาเลือก   1 รายวิชา    3    
หมวดวิชาเลือกเสรี   
เลือกเสรี   1 รายวิชา    3    

รวม 21    

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4 2 4 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 3 3 0 6 
2512720 ความผาสุกในชีวิตและการท างาน 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 

2512724 
ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยาในการ
ท างานข้ามวัฒนธรรม 

3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
วิชาเลือก   1 รายวิชา    3    
หมวดวิชาเลือกเสรี   
เลือกเสรี   1 รายวิชา    3    

รวม 19    



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 18 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับกลุ่ม 
2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
2513725 จิตวิทยาบุคลากร 3 2 2 5 
2513727 กฏหมายแรงงานส าหรับนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3 3 0 6 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา 
2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 3 2 2 5 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก 
วิชาเลือก   1 รายวิชา    3    
วิชาเลือก   1 รายวิชา   3    

รวม 21    
 

 

      
 
 
 
 
 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 3 2 2 5 
2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 3 2 2 5 
2513603 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ  3 2 2 5 
2513729 การประยุกตจ์ิตวิทยาเพื่อการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2513908 การฝกึปฏิบัติการในแหล่งงาน   2  90  

รวม 14 8 98 20 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 19 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 4 4 0 8 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั 3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น 3 2 2 5 
2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
3 2 2 5 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา 
2514905 การค้นคว้าอิสระส าหรบันักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3 0 0 9 

รวม 16 10 6 32 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2514906 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ 
3  400  

รวม 3  400  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 20 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา        
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
1500201  ความเป็นสวนดุสิต      4(2-4-6) 

Suan Dusit Spirit 
 
พัฒนาการความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   อัตลักษณ์แห่ง  

วัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอย่างไทยและการน าไปสู่ความเป็นผู้ดีที่ได้ช่ือว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ด้านการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม  
อันแสดงออกถึงความเป็นไทยและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ในการท างานด้วยความประณีต และรู้จริงในสิ่งที่ท า  
    
   Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’s 
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and 
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching 
profession, kindergarten education at La-or Utis Demonstration School, special education, 
food and services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being 
Thai and aligned with global changes in all dimensions, self-study, understanding of 
oneself and others, particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, 
determination and devotion for work with great care and particular expertise 
 
1500119  ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้    6(6-0-12) 
  Thai for Being Scholars    
  
  ใช้ภาษาเพื่อความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด 
การออกเสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่านและ
ฟัง ตั้งค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษา  
ในฐานะเครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม  
 

   Use of language with accuracy, elegance and aesthetics, in terms of 
listening, speaking, pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by 
getting main ideas from what is read and listened to, making inquiries, analyses, 
interpretations and evaluations, to indicate one’s personality and scholars for the use of 
Thai as a tool for professional work and communication in each society 

 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 21 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

1500120  ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าตน     4(4-0-8) 
  English for Self-direction 
 

อ่านและท าความเข้าใจข้อมูลสารสนเทศหรือเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน สรุปใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่ฟังและอ่าน อภิปราย เสนอแนวคิดในประเด็นที่เป็นข้อดีและข้อด้อยในศาสตร์สาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางของตนเอง เขียนจดหมาย รวมถึงค าร้องขอที่ไม่เป็นทางการ จดบันทึกเรื่องใกล้ตัวและ 
ใจความส าคัญของเรื่องระหว่างการพูดคุย 

 
   Reading and understanding of data and information and matters in 
everyday situations,  demonstration of main ideas from what is heard and read, discussion, 
presentation of ideas related to strengths and weaknesses in one’s particular field of 
study, writing of letters and informal requests, and note-taking of familiar matters and key 
concepts during discussions 
 
1500121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสะท้อนคิด     4(4-0-8)  
  English for Reflective Thinking 
 
  ใช้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในการให้รายละเอียดค าช้ีแจงและค าแนะน า  
เรื่องที่ตนเองรู้แก่ผู้อื่น เข้าใจเนื้อหาบทความและประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของไทยและ 
ของเจ้าของภาษา  สนทนาโต้ตอบและพูดให้ข้อมูลในหัวข้อเรื่องที่คุ้นเคยอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ 
 
   Practice of English listening and speaking skills in providing others with 
detailed instructions and advice in one’s area of expertise, understanding of articles and 
public announcements, analysis of basic information, and expression of ideas on abstract 
and concrete matters, as well as ones related to Thai and native-speaking culture, 
interaction with and provision of information for others with fluency and spontaneity   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 22 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

2500116 สังคมอารยชน       4(2-4-6)  
  Civilized People Societies  
 

   ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรม
ตะวันตก อารยธรรมตะวันออก  และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์  
เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรมไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบ
การเมือง การปกครอง กฎหมาย และรูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเช่ือ ศาสนา 
ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
    Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of 
global civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, 
emphasizing comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 
21st century, which is related to political systems, laws and forms of government, 
economic systems, beliefs and religions, through various areas of arts from the past to the 
present 
 
2500117  พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดี     4(2-4-6) 
  Smart Thai and Global Citizens 
 
   ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปรับตัวให้เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปช่ัน รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

   History of Thai and global societies from the past up to the present, 
wisdom heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of 
sufficiency economy, to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills 
of analytical thinking and problem solution, collaboration and peaceful coexistence with 
others, responsibility for the society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and 
one’s individual identification as Thai and global citizens, as well as respect to human 
rights and cultural diversity 
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4000112  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   4(2-4-6) 
  Science and Mathematics in Daily Life 
 
  การคิดและการให้เหตุผล การบริหารการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับปัจจัยการด ารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างคุ้มค่า   สื่อสังคมออนไลน์กับการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล และการบูรณการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
และการท างาน 
 
  Thinking and reasoning, personal finance, data analysis and decision-making, 
scientific skills and procedures, science and living factors, application of science for health, life 
quality and environment, information technology advancement, analysis and worthwhile use of 
information technology, online social media and ways of living in the digital age, and integration of 
science, mathematics and information technology, to solve everyday problems for benefits of 
living and working   
 
4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Digital Literacy 
 

แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล  
การสื่อสารยุคดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล การมี
สุขภาพดีในยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

 
Digital literacy concept, rights and responsibilities, digital media access, 

digital communication, digital security, digital media understanding, digital society practices, 
digital health and wellness, digital commerce, digital law and future digital technology 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
 
2511209 จิตวิทยาเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Psychology 
 

  พื้นฐานความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ 
วิธีการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษาทางจิตวิทยา มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา รวมทั้ งศึกษา  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พฤติกรรมและเหตุปัจจัยเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์  พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม อารมณ์  สติปัญญา  
ความจ า  การลืม  การคิด  การจูงใจ การรับรู้  การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ  ความขัดแย้ง  สุขภาพจิต
และการปรับตัว  และสามารถน าจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได ้
   

   Fundamental knowledge of behavioral sciences and psychology, history, 
meaning, importance, methodology, scope of studying in psychology, view points and 
school of psychology, including human growth and development, behavior and cause of 
human behavior, basic physiology about behavior, heredity and environment, emotion, 
intelligence, memory, forgetfulness, thinking, motivation, perception, learning, personality, 
attitude, conflict, mental health and adjustment, the application of psychology to be 
useful in any situations 
 
2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ        3(3-0-6) 
  Developmental Psychology 
 

  กระบวนการการเจริญ เติบ โตและการเปลี่ ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
หลักพัฒนาการและอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ การท าความเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราในด้านต่าง ๆ  
เพื่อการพัฒนาตนเองและผู้อื่นประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการทางด้านจริยธรรม  
 

 Procedure in human growth and changing in human factors, principles of 
development and influence affecting human growth and development, theories that 
involve developmental psychology, understanding in human development from 
fertilization to an old age for person and others development including physical 
development, emotional development, social development, intellectual development 
and moral development,  
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2511210 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว    3(2-2-5) 
  Psychology of Personality and Adjustment 
 

  ความหมาย ความเป็นมาและทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
ของมนุษย์ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น วิธีการวัดผลทางบุคลิกภาพ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ กลวิธานการป้องกันตนเองและวิธีการในการปรับตัว ความสมดุลในการด าเนินชีวิต
และการท างาน การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมและบุคลิกภาพจาก
วรรณกรรมหรือภาพยนตร์ การประยุกต์ความรู้เพื่อการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต    
 
       Meaning, history and theories of personality, the influence factors of human 
personality, understanding about personality of person and others, measurement of 
personality, personality development, defense mechanism and method for adjustment, 
balancing in life and work, prevention and solving in any problem behavior, practice 
analysis about behavior and personality from literatures and films, applying knowledge for 
enhancing happiness of living 

 
2511705 จิตวิทยาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
        Learning Psychology 
 

  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่มต่างๆ  ประเภทของ 
การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การน าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นแนวทางส าหรับ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์การและในชีวิตประจ าวัน 
 
  Concepts and theories of learning by psychologist in each groups, kinds of 
learning, 21st century learning skills, the application of concepts and  theories as a guide 
for apply to work  in departments or organizations and daily life 
 
2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     3(3-0-6) 

Psychology of Adult and Older Person 

  พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม  
และบุคลิกภาพของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ 
ปัญหาการปรับตัวในการท างานของวัยผู้ใหญ่ ช่องว่างระหว่างวัยของบุคคลในการท างาน รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
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  Development and changes in various fields including physical, emotional 
and mental, social and personality of adult and older person, developmental theories 
about adulthood and older person, adjustment problem in working of adult, generation 
gap of people at work, including pre-post retirement, activity arrangement for enhancing 
physical health, mental health and quality of life for adult and older person 
 
2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม          3(2-2-5) 
  Ergonomics and Engineering Psychology 
 

  ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์  ที่มีอิทธิพลต่อการรู้สึก  
การรับรู้ และพฤติกรรม กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวัดสัดส่วนร่างกาย
มนุษย์ แนวคิดทางการยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม การจัดสถานที่ในการท างานและการออกแบบ
สถานที่ท างานตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับ 
การเคลื่อนย้ายวัสดุในขณะปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร การท างานร่วมกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมทั้งความปลอดภัยในการท างานในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน และสถานที่ท างาน    
 
  Relationship of organ system in human body system which have influence 
to sensation, perception and behavior, human anatomy, human motion, anthropometry, 
ergonomics and engineering psychology concept, working condition arrangement, and 
work station design by universal design concept, working instrument design, concept of 
material transference while working, man and machine interface and working with modern 
technique, including safety of working with tools, office appliances and workplace 
 
2512720 ความผาสุกในชีวิตและการท างาน      3(2-2-5) 

Life and Work Well-being 

  ความหมาย ความส าคัญของความผาสุกในชีวิตและการท างาน แนวคิดและหลักการ  
ทางจิต วิทยาในการเสริมสร้างสุขภาพทางร่ างกายและทางจิตใจ  คุณภาพชีวิตในการท างาน  
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการส่งเสริมการมีความผาสุกในการด าเนินชีวิตและในการท างาน การฝึกปฏิบัติ 
เพื่อการพัฒนาความผาสุกในด้านต่าง ๆ รวมถึงความสุข เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างาน  
   
  Meaning and importance of life and work well-being, psychological 
concepts and principles for enhance physical and psychological health, quality of work 
life, related factors and encouragement well-being for living and work well-being,  
practice activities for develop various types of well-being including happiness apply for 
living and working 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับกลุ่ม 
 
2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา     3(2-2-5) 
  Ethical Principles of Psychologists  

 

  จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ  คุณธรรมของนักจิตวิทยา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วิเคราะห์กรณีปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา และวิธีการ
ป้องกันปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา รวมทั้งปฏิบัติในสถานการณ์ที่ก าหนด 
 

 Ethics of psychologist, code of conduct, morality for psychologist, the law 
that involved psychological performance as a professional, human rights, racial diversity, 
working with multidisplinary team, ethical problem analysis for psychologist, approach 
prevention in morality problem of psychologist, including practice in situation as set 
  
2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต์      3(3-0-6)  
  Applied Social Psychology 
 

  พฤติกรรมของบุคคลที่ เป็นผลจากการกระท าของบุคคลอื่น  การรู้ คิดทางสังคม 
การรับรู้ทางสังคม สังคมประกิต ทัศนคติและอคติ แรงดึงดูดระหว่างบุคคล อิทธิพลทางสังคม พฤติกรรม
ช่วยเหลือสังคม ความก้าวร้าว ความขัดแย้งและสันติวิธี กลุ่มกับสังคม จิตวิทยาสังคมประยุกต์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคมและองค์การ 
 
  Behavior of human in society that effect from the other persons, social 
cognition, social perception, socialization, attitude and prejudice, interpersonal attraction, 
social influence, prosocial behavior, aggression, conflict and peaceful method, group and 
social, apply social psychology for social and organizational problem solving 
 
2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      3(2-2-5) 
  Psychology of Interpersonal Relations 
 

  พื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์  
การปรับตัวทางสังคมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างวัยและบุคคล พหุวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ    
การฝึกทักษะการเข้าสังคม  และการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล กลุ่มและสังคม 
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  Fundamental expression of human behavior in society, understanding of 
human behavior, social adjustment that concerned with ages  
and interpersonal difference, multiculturalism, personality development, etiquette, 
application of psychological principles for encourage the relationship among person, 
group, and society 
 
2512721 จิตวิทยาการบริการ       3(2-2-5) 
  Service Psychology 
 

  หลักการทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมและความต้องการของบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับงานบริการ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเจตคติและความพึงพอใจในงานบริการ การเสริมสร้างบุคลิกภาพของ
ผู้ให้บริการ  การฝึกเทคนิคการสื่อสารการบริการ การบริหารการบริการ การจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ  
การแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ  การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การให้บริการโดยค านึงถึงความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการในอนาคต 
 
  Principles of psychology in behavior and needs of individuals about  
services, efficiency service, creating attitude and satisfaction in service, enhancing the 
personality of the service provider, practice technique in service communication, service 
management, customer persuasion for using the service, problem solving with 
dissatisfaction of customer, measuring customer satisfaction include service considering 
about cultural diversity, industrial services trend in future 
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กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 
 
2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบ้ืองต้น   3(3-0-6)   
  Introduction to Industrial and Organizational Psychology 
 
 

  หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมและองค์การ มุ่ งเน้น 
การดึงศักยภาพของบุคคลมาใช้ในการท างาน โดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท างาน การรับรู้
กับพฤติกรรมการท างาน การเรียนรู้กับพฤติกรรมการท างาน ค่านิยม  เจตคติและความพึงพอใจในงาน
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการท างานของบุคลากร หน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ หลักในการแก้ปัญหาการท างานในองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน ธรรมชาติขององค์การ
และการท างานเป็นทีม 
 
  Principles and theories of psychology apply to industry and organization, 
concentration in pulling out potential of people to work, considering with the differences 
of  people at work, perception and working behavior, learning and working behavior, 
values, attitudes and satisfaction at work, methods used in the study and research about 
human behavior of persons, function of industrial and organizational psychologist, 
principles in problem solving  at work in organization, working environment, organization 
nature  and teamwork 
 
2512722 แรงจูงใจในการท างาน      3(3-0-6)     
  Work Motivation 
 
  หลักการและกระบวนการในการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา  
การจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนด  ขวัญและก าลั งใจ  ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน ความผูกพันในองค์กร เทคนิคการจูงใจเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 
  Principles and procedure in motivation, motivation theories in any groups of 
psychologist, the motivation which leading persons to target behavior, morale, job 
satisfaction and engagement, motivation techniques for increase efficiency at work 
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2513725 จิตวิทยาบุคลากร                              3(2-2-5)   
  Personnel Psychology 

         

  ความส าคัญและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร การประยุกต์ทฤษฎี 
ห ลั ก การ  ทั กษะแล ะ เทคนิ คท างจิ ต วิท ย า ม าใช้ ในก ระบ วนก ารบ ริห ารท รัพ ย าก รมนุ ษ ย์ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การธ ารงรักษาบุคลากรโดย 
การให้รางวัลและลงโทษตามทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามัยและปัจจัยจูงใจ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ การสร้างขวัญก าลังใจ 
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ และความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายสาขาอาชีพ 
 
  Importance and procedure in personnel management  applying theories, 
principles, skills and techniques of psychology in human resource management procedure, 
job analysis, manpower management, recruitment and selection, personnel retention by 
particular in awarding and punishment as learning theories, welfare management with 
hygiene factors and motivation factors, performance appraisal, human resource 
development, career development, morale creation,  industrial relations, and 
organizational engagement including information technology for human resource 
management in serveral occupations 
 
2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ     3(2-2-5) 
  Behavior Modification in Organization 
 

  ความหมาย ความเป็นมา  ความส าคัญ  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยา  
ที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเรียนรู้ตามข้ันตอนการปรับพฤติกรรมในการพิจารณา
พฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การ  การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคล 
ในองค์การและเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงานกลุ่ม  รวมทั้ งการทดลองจัดโปรแกรม  
การปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การ 
 
  Meaning, history, importance, concepts and theories of learning for 
behavior modification, the application of learning theories in behavior modification to 
considerate of working behavior of persons in organization, the evaluation of behavior 
adjustment of persons in organization and building the experience by group practice, 
including behavior modification experimental program in any situations in organization 
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2513727   กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   3(3-0-6) 
         Labor Law for Industrial and Organizational Psychologist 
 
  กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญติัที่เกี่ยวข้องกับงานของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ แรงงานสัมพันธ์ คุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัยในการท างาน อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  ข้อตกลงหรือ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
รวมทั้งความรู้ที่ทันสมัยทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ข้อบังคับในการท างาน การจัดสวัสดิการ การ
บริหารค่าจ้าง ค่าชดเชย วินัยและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดการกับข้อเรียกร้อง กระบวนการเจรจา
ต่อรอง และข้อพิพาทแรงงาน 
 

 Labor law and other acts related which task of industrial and organizational 
psychologist, labor relations, labor protection, social security, compensation, safety 
security health and environment the establishment of law site courts and labor lawsuit, 
international agreement or treaty about human resource emphasize on methodologies for 
solving industrial relations problems, including modern knowledge in labor code, work 
regulations, welfare management, wage administration, severance pay, discipline and 
complaint, demand management, bargaining process, and labor dispute 

 
2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ      3(2-2-5)   
  Psychological Testing in Organization 
 

  ทฤษฎี หลักการ ทักษะ เทคนิคทางจิตวิทยาการทดสอบ การสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการใช้
ใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนัก การตรวจสอบประวัติการท างาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน  
การเลื่ อนต าแหน่ งด้วยแบบทดสอบ  เทคนิคการสั มภาษณ์ด้ วยค าถามทางจิต วิทยา รวมทั้ ง 
ฝึกการสร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาอาชีพ 
รวมถึงการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของพนักงานหรือลูกค้า 
 
  Theories, principles, skills, techniques of psychological testing. personnel 
recruitment by weighted application blank, biographical inventories, personnel selection, 
placement and promotion by tests and interview techniques with psychological questions, 
including of practice to create and improve psychological tools about human resource 
development, career development, including of survey in employee or customer needs 
and satisfaction 
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2514707 การพัฒนาองค์การเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
  Introduction to Organization Development 

 แนวคิดและรูป แบบ เกี่ ย วกั บห ลั กการ พัฒ นาองค์การที่ เน้ นก ารบ ริห าร งาน 
เชิงพฤติกรรมศาสตร์    การวิเคราะห์ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงขององค์การที่จะส่งผลต่อโครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์การ การใช้กลยุทธ์และพาหะวิธีต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การทั้งองค์การภาคการผลิต  
การจัดจ าหน่าย และการบริการ  ปัจจัยทางสังคมและองค์การ ทัศนคติของบุคคลในการท างาน  
การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ      

 
 Concept and model of organization development principle emphasize in 

behavioral management approach, problem analysis in organizational changing that affect 
to structural and cultural organization, using several strategies and interventions in the 
organization development, such manufacturing, distribution, and service firms, social and 
organization factors, attitudes of human at work, integration between personnel growth of 
members in organization with organizational objective 

 
2513603 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ    3(2-2-5) 
  Application of Counseling in Organization 
 

     ความหมายและองค์ประกอบของการให้ค าปรึกษาในองค์การ  คุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา หลักการและวิธีการให้ค าปรึกษาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ   
โดยการประยุกต์ เทคนิคการให้ ค าปรึกษาไป ใช้เพื่ อแก้ ไขปัญหาต่างๆ  ของบุ คคล ในองค์การ   
และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลในองค์การและการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลในองค์การ    รวมทั้งการฝึกการประเมินผลใน 
การให้ค าปรึกษาในองค์การ                                                                                                                                     
 
  Meaning and components of counseling in organization, qualifications and 
ethics of counselor, principles and methodologies of counseling service for person in 
organization, applied techniques and practice of counseling for solving problem of person 
in organization, skill practice in person and group counseling by considering cause and 
providing assistance to person in organization and practice evaluation of counseling in 
organization 
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2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(2-2-5) 
  Application of Psychology for Human Resource Development 

           
  ความส าคัญและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หลักการและทักษะทางจิตวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการในฝึกอบรมพัฒ นา  
การบริหารงานฝึกอบรมสัมมนาและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยน าเทคนิคและทักษะ
ทางจิตวิทยามาประยุกต์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดฝึกอบรมในสถานการณ์จริง 

 
 Importance and procedure in human resource development, applying the 

theories, principles and skills of psychology to apply for analyzing training and 
development needs, training and seminar administration, and human resource 
development evaluation by using psychological techniques and skills,  including training 
practice in active situations 
 
2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ       3(2-2-5) 
  Seminar in Industrial and Organizational Psychology 
 
   การวิเคราะห์แนวความคิด  ปัญหา  ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  ค้นคว้าผลงานวิจัยและศึกษาดูงานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
การประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  
อภิปรายตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การบริหารจัดการโครงการ 
หรือการจัดสัมมนา  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื่อการน าเสนอรายงานส าหรับการพัฒนาสายงาน
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
 
  Analyzing the concepts, problem, progression and movement in industrial 
and organizational psychology sectors, finding research and visiting field trip in industrial 
and organizational psychology, application of knowledge and experience to exchange, 
analyze, synthesis, evaluate and discuss in concept and theories of industrial and 
organizational psychology, project or seminars management, including the practicum in 
seminar arrangement for presentation to develop career path in industrial and 
organizational psychology 
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กลุ่มวิชาวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา 
 
2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา    3(2-2-5) 
  Statistic and Research Methodologies in Psychology 
 
  หลักการทางสถิติ ระดับมาตรวัดและตัวแปร การเลือกใช้สถิติ เทคนิคทางสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การแปลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ ระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา โครงร่างการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจัยทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางจิตวิทยา  
การวัดคุณภาพของเครื่องมือในประเด็นความเช่ือมั่นและความเที่ยงตรง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางจิตวิทยา
แนวทางการเขียนผลการวิจัยทางจิตวิทยา รวมทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี 
 
  Principle of statistics, scales and variable measurement, selected statistics, 
statistical techniques of data analysis, hypothesis testing, interpretation of computer 
programs for statistical analysis, methodologies in psychology research,  research  
proposal, research design, literature review, sampling technique, creation the tools for 
psychology research, psychological test, measurement quality of tools in reliability and 
validity, collecting in psychological data and conceptual writing in psychological research 
result, including qualitative research and mixed method research 
 
2514905 การค้นคว้าอิสระส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3 (0-0-9) 
  Independent Study in Industrial and Organizational Psychology 
 
          ด าเนินการศึกษาปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ประเด็นปัญหารว่มสมัยทีน่่าสนใจ ปัญหาที่พบจากองค์การหรอืประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์องค์การ และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
เป็นแนวทางในการศึกษา เน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการศึกษา  
ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบของโครงการ รายงานการศึกษา หรือผลงานอื่น ๆ 
 
  To operate in behavioral situation in contemporary and trend to the future, 
interesting contemporary issue, problems or issues that discover from organization or 
organization analysis, and conduct a study under advisor recommendation by using 
research methodology of psychology as a guideline in the study, focus on data collection, 
data analysis and report findings as a project, study report or any kind of result 
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 
2511707 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา      3(3-0-6) 
  English for Psychologist 
 

  การใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานทางจิตวิทยา ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ การฟัง 
การอ่าน การพูดและการเขียน  ค าศัพท์เกี่ยวกับจิตวิทยา วิธีการอ่านและแปลบทความหรือผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยา  และการค้นคว้าหาข้อมูลทางจิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
  Using an introduction English language for psychology, practice                             
communication skill in any issue, listening, reading, speaking, and writing, vocabulary in 
psychology, reading and translation in psychological articles or research, and searching 
psychological information from information technology system 
 
 
2512723 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6) 
  English for Industrial and Organizational Psychologist 
 
  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การฝึกทักษะการฟังและ
การพูด  เน้นค าศัพท์ ส านวน การสัมภาษณ์งาน และบทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อในสถานการณ์  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ ง
ทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์การอุตสาหกรรม  ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในสถานการณ์ที่ก าหนด 
 

  English using for industrial and organizational psychologist by practice the 
skill of listening and speaking, particularly in vocabulary, idioms, job interview and 
conversations in any work situations, English language that involved human resource 
management procedure, and skill of reading and writing documents in organization, 
practice English in situations as set 
 
2512724 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยาในการท างานข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  English for Psychologist at Work in Cross-cultural 
 
  หลักการใช้ภาษาอังกฤษกับการท างานข้ามวัฒนธรรม ลักษณะ  รูปแบบ แนวโน้ม 
ของการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการท างานของนักจิตวิทยา การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสารในสังคมต่างวัฒนธรรม ภาษากายและการกล่าวสุนทรพจน์ ประเด็นปัญหาทางภาษา  
ในการท างานที่เกิดจากการที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
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    Principles about using English language and working in cross-cultural, 
characteristics, patterns and trend of using English in working context for psychologist,  
to develop skills in using English language for communication in different cultural society, 
gesture and speech in issues about language in work that causes from sender and receiver 
which have difference in cultural base 
 
กลุ่มวิชาเลือก 
 

2512229 สรีรจิตวิทยา    .   3(3-0-6) 
  Physiological Psychology 
 

  ความสัมพันธ์ของหน้าที่การท างานในระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรม   ความหมายและสาเหตุของจติสรรีแปรปรวน รวมทั้งวิธีการป้องกันความผิดปกติทางจิตใจ
ที่จะส่งผลต่อร่างกาย 
 
  Relationship of function of human body system which have influence to 
behavior response, meaning and cause of psychosomatics including prevention method of 
mental disorder that effect to body 
 
 

2513604 จิตวิทยาการปรึกษา      3(3-0-6) 
  Counseling Psychology 
 

  ความหมาย ความส าคัญ หลัก เบื้ องต้น วิธีการ แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยา 
การปรึกษา รวมทั้งขอบเขตของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา และจรรยาบรรณของ  
ผู้ให้ค าปรึกษา 
 
  Definitions, importance, fundamental principles, methodology  and theories 
of counseling psychology, including scope, processes of counseling and the ethics of 
counselor 
 
2512230 จิตวิทยาเชิงพุทธ      3(3-0-6) 
  Buddhism Psychology 
 

  แนวคิดและห ลั กพุท ธศาสนาในการเป รียบ เที ยบ ในด้ านต่าง  ๆ  กั บหลั กการ 
ทางจิ ต วิท ย า ความ เป็ นตั วตน  จิ ต ส านึ ก  จิ ต ไร้ส านึ ก  ค วาม เช่ือ  อารมณ์  ความ รู้ สึ กนึ ก คิ ด  
การสร้างพลังความศรัทธา ความขัดแย้งภายในจิตใจ ความต้องการของมนุษย์ วิธีการพัฒนาศักยภาพ 
ของมนุษย์ตามหลักทางพุทธศาสนา  ศึกษาจิตวิทยาแนวตะวันตกควบคู่ไปกับจิตวิทยาตะวันออก  
และการบูรณาการพุทธศาสนากับจิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิตที่สมดุล และการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจิต 
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 Concepts and principles of Buddhism by comparing with psychology 
principles, self, consciousness, unconsciousness, belief, emotion, cognition, faithfulness 
building,  internal conflict, human needs, methods to develop the human potential  as 
Buddhism concepts,  studying in psychology from western and eastern principle, and the 
integration of Buddhism and psychology in order to maintain life balance and meditation 
for mind development 

 
2512231 จิตวิทยาเชิงบวก        3(3-0-6) 
  Positive Psychology 
 

  ความหมาย ความเป็นมาของจิตวิทยาเชิงบวก หลักการและกระบวนการท างาน 
ทางจิตของมนุษย์  โดยเน้นการคิดเพื่อบรรลุความสามารถของบุคคลในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับครอบครัว กลุ่มและชุมชน การค้นหาและการพัฒนาศักยภาพให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  
การพัฒนาคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง การมองโลกในแง่ดี การมีความหวัง รวมถึง 
การมีความสุข  ความพึงพอใจในชีวิต  
 
  Meaning, history of positive psychology, principles and procedure of mental 
functions of human, concentration in thinking abilities to achieve their individual growth 
for family, group and community, searching and development of capabilities to live with 
happiness, self-value development, self-efficacy, optimistic, hope including happiness, life 
satisfaction 

 
2513201 จิตวิทยาการทดลอง      3(2-2-5) 
  Experimental Psychology 
 

      หลั กการ วิ ธีก าร  ประ เภท  รูป แบบ  กระบวนการทดลองท างจิ ต วิท ยา แล ะ  
การฝึกออกแบบแผนการทดลองด้านจิตวิทยา ทั้งรูปแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการและการทดลอง 
ในภาคสนาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ  รวมทั้ง 
การฝึกเขียนรายงานการทดลองจากการลงมือปฏิบัติจริง 

 
   Principles, methodologies, categories, models, experimental psychology 
process and to practice experimental design both laboratory and field experiments that 
involve in any human behavior and mental process including the report written practice 
from actual operation  
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2513202  จิตวิทยาคลินิกเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
   Introduction of Clinical Psychology 
 
   ประวัติและแนวคิดพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาคลินิก บทบาทและการท างานของนักจติวิทยา
คลินิ ก  การประเมิ นและการบ าบั ดทางจิต วิทยาคลินิ ก  การแก้ ไขและป้ องกันความผิ ดปกติ 
ทางจิต จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิก 
 
   History and basic concepts on  clinical psychology, the role and work of 
clinical psychologist, evaluation and therapy in clinical psychology, solving and prevention  
on mind abnormality and clinical psychologist ethics 
 
2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา     3(2-2-5) 
  Psychological Measurement and Testing 
 

  ห ลั ก ก าร เบื้ อ งต้ น ในก าร วัดผ ล  ก ระบ วน ก ารท ดส อบ แล ะก ารป ระ เมิ นผ ล 
ทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การสร้างและการเลือกใช้แบบทดสอบ  
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การฝึกปฏิบัติใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การให้คะแนน การแปลผล  
จากแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ และจรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม    
  
  Fundamental of measurement, testing and evaluation process in 
psychology, categories and types of psychological test, creation and selection of test that 
coincide with the objectives setting, practicum in psychological test, scoring, interpretation 
the result of test, quality evaluation of instrument, and ethics of psychological test that 
involve with educational psychology, personality psychology and social psychology 
 
2513204  การจัดการความเครียดในองค์การ    3(2-2-5) 
           Stress Management in Organization 
 
   ค วาม ห ม าย แ ล ะ ค ว าม ส า คั ญ ข อ งค วาม เค รี ย ด  ส า เห ตุ ข อ งค วาม เค รี ย ด  
และผลของความเครียดที่มีต่อบุคคลทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับความเครียด  
ในชีวิตประจ าวันและการท างาน ทฤษฎี หลักการ วิธีการในการแก้ไขและการฝึกเพื่อผ่อนคลายความเครียด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 
   Definition and importance of stress, cause and result on stress that effect to 
physical and mental health, factors related to stress in daily life and working, theories, 
principles and techniques in stress releasing and particularly in various relaxing practices 
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2513731 ความรู้ทางธุรกิจส าหรับนักจิตวิทยา    3(3-0-6) 
  Business Knowledge for Psychologist 
 
  แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การเงิน  
การบัญชี กฎหมายธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในองค์การธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา 
ในการพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดทางธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหาในวงการธุรกิจ  
 
  Concept, theories and principles of business about production, marketing, 
finance, accounting, business law, and business economics for applying to working of 
industrial and organizational psychologist, analysis in human behavior in business sector, 
forecasting the business indicators by using psychological tools for solving problems in the 
business field 
 
2512725 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ                   3(2-2-5) 
  Decision-making and Problem-solving in Organization 
   

  ประเภทของปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการแก้ปัญหาและ 
การประเมินผล อ านาจในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ บทบาทและความท้าทายของผู้น าและนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การต่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาในองค์การ  รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและผลกระทบ  
ของความขัดแย้งในองค์การ การเจรจาต่อรองส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิ ธีต่าง ๆ รวมทั้ งปฏิบัติ 
ในสถานการณ์ที่ก าหนด และศึกษาวิธีการสร้างความร่วมมือและการแข่งขันในองค์การ 
 
  Type of organizational problems, analyze problem, selection of 
methodology to solve the problem, approach of building of creative thinking, theories and 
procedure in decision making, management of problem solving and evaluation, power in 
organization, organizational culture, role and challenge of leader and industrial and 
organizational psychologist for decision making and problem solving in organization, 
including a concept, theories and affection of organizational conflict, the negotiation for 
problem solving with any method, including practice in situation as set and the building 
for collaboration and competition in organization 
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2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค     3(2-2-5) 
  Marketing and Consumer Psychology 
 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศนคติ  บทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน     
 
  Influence factors in decision making of consumer behavior, motivation, 
perception, learning, personality and attitude, roles of psychologist that involve marketing 
and consumer, the application of psychological theories to promote the marketing 
activities for more efficiency  
  
2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพัฒนาทีมงาน       3(2-2-5) 
  Psychology of Leadership and Teamwork Development 
 

   พฤติกรรมของผู้ น า  อง ค์ป ระกอบ  บทบาทและหน้ าที่ ขอ งผู้ น าระดับ ต่าง ๆ 
ในองค์การ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า บุคลิกภาพ
ของผู้น า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มท างาน  ผู้น ากับการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ในองค์การและการพัฒนาคุณลักษณะในการเป็นผู้น า รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีม
ด้วยจิตวิทยาการบริหารเพื่อการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
  Leader behavior, components, roles and duty of leader in any levels in 
organization, theories of leadership and team development, personality of leader, the 
factors influencing to behavior of person and work group, leader and behavior 
modification in case of organizational problem and development of characteristics for 
leader including the supporting activity of teamwork behavior with management 
psychology for teamwork development as efficiency 
 
2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ      3(2-2-5) 
  Psychology of Communication in Organization 
 

 แนวคิดและกระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ  พฤติกรรมของมนุษย์ 
ด้านภาษา การวิเคราะห์ภาษาท่าทาง ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล  โดยประยุกต์ความรู้ 
ทางจิต วิทยาเพื่ อ เสริมสร้างประสิท ธิภาพในการติดต่อสื่ อสารในองค์การ การประชาสัมพัน ธ์  
การจัดการกับข่าวลือ ศิลปะการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
หรือโน้มน้าวใจบุคลากรในองค์การเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  Concepts and procedure in communication of working persons in 
organization,  human behavior in language,  gesture analysis, difference among persons 
and groups by application of psychology knowledge to enhance the efficiency of 
communication in the organization, public relations, rumor management, arts of efficiency 
meeting, communication to build up the motivation and persuasion to other employees 
in organization for work accomplishment  
 
2512232 สุขภาพจิตในการท างาน      3(2-2-5) 
  Mental Health at Work 
 

  ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิตในการท างาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทางจิต 
พฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจ การปรับตัวและการสร้างความสุข ปัญหา 
ด้านสุขภาพจิตที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน ความเครียดและการจัดการความเครียดในการท างาน   
การใช้เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาในการประเมินความเครียด  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ด้านสุขภาพจิตในการท างาน  การส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
เพื่อบริหารความเครียดและผ่อนคลายความเครียดในรูปแบบกิจกรรม 
 
  Meaning and importance in mental health at work, the factors that effect to 
mental health of person in organization, relationship between physical and mental health, 
types of mental disorder,  the risk behavior in physical and mental illness, adjustment and 
building the happiness, problems in mental health at work, stress and stress management 
at work, instrument using and psychological procedure for evaluate stress, prevention and 
problem solving in mental health at work, the enhancement of mental health in 
organization including the application of psychological theories for stress management and 
stress releasing by activities 
 
2513733  พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาต่อองค์การ      3(3-0-6) 
  Behavioral Problems in  Organization 
          
  ความห ม ายขอ งพ ฤติ ก ร ร มที่ เป็ น ปั ญ ห า  โด ย เข้ า ใจ ถึ งส า เห ตุ แ ล ะผ ล ลั พ ธ์ 
ของพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นปัญหาขององค์การอันจะส่งผลต่อการจัดการพฤติกรรมองค์การ รวมทั้ง  
การจ าแนกประเภทของพฤติกรรมดังกล่าว การคุกคามทางเพศ การใช้สารเสพติด การติดการพนัน  
การลักทรัพย์นายจ้างและการกระท าทุจริตแบบต่าง ๆ ในองค์การ โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือศาสตร์ ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับพฤติกรรม 
ที่เป็นปัญหาดังกล่าวไม่ให้ส่งผลด้านลบต่อองค์การ 
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  Meaning of deviant behavior by understanding cause and effect of 
organization behavior problem affect to organizational management including classification 
of behaviors, sexual harassment, drug and  gambling addict, burglary employer and several 
types of corruption by applying principles in psychological theories, sociology, economics, 
management science or several related science for modification these behavioral 
problems in negative  affect to organization 

 
2513907  หัวข้อท่ีน่าสนใจทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   3(2-2-5) 
  Selected Topics in  Industrial and Organizational Psychology 
 
  ค้นคว้าในหัวข้อหรือท ากิจกรรมเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือแนวโน้มในอนาคต โดยเรียบเรียงในรูปแบบรายงาน และ
น าเสนอในช้ันเรียน ภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน 
  
  Selected topics or academic activities which related to industrial and 
organizational psychology about interested issue in current or future trend, compile into a 
report and present under instructor consulting   
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กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
2513908 การฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน        2(90) 
  Practicum in Workplace 
 
  การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
การสังเกตและมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากสถานประกอบการ 
 
  Practice of industrial and organizational in workplace, observation and 
participation at workplace and synthesize knowledge from enterprise 
 
2514906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ      3(400) 
  Field Experience in Industrial and Organizational Psychology 
 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การร่วมกับสาขาวิชาชีพ
อื่นๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร
ในองค์การ  การธ ารงรักษา  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล  ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ ป รึกษาและผู้บริหารในหน่วยงาน โดยจัดให้ เป็ น  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ ดี 
ในการท างานในอนาคต 
 
  A practicum of field experience in industrial and organizational psychology 
with any professions in related job including procedure of recruitment and selection in 
organization, retention, human resource development and counseling in personnel 
function under supervision of advisor and executive in institute throughout the semester 
leading to knowledge, understanding, skill and a good attitude in future work 
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 3.2   ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม./
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มอียู่
แล้ว (กรณี
หลกัสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลกัสูตรน้ี 

1. ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน 
31499000XXXX 

อาจารย์ สส.ด.  
(การบริหารสังคม) 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2553 
 
วท.ม. 
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2541 
 
วท.บ. 
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2538 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

9 9 

2. นางสาวปทุมพร              
โพธ์ิกาศ 
310140133XXXX 

อาจารย์ วท.ม. 
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2545 
 
วท.บ.  (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2536 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 

9 9 

3. นายศุภมิตร  บัวเสนาะ 
310080088XXXX 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม.  
(จิตวิทยาอุตสาหกรรม      
และองค์การ)มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2546 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

9 9 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขาวิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจัย/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน ชม./
ภาคการศึกษา 

ภาระงาน
สอนที่มอียู่
แล้ว (กรณี
หลกัสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลกัสูตรน้ี 

นายศุภมิตร  บัวเสนาะ 
310080088XXXX(ต่อ) 

วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2534 

4. นางสาวอัมพร    
ศรีประเสริฐสุข 
310200229XXXX 

ผู้ช่วย      
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  
(จิตวิทยา 
พัฒนาการ) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.2545   
 
กศ.บ. 
(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2541 
   

ภาคผนวก จ 
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5. นางพัศรินท์ 
ก่อเลิศวรพงศ์ 
334990082XXXX 

ผู้ช่วย      
ศาสตราจารย์ 

กศ.ม.  
(จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2542 
 
ค.บ.  
(สุขศึกษา)  
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 
พ.ศ.2538 

ภาคผนวก จ 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
พ.ศ.2550 (ภาคผนวก ข) 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) 
 จากผลการวิจัยการประเมนิผลหลกัสตูรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ที่ได้ท าการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ประกอบการ ผู้ ใช้บัณฑิต บัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การและ  
นักศึกษาปัจจุบัน พบว่า ผู้ประเมินในทุกกลุ่มดังกล่าวลงความเห็นว่า รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีความส าคัญส าหรับนักศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์วิชาชีพ 
ก่อนเข้าสู่การท างาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
จึงได้ด าเนินการให้นักศึกษาช้ันปีที่  4 ในภาคเรียนที่  2 ได้ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ 
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์จ านวนไม่น้อยกว่า  
400 ช่ัวโมงในหน่วยงาน 
 สืบเนื่องจากข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้ก าหนดให้หลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนจะต้องมีการปรับปรุงในทุก 5 ปีการศึกษา และในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ครบก าหนดในรอบการศึกษาดังกล่าว  
ทางหลักสูตรจึงได้มีการส ารวจความต้องการการฝึกงานแบบบูรณาการในหน่วยงานซึ่งเป็นการส ารวจ  
ความต้องการของผู้ประกอบการที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในองค์การ โดยจากการศึกษา
พบว่า ตัวแทนผู้ประกอบการสว่นใหญ่มคีวามเห็นด้วยว่าควรมีการสนับสนุนใหม้ีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา และควรมีการเพิ่มระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้องค์การและมีโอกาสได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานในองค์การเพิ่มข้ึน โดยความคิดเห็น 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเพิ่มช่วงเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่วงแรกในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
และเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลาอีกครั้งในช้ันปีที่  4 ปีการศึกษาที่  2 โดยที่องค์การใน 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาทั้ง 2 ช่วงนั้นจะเป็นองค์การเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ 
การเรียนรู้และการปฏิบัติงานในองค์การ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
โดยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มีการพัฒนารูปแบบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเรียนรู้และ
พัฒนานักศึกษาในการบูรณาการความรู้จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อเป็น  
การเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนาความสามารถรวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอนาคต โดยในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้จัดรูปแบบของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพใน 2 รายวิชา ดังนี้ 
 รายวิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน รหัสวิชา 2513908  2(90)  ก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  เพื่อให้ได้มีโอกาสในการสังเกตและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนสั งเคราะห์องค์ความรู้ที่ ได้จากสถานประกอบการ เพื่ อน ามาสู่การพิจารณาแนวทาง  
ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือการจัดท าโครงงานกิจกรรม และน าผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่ง  
ในการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลงานหรือพัฒนาเกี่ยวบุคคลในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวในช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 และก าหนดให้นักศึกษาเข้าสู่องค์การหรือ
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สถานประกอบการในหน่วยงานฝ่ายบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ตอบรับการฝึกปฏิบัติการ
ของนักศึกษาเป็นเวลาสัปดาห์ละ 3 วัน หรืออย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จนครบจ านวนช่ัวโมง 
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  ทั้งนี้วันและเวลาในการเข้ารับการฝึกปฏิบัติ  
จะเป็นช่วงเวลาที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาของภาคเรียนดังกล่าว 
 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัสวิชา 2514906   
3(400) เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในองค์การหรือสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับสายงานทางด้านทรัพยากรบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนเต็มเวลา ในช้ันปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะชีวิตและทัศนคติที่ดีของการท างานในอนาคต โดยใน
รายวิชาดังกล่าวนักศึกษาจะเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลา (วัน เวลา ราชการ)  จนครบจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา หรือตามความเหมาะสมของข้อก าหนดใน
แตล่ะหน่วยงาน 
 โดยทั้งสองรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ใช้รูปแบบการประเมินผลการศึกษาโดยมีการให้สัญลักษณ์ใน
การประเมิน PD P หรือ NP โดยไม่มีค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)    
 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ตระหนักในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถท าความเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะทางด้านการสื่อสารและสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาในการอธิบาย การคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม มี
ทักษะในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  
     4.2  ช่วงเวลา  
    ภาคการศึกษาที่ 2 ของระดับช้ันปีที่  3  วิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน 2(90) เป็น
การก าหนดรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 3 วัน
ต่อสัปดาห์   (วัน เวลาในการเข้ารับการฝกึปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาทีน่อกเหนือจากการเรียนในรายวิชาปกติ) 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ของระดับช้ันปีที่  4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 3(400)  
 
     4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  รายวิชาการปฏิบัติการในแหล่งงาน 2(90)  เป็นรูปแบบการฝึกปฏิบัติไม่เต็มเวลา โดย
ก าหนดให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์                  

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(400) เป็นการ 
ก าหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระส าหรับนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ  โดยท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาในองค์การตามความสนใจ และได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา โดยจัดท าในรูปแบบโครงการหรือรายงานการศึกษาวิจัย  
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

ค าอธิบายรายวิชาการค้นคว้าอิสระส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 ด าเนินการศึกษาปรากฏการณ์ทางพฤติกรรมศาสตร์ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจ ปัญหาที่พบจากองค์การหรือประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์องค์การ และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
เป็นแนวทางในการศึกษา เน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการศึกษา 
ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบของโครงการ รายงานการศึกษา หรือผลงานอื่น ๆ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหัวข้อ ประเด็นที่สนใจทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
โดยค านึงถึงจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการจัดท ารายงานผลการศึกษาค้นคว้า สามารถน าความรู้จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ
สาระส าคัญในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตลอดจนฝึกทักษะการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รวมถึงสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
ของตนเอง สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ฝึกทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ทางจิตวิทยา โดยใช้ทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูลรวมถึงสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 5.3 ช่วงเวลา 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
         3    หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
 1) ก าหนดให้มี อาจารย์ที่ ป รึกษาเป็นผู้ ดูแลและให้ ค าปรึกษากับนั ก ศึกษา   

โดยค านึงถึงความเหมาะสมของปริมาณนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
      2)  อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของ

นักศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
      1)  ประเมินหัวข้อในการศึกษาค้นคว้า  โดยพิจารณาตามความเป็นมาและความส าคัญ

ของประเด็นในการศึกษา 
      2)  ประเมินความก้าวหน้าของการท างาน 
      3)  ประเมินการน าเสนอผลงานตามขั้นตอน 
      4)  ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน  

การแก้ไขงานตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ความสม่ าเสมอและความรับผิดชอบ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
      มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้วิธีการ  
ทางจิตวิทยา เพื่อการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ 
รวมทั้งประยุกต์แนวความคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา  
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ 

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในมุมมองต่างๆ การท า
ความ เข้าใจ  การปรับพฤติกรรม การยอมรับ      
การสร้างทัศนคติทางบวก การมีทักษะในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม โดยสอดแทรกอยู่ในรายวิชาต่าง ๆ  
 

     มี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เข้าใจ
ผู้อื่นและสังคม 

      ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ  ห น้ าที่  ข้ อพึ งป ฏิบั ติ     
ความรับผิดชอบ สิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรู้
เกี่ ย วกั บ จ รรย าบ รรณ วิชา ชีพ ท างจิ ต วิท ย า 
ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนสอนในรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา วิชาจิตวิทยาสังคม
ประยุกต์ โดยร่วมกับการให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริม นอกเหนือจากกิจกรรมในช้ันเรียน 
เพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ 
 

     มีความสามารถในการสร้างและใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาในการท างาน 

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาให้ความรู้
เกี่ ยวกับการสร้างเครื่ องมื อ ในการ วัดผลและ 
การทดสอบทางจิตวิทยา วิธีการน าไปใช้เพื่อวัด
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งการประเมินผล 
ผ่านการสอนรายวิชาการวัดและการทดสอบทาง
จิตวิทยาและรายวิชาการทดสอบทางจิตวิทยา 
ในองค์การ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ด้านการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการเรียนวิชาการทดสอบทาง
จิตวิทยาในองค์การ และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สร้างและใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งสามารถประเมินผล
จากการทดสอบได้ 
 

       มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าประเด็นที่
น่าสนใจทางจิตวิทยาและจัดท าผลงานในรูปแบบ
ของรายงานการวิจัยหรือโครงงาน 
 
 

     ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานการศึกษา
ค้นคว้าทางจิตวิทยาในประเด็นที่น่าสนใจ ในรายวิชา
การค้นคว้าอิสระส าหรับนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ โดยน าความรู้จากรายวิชาสถิติและ
ระเบี ยบ วิธีวิจัยทางจิต วิทยามาประยุกต์ ใช้ ใน
การศึกษาค้นคว้า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
       มีความสามารถปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา
ด้านจิตวิทยาในหน่วยงาน 

      มีการให้ความรู้ เกี่ ยวกับการให้ค าปรึกษา 
แก่บุคคลต่าง ๆ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึง
การประยุกต์ความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาไปใช้ใน
หน่วยงาน  โดยใช้ความรู้จากการศึกษาในรายวิชา
การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ และให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา  พร้อมทั้ ง
สามารถประเมินผลการให้ค าปรึกษาได้  
  

       มีทักษะในการด ารงชีวิต สามารถปรับตัว 
เข้ากับสังคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างมีความสุข 

     มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัว การสร้าง
ความสั มพั น ธ์ระห ว่างบุ คคล  มนุ ษย์สั มพั น ธ์ 
สุขภาพจิต การจัดการความเครียด การคิดเชิงบวก 
โดยใช้ความรู้จากการศึกษาในรายวิชาจิตวิทยา
บุคลิกภาพและการปรับตัว จิตวิทยาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การจัดการความเครียด จิตวิทยา 
เชิงบวก สุขภาพจิตในการท างาน และความผาสุก 
ในชีวิตและการท างาน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดการศึกษาท่ัวไป 
      2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
              2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลัก
คุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึก 
ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
   1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ 
ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
   2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3) มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึ กรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมสาธารณะ 
   4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
   5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 

  6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่าง 
มีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริง
ในสิ่งที่ท า มีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสม  
ในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์  
การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

     2) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ  
น าตัวอย่างกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

     3) จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ก าหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

     4) มอบหมายให้นักศึกษาผลิตช้ินงานหรือโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

     5) ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       1) สร้างเครื่องมือการวัดประเมินตามสภาพจริงโดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubric) 

      2) ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
        3) ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรม  

ที่เกิดข้ึนในระหว่างการท างานร่วมกัน  
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   4) สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน  
   5) ประเมินความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
   6) วัดเจตคติของผู้ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียน 
การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
 
 2.1.2 ด้านความรู้ 
                   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
ความรู้พื้นฐานที่จะท าให้เข้าใจถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง  
ของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 

1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
3) มี ความ รู้  ความ เข้ าใจ ใน เรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ ตน เอ งและผู้ อื่ น  สั งคม 

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

ภาษา และวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ 

ในการด าเนินชีวิต           
           2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าช้ันเรียน 

3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การศึกษาจากผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็น
รายบุคคลหรือโครงงานกลุ่ม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรี ยนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  2) ทดสอบย่อยหลังจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
  3) การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 4) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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 5) การประเมินจากช้ินงานรวบยอด เช่น รายงาน โครงงาน  โครงการ ช้ินงาน 
 6) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
 

         2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
              2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่ เรียนรู้ มี วิจารณญาณ 
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์
เพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

  1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
  3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
  4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
  5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 

  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชาการ 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น 
การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเช่ือมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
แนวความคิดในการท ารายงาน โครงงาน โครงการ  ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ์ 

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่  
การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเช่ือถือและ
สามารถอ้างอิงได้ 

4) การจัดการเรียนการสอนโดยให้ศึกษาจากต้นแบบ (Model) แล้วสรุป 
องค์ความรู้ 

5) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ  
ทางปัญญา 

2) การประเมินผลช้ินงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน โครงงาน หรือ
ช้ินงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ 

3) การจัดประกวดโครงงาน 
4) การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
5) การทดสอบย่อย 
6) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 



มคอ. 2 
 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 54 
(ฉบับแก้ไข 24-02-60)  
   

        2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                       2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถ 
ในการแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่ ออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น  
ได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู้และทักษะต่อไปนี้ 

1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ  
เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า

และผู้ตามที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสั งคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา  
การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
อย่างสร้างสรรค์ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้ าใจความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม    
           2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา 
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ 

3) จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นที มและให้ ใช้
กระบวนการกลุ่มท างานด้วยความเสียสละ 

4) ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่ เป็นโครงงานกลุ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรม  
ที่เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
2) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่ม 
3) ประเมินผลความส าเร็จของโครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด แบ่ง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา  ความเสียสละ  การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน 
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2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เป็ น
ความสามารถในการใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อการศึกษาค้นคว้า  
หาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถ 
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็น

ตรรกะ 
4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและ 

การสื่อสาร 
 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุม  
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมกับรายวิชา 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิด 
เชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และ 
หรือบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4) มุ่ งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ TV on 
demand การใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลังบทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 

5) ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ   
ความสมเหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระ 
ต่าง ๆ ตามข้อก าหนดในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงานหรือ
โครงงานที่ศึกษาค้นคว้า 

6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ใ ช้ก ระบวนการเรียนรู้ แบบสเต็ ม ศึกษา  
(STEM Education) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี   
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  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
2) ทดสอบย่อยหลังจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 
3) ประเมินจากโครงงานหรือช้ินงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และ

ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
 

     2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของสาขาวิชา 
        2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์การ มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
 2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม  เคารพสทิธิมนุษยชน  ยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคม ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) ปลูกฝังจรรยาบรรณนักจิตวิทยา ค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคมไทย และ
ความเป็นสวนดุสิตให้นักศึกษาเกิดความตระหนักความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 
 2) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นปัญหาทางจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพจิตวิทยาในการเรียนการสอน 
 3) ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
 4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เพื่อเข้าใจปัญหาสังคม และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมในอนาคต 
 2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกจิกรรมที่มอบหมาย  
ในช้ันเรียน และจากการมีบทบาทในโครงการต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตรจัดข้ึน 
 2) ประเมินจากการแบ่งบทบาทหน้าที่และความกระตือรือร้นของนักศึกษา 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 3) ประเมินจากทัศนคติ ปฏิกิริยาการตอบสนอง ความรับผดิชอบ และ 
ความพึงพอใจในบทบาทหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายในโครงการ 
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         2.2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา

สาระส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้ง

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การอย่างต่อเนื่อง 

 3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

 4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ 
กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 
        2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยจัดการเรียนการสอนที่โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่เน้นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ศาสตร์เพื่อการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  

 2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์ จริงโดยการศึกษาดูงานหรือ 
เชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

 3) ใช้การอภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การมอบหมายให้
นักศึกษาค้นคว้าอิสระพร้อมน าเสนอในช้ันเรียนโดยผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ  

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 2) การประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

 3) การประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา จากการศึกษาดูงานหรือ 
การเข้าร่วมการบรรยาย จากวิทยากรพิเศษ 

 4) การประเมินจากการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
 5) การประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
         2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา     
  1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ 
ศึกษามา  รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
  2) มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้   
  3) มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
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ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรอืสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ 
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 2.2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้
เพื่อการปฏิบัติงานจริงเพื่อการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง    
  2) การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองและบทบาทสมมติเพื่อให้นักศึกษา 
ได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาในสถาณการณ์ที่จ าลองได้อย่างเหมาะสม     
  3) การสอนโดยการใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้มองเห็น
ภาพของการแก้ไขปัญหาชัดเจนข้ึน         
  4) การสอนโดยการให้นักศึกษาปฏิบัติจริง รวมถึงการใช้รูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-base Learning) หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base 
Learning) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ  โดยการน าความรู้ที่ ได้ศึกษามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน       
 2.2.3.3  ด้านกลยุทธ์การสอนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) ให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  โดยเน้นการน าไปใช้  วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่า  การทดสอบ
ความรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 2) ประเมินผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา  เช่น  การน าเสนอรายงาน 
หน้าช้ันเรียน  แบบบันทึกการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง การอภิปรายกลุ่มในการสัมมนา  ผลการแก้ไข
ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย เป็นต้น 
 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
         2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ    
   1)  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
   2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
   3)  มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซึง่ภาวะผู้น า
ตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม           
  2.2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        
   1)  จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดใหม้ีการท างานเป็นกลุ่มเพื่อใหเ้กิด
ทักษะในการสื่อสารและการท างานร่วมกันในบทบาทของผูน้ าและผู้ตาม    
   2)  มีการบรูณาการในการเรียนการสอน โดยใหม้ีการสอดแทรกในเรื่อง
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ความรับผิดชอบต่อตนเองและตอ่สงัคม การมมีนุษยสมัพันธ์และการปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์รวมทัง้
วัฒนธรรมในองค์การ    
 
 2.2.4.3  กลยุทธ์การสอนการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ        
  1) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกจิกรรมที่มอบหมายใน 
ช้ันเรียน    
  2) ประเมินผลในการท างานกลุ่ม  เช่น  การเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
การแสดงบทบาทผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม        
  3) ประเมินผลการปฎิบัตงิานของนักศึกษา  เช่น  การสง่งานทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุ่ม การน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน  การอภิปรายกลุ่มในการสมัมนา โดยพจิารณาถึง 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและตอ่สงัคม 
 
                  2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิานด้านจิตวิทยา 
 2) มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและแปลผล
ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 3) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถ
เลือกใช้สื่อในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ใช้การสอนทีเ่น้นการพัฒนาการเรียนรูโ้ดยเน้นการใช้ทักษะ 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอข้อมูลสถิติ การเปรียบเทยีบและการวิเคราะห์ข้อมลู โดยเลือกใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม  
 2) เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ท าการค้นคว้าและใช้กระบวนการสื่อสาร 
เพื่อการน าเสนอข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม 
 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินจากกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการน าเสนอข้อมูล และ
จากความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้าและการน าเสนอผลข้อมลู 
 2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสารเพื่ออธิบายถึงข้อมูล  เหตผุล 
ในการเลือกใช้เครื่องมอืต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
3.1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
  

รายวิชา  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
คิดวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5  3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1500201 ความเป็นสวนดุสิต                          
1500119 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผูร้อบรู ้                          
1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน                          
1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด                          
2500116 สังคมอารยชน                          
2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี                          
4000112 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน  
                         

4000113 ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั                          
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        1) มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู 
มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
    2) รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) มี จิตสาธารณะ ได้แก่  คุณลักษณะการมี จิตใจ เสียสละ มีส านึ กรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเอื้ออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
สาธารณะ 
  4) มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
  5) ทัศนคติปฏิเสธคอร์รัปชัน ที่แสดงออกมาในด้านความคิดและพฤติกรรม 
  6) มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้มีความประณีตพิถีพิถันและรู้จริงในสิ่งที่ท า มีบุคลิกภาพ  
ที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะ 
 2. ด้านความรู้ 
  1) มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  2) มีโลกทัศน์กว้างไกล 
  3) มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  4) มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ 
  5) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
  3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
  4) มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
  5) มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  6) ความสามารถในการรักษาสุขภาพ 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพสิทธิ 
ของผู้อื่น 
  2) ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก   
  3) มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเปน็ทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา 
และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
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  4) มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ตระหนักและ
เข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
  2) ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) มทีักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
  4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง  

 
 

รายวิชา 
คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2511209 จิตวิทยาเบือ้งต้น 

Introduction to Psychology 
                 

2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ 
Developmental Psychology 

                 

2511210  จิตวิทยาบุคลกิภาพและการปรับตัว 
Psychology of Personality  
and Adjustment 

                 

2511705 จิตวิทยาการเรียนรู ้
Learning Psychology 

                 

2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 
Psychology of Adult and Older 
Person 

                 

2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม 
Ergonomics and  
Engineering Psychology  
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2512720 ความผาสุกในการชีวิตและการท างาน   

Life and Work Well-being 
                 

2511211 จรรยาบรรณของนกัจิตวิทยา 
Ethical Principles of Psychologist 

                 

2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต ์
Applied Social Psychology 

                 

2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล    
Psychology of  
Interpersonal Relations 

                 

2512721 จิตวิทยาการบริการ 
Service Psychology 

                 

2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น 
Introduction to Industrial and 
Organizational Psychology 

                 

2512722 แรงจงูใจในการท างาน 
Work Motivation 

                 

2513725 จิตวิทยาบุคลากร 
Personnel Psychology 
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 

Behavior Modification in  
Organization 

                 

2513727 กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานส าหรับ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
Labour Law for Industrial and 
Organizational Psychologist 

                 

2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 
Psychological Testing in Organization 

                 

2514707 การพัฒนาองค์การเบื้องต้น  
Introduction to 
Organization Development 

                 

2513603 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ  
Applications of Counseling in  
Organization 

                 

2513729 การประยุกตจ์ิตวิทยาเพื่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

 Application of Psychology  
for Human Resource Development  
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
Seminar in Industrial and 
Organizational Psychology 

                 

2513730 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
Statistic and Research  
Methodologies in Psychology 

                 

2514905 การค้นคว้าอิสระส าหรบัจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
Independent Study in Industrial and 
Organizational Psychology  

                 

2511707 ภาษาอังกฤษส าหรบัจิตวิทยา 
English for Psychologist 
 

                 

2512723 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
English for Industrial and  
Organizational Psychologist 
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2512724 ภาษาอังกฤษส าหรบันักจิตวิทยาในการ

ท างานข้ามวัฒนธรรม 
English for Psychologist at Work in 
Cross-cultural 

                 

2512229 สรรีจิตวิทยา 
Physiological Psychology 

                 

2513604 จิตวิทยาการปรึกษา 
Counseling Psychology 

                 

2512230 จิตวิทยาเชิงพทุธ 
Buddhism Psychology 

                 

2512231 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

                 

2513201 จิตวิทยาการทดลอง 
Experimental Psychology 

                 

2513202 จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น 
Introduction of Clinical Psychology 

                 

2513203 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา 
Psychological  
Measurement and Testing 
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2513204 การจัดการความเครียดในองค์การ 

Stress Management in Organization  
 

                 

2513731 ความรู้ทางธุรกจิส าหรับนักจิตวิทยา 
Business Knowledge for Psychologist 

                 

2512725 การตัดสินใจและการแกป้ัญหาในองค์การ 
Decision-making and Problem-solving 
in Organization 

                 

2512726 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 
Marketing and Consumer Psychology 

                 

2512727 จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพฒันาทีมงาน 
Psychology of Leadership and  
Teamwork Development  

                 

2513732 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ   
Psychology of Communication in  
Organization 

                 

2512232 สุขภาพจิตในการท างาน 
Mental Health at Work 
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รายวิชา 

คุณธรรม  
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 
2513733 พฤติกรรมที่เป็นปญัหาต่อองค์การ 

Behavioral Problems in Organization 
                 

2513907 หัวข้อที่น่าสนใจทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
Selected Topics in  Industrial and 
Organizational Psychology 

                 

2513908 การฝกึปฏิบัติการในแหล่งงาน 
Practicum in Workplace 

                 

2514906 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ             
Field Experience in Industrial and  
Organizational Psychology 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบั งคับขององค์การ  
มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 

2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
2. ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญ  
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้ งติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
อย่างต่อเนื่อง 

3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ  
ที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้งสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม     
 2)  มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้     
 3)  มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้  
ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     1)  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
     3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถ 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1)  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
     2)  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและแปลผลทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
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 3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิท ธิภาพทั้ งการพูดและการเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่ อ 
ในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการก าหนดระบบ  
การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรยีนรู้ของนักศึกษาเปน็ส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรหรือคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 
 3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบและพิจารณาเครื่องมือใน       
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ อาทิ การสอบ การสังเกต        
การตรวจสอบ การประเมินผล ในระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้เครื่องมือ อาทิ แบบสอบถาม แบบสังเกต    
แบบส ารวจ แบบประเมิน หรือแบบสัมภาษณ์ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
หรือ รายละเอียดของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.4)  
 4. อาจารย์ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
หรือรายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรและน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
 5. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิด าเนินการพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน       
ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนด โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้
เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในแต่ละด้านและภาพรวม  ในการสุ่มตรวจเพื่อพิจารณาตรวจสอบ         
ผลการเรียน และตรวจสอบผลการให้คะแนนในระดับบุคคลและภาพรวมของรายวิชา รวมถึงการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 
 6. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรวบรวมผลการด าเนินงานและรายงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรพรอ้มแนวทางปรับปรุงในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงาน
การด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  
 7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบผลและแจ้งผลการทวนสอบตลอดจนแนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา หากมีข้อแก้ไขให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
และน าส่งผลการเรียนพร้อมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาฉบับสมบูรณ์ 
 8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรองผลการเรียนและด าเนินการ รวบรวมข้อมูล และจัดท า
รายงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงเสนอคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเขียนในรายงานผล      
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
              มีการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยมีการส ารวจ 
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ในรูปแบบดังนี้   
 1) ติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตทั้งในส่วนที่ได้ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาชีพ  
หรือใกล้เคียงหรืออาชีพอื่น ๆ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้และความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ในการประกอบการงานอาชีพ 
 2) ประเมินความคิดเห็นเกี่ ยวกับความรู้ความสามารถของบัณฑิ ตรวมถึงประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต  โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์  หรือการส่งแบบสอบถาม  
เพื่อประเมินบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ  ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 
              มีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์ และลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เรียนไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต 
และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก) 
 3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี  
       1) เป็นนักศึกษาทีล่งทะเบียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้าย 
ที่หลกัสูตรก าหนด 
 2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ทีห่ลักสูตรและมหาวิทยาลัยก าหนดตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก) 
 3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย คณะ  และหลักสูตร  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้แก่  
  1.1.1 การเรียนรู้และปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมขององค์การ  ตลอดจนระเบียบ วินัย
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 1.1.2 อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  รวมถึงวิธี 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้โดยความเข้าใจในตัวผู้เรียนตามสภาพจริง 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ใหเ้พิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพือ่ส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามโอกาสสมควร 
 1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ผ่านการทดสอบความสามารถตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ การฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ การวัดและ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
หรือศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาหลักสูตร 

 2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยวิธีการจดัการความรู ้(Knowledge Management) 
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียน 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
 2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน และการจัดท าผลงาน 
ทางวิชาการและการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการวิจัย 
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพจิตวิทยา 
 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดย  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรและชุมชน 
 2.2.3 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ผ่านทางการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ และเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน 
 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อ พัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่และเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูงข้ึน 
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หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มีกระบวนการจัดการหลักสูตรและการก ากับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่หลักในการวางแผน ก ากับ และติดตาม   
การด าเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมช้ีแจง ในประเด็นส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ 
 1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการตามคู่มือการจัดท าหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
และเนื้อหาสาระรายวิชา ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน 
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน โดยการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน  
ผ ล ก าร เรี ย น รู้ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าแล ะป ระ เมิ น ผ ล ก ารมี ง าน ท า  ต ล อ ดจ น ค วาม พึ งพ อ ใจ แล ะ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้อย่างน้อย  
5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ ตลอดจนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้  โดยมีรายละเอียดของ  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านดังนี้ ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
3. นักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีระบบและกลไก 
ในการรับนักศึกษา โดยกระบวนการรับนักศึกษา และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
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 3.1  การรับนักศึกษา 
  3.1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสอบถามแผนการรับนักศึกษาในระบบรับตรง 
และระบบแอดมิชช่ันกลางมายังคณะ จากนั้นคณะจึงด าเนินการประสานงานสอบถามไปยังหลักสูตร 
  3.1.2 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อก าหนดแผนการรับนักศึกษา แล้วแจ้งข้อมูลจ านวน
นักศึกษา ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ในมคอ. 2 กลับไปยังคณะ เพื่อให้คณะ
น าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 3.2  ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยและหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีระบบและกลไก 
ในการรับนักศึกษา โดยการก าหนดจ านวนรับนักศึกษาและการก าหนดข้ันตอนในการรับนักศึกษาซึ่งเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษา โดยทางหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา คือ ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือก 
ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผ่านการทดสอบความรู้และผ่านการสอบสัมภาษณ์  
ตามเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรและทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  
 3.3  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆของหลักสูตรรวมถึงเกณฑ์การรับและก าหนดการต่าง ๆ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย 
 3.4  การรับสมัครนักศึกษา  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการรับสมัคร
นักศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย  
 3.5  ด าเนินการจัดสอบและประกาศผลสอบ  
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยในการด าเนินการจัดสอบโดยให้อาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่ในการตรวจสอบคะแนน รับรอง
รายช่ือนักศึกษา และควบคุมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะ 
เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมคะแนนและประกาศผลสอบ    
  3.6  นักศึกษารายงานตัว 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยในการรับรายงานตัวจากนักศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายช่ือ พร้อมน าหลักฐาน 
มารายงานตัว ตามวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   3.7  ปฐมนิเทศนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
  3.8  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา    
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีการเตรียม 
ความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น  
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 
ที่ทางหลักสูตรก าหนดโดยเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
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  3.9  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการด าเนินการ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในทุกช้ันปีติดตามการคงอยู่และรายงานผลต่อคณะ และทางมหาวิทยาลัย 
   3.10 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีการด าเนินการ 
ให้นักศึกษาท าการประเมินผลการเรียนการสอน และส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนของ
หลักสูตร พร้อมหาสาเหตุที่เป็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อร้องเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียนและ  
น าข้อมูลที่ได้รับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาแนวทางจัดการ แก้ไข และปรับปรุง  

    
 4. อาจารย ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีกระบวนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมต่อการพัฒนาตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเอง 
โดยการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ ดังนี ้

  4.1 การรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีการ 
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ เป็นไปตามระเบี ยบหรือข้อบั งคับของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้  
ซึ่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหรือจิตวิทยา หรือผู้ที่มีต าแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย ์ในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
   4.2  การบริหารอาจารย์  
        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
โดยมติคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารหน้าที่ออกเป็น 4  ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายประกันคุณภาพ  
โดยอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตรด้วยการแสดง
ความคิดเห็นด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและอื่น ๆ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน ทั้งก่อนและหลังเปิดภาคการศึกษา  
    4.3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มพูนความรู้ โดยหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับ 
การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน  
การสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การใช้ระบบบริหารการศึกษา นอกจากนั้นยังสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การร่วมงานกับองค์กรภายนอกเพื่อน าความรู้และประสบการณ์  
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาหลักสูตร 
       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ส่งเสริมให้
อาจารย์มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการท าผลงานวิชาการ  
ซึ่งท าให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
     5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีการพัฒนาข้ึน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    134 หน่วยกิต 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 
    2. หมวดวิชาเฉพาะ          95       หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบับุคคล     21   หน่วยกิต 
     2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบักลุม่      12   หน่วยกิต 
     2.3 กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดบัองค์การ  30   หน่วยกิต 
     2.4 กลุ่มวิชาวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  6   หน่วยกิต 
     2.5 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 9   หน่วยกิต 
     2.6 กลุ่มวิชาเลือก      12   หน่วยกิต    
     2.7 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 หน่วยกิต    
   3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 
    5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีระบบและกลไก 
ในการพิจารณาก าหนดผู้สอนอย่างเป็นระบบ ในการด าเนินการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา  
โดยที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดรายวิชาและวิชาเลือก 
ตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจัดผู้สอน 
ในแต่ละรายวิชาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาถึงความพร้อมและความสามารถ ความรู้  
ความเช่ียวชาญที่เหมาะสมในรายวิชาที่มอบหมายในแต่ละภาคการศึกษา  
 5.3 การประเมินผู้เรียนและการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีการก าหนด 
ใน มคอ.2 ถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินผู้เรียนที่ส าคัญ ดังนี้  
  5.3.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน การวัดผลและการส าเร็ จ
การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

 5.3.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
         5.3.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรมีการก าหนดระบบของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยรูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในระดับรายวิชาคือ การสุ่ม
ตรวจเพื่อพิจารณาตรวจสอบ  ผลการเรียน และตรวจสอบผลการให้คะแนนในระดับบุคคลและภาพรวมของ
รายวิชา รวมถึงการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและ
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สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครือ่งมอืการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในแต่ละด้านและภาพรวม เพื่อรายงานต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการรับทราบผลและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอน  
   5.3.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
    - ติดตามภาวะการมี งานท าของบัณฑิ ตทั้ งในส่วนที่ ได้ปฏิบัติงาน 
ตรงตามสาขาวิชาชีพหรือใกล้ เคียงหรืออาชีพอื่น  ๆ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้และ
ความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบการงานอาชีพ  
    - ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น  
การสัมภาษณ์  หรือการส่ งแบบสอบถาม  เพื่ อประเมินบัณฑิ ตที่ จบการศึกษา และเข้าท างาน 
ในสถานประกอบการต่าง ๆ  ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  5.3.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสวนดุสิต  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559  (ภาคผนวก ก) 
  5.3.4 ภายหลังจากที่อาจารยผ์ู้สอนไดส้่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบบรหิารการศึกษาแล้ว 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร จะด าเนินการจัดประชุมเพื่อพจิารณาและรับรองผลการเรียนของอาจารย์
ผู้สอนก่อนทีจ่ะด าเนินการส่งผลการเรียนไปยงัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามล าดับ เพื่อประกาศผลคะแนนให้แก่นักศึกษาทราบต่อไป 
 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใช้กลไกในการจัดการ
ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้    

    6.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีจ านวน  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ก าหนดให้ม ี
การประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาในเรือ่งการจัดการทรัพยากรของหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 
     6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มีกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยการน าประเด็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม  
     โดยจากนโยบายด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้
        1. การบริหารงบประมาณ 
         หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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    2. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
         2.1 สถานที่เรียน : ใช้อาคารเรียนทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน : ใช้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
         2.3 ห้องสมุด : ใช้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการศึกษาหาความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
ในการเรียน การค้นคว้า หาความรู้และการวิจัย ห้องสมุดมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาด้านวิชาการที่หลากหลาย มีทั้งเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ นักศึกษาสามารถ 
ใช้บริการได้ที่ห้องสมุด เว็บไซต์ห้องสมุด ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา รวมถึงข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้บริการ  
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ บริการวารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือ บริการผลงาน 
ทางวิชาการ และบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน 
(Virtual Library) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการด้าน ระดับสืบค้นอัตโนมัติ การบริการยืม -คืน
อัตโนมัติ ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Database, E-Research, E-Book, Media, Video on Demand เป็นต้น  

2.4 ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ได้จัดให้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบไวไฟ (WIFI) เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา 
ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนสือ่สารกบัผูส้อนผา่นระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (SDU Mail) การถ่ายทอด
รายการทางอินเทอร์เน็ต (SDIB) บริการการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ระบบการแบ่งปันความรู้ 
(SDU Sharing) และระบบการจัดการเรียนการสอน (WBSC_LMS) 
 2.5 วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย (Video on Demand) : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดสร้างระบบการรับชมวีดิทัศน์ ส าหรับให้บริการวิดีทัศน์แก่นักศึกษาหลาย ๆ คนในเวลา
เดียวกัน ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกับสื่อวีดิทัศน์ได้ (Interactive) โดยใช้สื่อเพียงชุดเดียวเท่านั้น  
เป็นรูปแบบการแปลงข้อมูลเทปวิดิทัศน์ให้อยู่ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์แบบดิจิทัล (Digital Video 
Files) ที่มีความโดดเด่นสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบคอมพิวเตอร์  
 2.6 ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  
              ฐานข้อมูลภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) เป็นการ
เช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุด ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/ก ากับของส านักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสืบค้นกับนิสิตนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร และ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 
 2.7 ทรัพยากรการเรียนรู้ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
     ทรัพยากรการเรียนรู้ภายใต้การควบคุมดูแลของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ เช่น ผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา สรุปรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แหล่งข้อมูลการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต เอกสารและต าราทางด้านจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ    

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินการงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของป ระสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6 . มี ก ารท วน ส อบ ผ ล สั ม ฤท ธ์ิขอ งนั ก ศึ กษ า 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และมคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

  
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5 

    
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่บัณฑิต เฉลี่ยมากกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 
(หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

     
 

 
 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มกีารด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
 1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากการทดสอบในช้ันเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
และการตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  
  2) การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในแต่ละรายวิชา  
โดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดและค าอธิบายรายวิชา 
  3) การประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนต่ อราย วิชาจากการสั งเกต  การสั มภาษณ์  
การใช้แบบสอบถาม  
  4) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  5) การประชุมคณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะส าหรับการจัด  
การเรียนการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้านต่าง ๆ 
2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการสอน  กิจกรรมและงานที่

มอบหมายโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) การประเมินอาจารย์ผู้สอนตามกลยุทธ์การสอนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
 ด าเนินการส ารวจข้อมูลและประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยใช้
แบบสอบถาม โดยมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  
    2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
 ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  และ/หรือผู้ประเมินภายนอกในการประเมินจากรายงาน  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
       การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยด าเนินการสัมภาษณ์
หรือการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการที่บัณฑิตปฏิบัติงานในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
      การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินการที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
โดยคณะกรรมการประเมิน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
อย่างน้อย 1 คน  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 1) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชารวบรวมการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
ของทุกรายวิชาที่ท าการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา 
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 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปเีสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ 
 3) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร ในประเด็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 4) การจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการพิจารณาทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน ระดม 
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา 
ที่เกิดข้ึนและหาทางแก้ไขเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดจนการประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาให้หลักสูตร 
มีความทันสมัย และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบ 5 ปี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  90 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  91 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  92 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  93 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  94 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  95 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  96 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  97 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  98 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  99 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  100 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  101 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

พ.ศ.2550 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  102 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  103 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  104 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  105 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  106 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  107 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

รายงานการวิพากษ์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  108 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  109 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  110 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  111 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  112 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  113 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  114 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  115 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  116 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  117 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  118 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  119 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  120 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  121 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  122 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  123 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  124 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  125 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1  อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
ต ารา 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2559). การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 (193 หน้า) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2  อาจารย์ปทุมพร  โพธ์ิกาศ 
งานวิจัย 
ปทุมพร โพธ์ิกาศ.(2559). การประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ปีที่ 3(1) : มกราคม – เมษายน 2559, 1-8. 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3  อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
ต ารา 
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2558). การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 (244 หน้า) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร   ศรีประเสริฐสุข 
ต ารา 
อัมพร ศรีประเสริฐสุข. (2558). จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 (198 หน้า) 
บทความวิชาการ 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข. (2558). การจัดการความเครียด เส้นทางสู่การเป็นองค์การสุขภาพดี. วารสาร 

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์.ปีที่ 11(3) : กันยายน–      
ธันวาคม 2558, 203-214. 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์   ก่อเลิศวรพงศ์ 
ต ารา 
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์. (2558). การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ. กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.(215 หน้า) 
พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และคณะ. (2557). กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนว หน่วยท่ี 8.  นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.(535 หน้า) 
 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  126 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พ.ศ. 2554  

กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  127 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

ตารางสรปุสาระในการปรับปรุงแกไ้ข 

หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

(สภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติ 26 สิงหาคม 2554) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :       
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ภาษาอังกฤษ :   
     Bachelor of Arts Program in Industrial 
and Organizational Psychology  
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย  
     ช่ือเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ) 
     ช่ือย่อ    :  ศศ.บ. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ) 
ภาษาอังกฤษ    
     ช่ือเต็ม   :  Bachelor of Arts (Industrial 
and Organizational Psychology) 
     ช่ือย่อ    :  B.A. (Industrial and 
Organizational Psychology) 
 

คงเดิม 
 
     

2. ปรัชญา 
     มุ่ ง เ น้นผลิ ตนั กจิ ต วิทยาอุ ตสาหกรรม      
และอง ค์การที่ มี คุณธรรม   มี ความรู้ ท าง          
พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ าส ต ร์   ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง แล ะ                 
ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  มีทักษะด้านการวิจัย 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสหวิชาชีพ 

ปรัชญา 
     มุ่งเน้นผลิตนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยบูรณาการ
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทาง
จิตวิทยาในการท างานร่วมกับวิชาชีพอื่นอยา่ง
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

3. ความส าคัญ 
       มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา มีความรู้ทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรม
และองค์การ มีความสามารถในการวัดผลและ
การทดสอบทางจิตวิทยา มีความรู้ในระเบียบวิธี

ความส าคัญ 
        มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ        
มีความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม    
และองค์การ  การทดสอบ  และการวิจัย           
การให้ค าปรึกษา ความสัมพันธ์ของบุคคล        
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วิจัยและสถิติทางจิตวิทยา  สามารถสร้างสรรค์
และพัฒนางานวิจัย ตลอดจนน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขา
วิชาชีพ 

ในองค์การ และเสริมสร้างทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
โดยรวม 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      เ พื่ อ ส ร้ า งบัณฑิ ตสาขา วิ ช าจิ ต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีทัศนคติที่ดีและใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การอย่างมี คุณธรรม 
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 
 2. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  มีความเ ข้า ใจ 
แล ะส าม า ร ถ วิ เ ค ร าะห์ ค ว าม รู้ ท า ง ด้ า น 
พฤติกรรมศาสตร์ เพื่อน าไปใช้ในการประกอบ
วิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในองค์การอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 3. มีความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยาในการพยากรณ์  วางแผน
และก าหนดทิศทางเป้าหมายของบุคลากร 
ในองค์การอุตสาหกรรมด้วยความช านาญ  
 4. มีความสามารถในการด าเนินการวิจยัทาง
จิตวิทยาและสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่
ในการพัฒนาธุรกิจองค์การ 
      5. มีความสามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้
ในหลากหลายวิชาชีพ และสามารถท างาน
ร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได ้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่ อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิต วิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การที่มีคุณลักษณะดังนี้    
 1.  มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ  ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จิตวิทยา 

2. สามารถใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาใน
การวิจัยและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้
ค าปรึกษาและการพัฒนาด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ 

3.  ส ามารถป ฏิบั ติ ง านทาง วิช า ชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

4.  สามารถน าความรู้ทางจิต วิทย า
อุตสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้ใน
หลากหลายวิชาชีพและการท างานร่วมกับ
สาขาวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงชีวิตและ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   
   

5. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. นายชนะ   ธนะสาร 
2. นางสาวปทุมพร   โพธ์ิกาศ 
3. นายศุภมิตร  บัวเสนาะ 
4. นางสาวอัมพร   ศรีประเสริฐสุข 
5. นางพิรุณรัตน์   เติมสุขสวัสดิ์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายสฤษดิ ์ศรีโยธิน 
2. นางสาวปทุมพร   โพธ์ิกาศ 
3. นายศุภมิตร  บัวเสนาะ 
4. นางสาวอัมพร   ศรีประเสริฐสุข 
5. นางพัศรินท์    ก่อเลิศวรพงศ์ 

 
7. วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

วัน - เวลาราชการปกติ  
 ภาคการศึกษาที่  1                      
         ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่  2  
         ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือน    
         มีนาคม 

วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
วัน - เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศึกษา 
เต็มเวลา 
      ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  
          ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือน 
          ธันวาคม 
  ภาคการศึกษาที่สอง  
          ระหว่างเดือนมกราคม – เดือน 
          พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
          ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือน   
          สิงหาคม 

8. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต คงเดิม 
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา  ดังนี ้
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาภาษา    

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 
โดยมีจ านวนหน่วยกิตคง เดิม  แต่มีการ
ป รั บ เ ปลี่ ย น โ ค ร งส ร้ า ง  จ า น วน  แล ะ
รายละเอียดในแต่ละรายวิชา โดยมีรายวิชา
ดังนี ้

1. ความเป็นสวนดุสิต 
2. ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการน าตน 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด 
5. สังคมอารยชน 
6. พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
7. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
8. ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล 
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10. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต มี 12 รายวิชา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาพัฒนาการ 
2. จิตวิทยาเบื้องต้น 
3. สรีรจิตวิทยา 
4. จิตวิทยาการทดลอง 
5. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
6. จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 
7. จิตวิทยาสังคม 
8. การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา 
9. จิตวิทยาการปรึกษา 
10. จิตวิทยาการเรียนรู้ 
11. ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 

สถิติเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 47 หน่วยกิต มี 15 รายวิชา 
ดังนี ้

1. จิต วิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เบื้องต้น 

2. จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ   
3. จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 
4. การปรับพฤติกรรมในองค์การ 
5. อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
6. แรงจูงใจในการท างาน 
7. การประยุ กต์ ก าร ให้ ค าปรึ กษา ใน

องค์การ  
8. การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 
9. การพัฒนาองค์การเบื้องต้น  
10. จิตวิทยาบุคลากร 
11. การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 
12. การตั ดสิน ใจและการแก้ปัญหาใน

องค์การ 
13. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ   

มีการปรับปรุงจ านวนรายวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต และค าอ ธิบายรายวิชาโดยมี
ดังต่อไปนี ้
    หมวดวิชาเฉพาะ     95       หน่วยกิต 
โดยการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาแกนเป็นกลุม่
วิชาออกเป็น  7  กลุ่มดังต่อไปนี้    

1. กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล                          
21       หน่วยกิต  

    2.   กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับกลุม่                           
12      หน่วยกิต 

    3.   กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับองค์การ     
30      หน่วยกิต 

    4.   กลุ่มวิชาวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา  
          6       หน่วยกิต 

5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ   
ปฏิบัติงาน         
          9         หน่วยกิต 
    6.    กลุ่มวิชาเลือก     
 12   หน่วยกิต    
    7.    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5 หน่วยกิต    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

(สภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติ 26 สิงหาคม 2554) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

14. การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 

15. สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ            

11. กลุ่ม วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้         
ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต โดยมี  2 กลุ่มวิชา 
คือ 
     1.  ก ลุ่ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
     2.  กลุ่มวิชาการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

มีการเปลี่ยนแปลงโดยการแยกกลุ่มทั้ง  3  
กลุ่มออกไปโดยมีวิชาที่อยู่ภายใต้กลุ่ม วิชา
เลือกทั้งหมด  15 วิชา และมีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. มีการย้ายรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกไปอยู่
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 รายวิชา คือ 
      1.1  ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา   
      1.2  ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ   
      1.3. ภาษาอังกฤษส าหรับนกัจิตวิทยาใน
การท างานข้ามวัฒนธรรม   
  2. มีการย้ายรายวิชาจากกลุม่วิชาแกนไป
อยู่ในกลุ่มวิชาเลือก จ านวน 2 วิชา ดังนี้ 
      2.1  การวัดผลและการทดสอบทาง
จิตวิทยา 
      2.2  จิตวิทยาการปรึกษา 
      2.3  สรีรจิตวิทยา 

12. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 5 (450)  
(จัดการเรียนการสอนใหก้ับนักศึกษาระดับ    ช้ัน
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2) 
 
 
 
 

ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ ช า                       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยอยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะ จ านวน 5 หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น           
2 ระยะ ได้แก่ 
    - รายวิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน  
2(90)               
      (จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ระดับช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2) 
    - รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(400)  
       (จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ระดับช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2) 

13. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 
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ภาคผนวก  ช 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาระหว่าง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ พ.ศ. 2554  

กับ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ                                

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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พ.ศ 2560 
1 2511203  จิตวิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Psychology 
            ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และจิตวิทยา ความเป็นมา ความหมาย 
ความส าคัญ วิธีการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษา 
ทางจิตวิทยา มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา รวมทั้ง
ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   
พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ 
ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ สรีร วิทยาของ
พฤติกรรม  พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม   อารมณ์  
สติปัญญา  ความจ า  การลืม  การคิด การจูงใจ   
การรั บ รู้   ก าร เ รี ยนรู้   บุ คลิ กภาพ  ทั ศนคติ    
ความขัดแย้ง   สุขภาพจิตและการปรับตัว  และ
สามารถน าจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในด้านต่าง ๆ ได้  
 
 A study of fundamental knowledge of 
behavior and psychology, history, meaning, 
importance, methodology, scope of studying 
in psychology, view points and school of 
psychology, including human growth and 
development, cause and effect of human 
behavior in general, physiology of behavior, 
heredity and environment, emotion, 
intelligence, memory, forgetting, thinking, 
motivation, perception, learning, personality, 
attitude, conflict, mental health and 
adjustment, and the application of psychology 
to be useful in any situations. 

2511209 จิตวิทยาเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
 Introduction to Psychology 
 พื้นฐานความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และ
จิตวิทยา ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ  
วิธีการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษาทางจิตวิทยา 
มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา รวมทั้ ง ศึกษา 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พฤติกรรม
และเหตุปัจจัยเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
มนุษย์   พื้นฐานทางสรี ร วิทยาที่ เกี่ ยวข้องกั บ
พฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม อารมณ์  
สติปัญญา  ความจ า  การลืม  การคิด  การจูงใจ  
ก า ร รั บ รู้   ก า ร เ รี ย น รู้  บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศนคติ    
ความขัดแย้ง  สุขภาพจิตและการปรับตัว  และ
สามารถน าจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ได ้
   

 

       Fundamental knowledge of behavioral 
sciences and psychology, history, meaning, 
importance, methodology, scope of studying 
in psychology, view points and school of 
psychology, including human growth and 
development, behavior and cause of human 
behavior, basic physiology about behavior, 
heredity and environment, emotion, 
intelligence, memory, forgetfulness, thinking, 
motivation, perception, learning, personality, 
attitude, conflict, mental health and 
adjustment, the application of psychology to 
be useful in any situations 
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2 2511104   จิตวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6) 
Developmental Psychology 

       ศึกษากระบวนการการ เจริญเติบโตและ 
ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง ในด้ า นต่ า ง  ๆ  ขอ งมนุ ษย์   
หลั กพัฒนาการและอิท ธิพลต่ า ง  ๆ  ที่ มี ผ ลต่ อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎี 
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์
ตั้ งแต่ป ฏิสนธิจนถึงวัยชราในด้านต่าง  ๆ ได้แก่  
พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการทางด้าน
ส ติ ปั ญญาแล ะพัฒ นาก า รท า งด้ า นจริ ยธรรม  
 
 
 
        A study of procedure in human growth 
and changing in human factors, principles of 
development and influence of human growth 
and development, theories that involve 
developmental psychology, human 
development from fertilization to an old age 
i. e. , physical development, otional 
development, social development, 
intellectual development and moral 
development. 

2511105 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6) 
 Developmental Psychology 
 ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แล ะ 
ก า ร เ ปลี่ ย นแปลง ในด้ านต่ า ง  ๆ  ขอ งมนุษย์ 
หลักพัฒนาการและอิท ธิพลต่าง  ๆ ที่ มี ผลต่อ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ การท าความเข้าใจ
พัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชราใน
ด้ านต่ า ง  ๆ  เพื่ อการพัฒนาตนเองและผู้ อื่ น
ประกอบด้วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการ
ท า ง ด้ า นอา รมณ์  พัฒ นาก า รทา งด้ านสั งคม 
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและพัฒนาการทาง 
ด้านจริยธรรม  

Procedure in human growth and 
changing in human factors, principles of 
development and influence affecting human 
growth and development, theories that 
involve developmental psychology, 
understanding in human development from 
fertilization to an old age for person and 
others development including physical 
development, emotional development, 
social development, intellectual 
development and moral development,  
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3 2511206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
3(3-0-6) 

Psychology of Personality and  
Adjustment 

        ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและทฤษฎี
บุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ 
วิธีการวัดผลทางบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
กลไกและวิ ธีการในการปรับตัว ความสมดุลใน 
การด าเนินชีวิตและการท างาน การป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 A study of meaning, history and 
theories of personality, the influence factors 
of human personality, measurement of 
personality, personality development, 
defense mechanism and prevention for 
adjustment, balancing in life and work, 
prevention and solving in any problem 
behavior. 

2511210  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
  3(2-2-5) 
Psychology of Personality and 
Adjustment 
 
 ความหมาย ความ เป็นมาและทฤษฎี
บุ คลิ กภาพ ปั จจั ยที่ มี อิ ท ธิพลต่อบุ คลิ ก ภาพ 
ของมนุษย์ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของตนเองและผู้อื่น วิธีการวัดผลทางบุคลิกภาพ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ กลวิธานการป้องกันตนเอง
และวิธีการในการปรับตัว ความสมดุลในการด าเนิน
ชีวิตและการท างาน การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
จากวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ การประยุกต์ความรู้
เพื่อการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต    

 

         Meaning, history and theories of 
personality, the influence factors of human 
personality, understanding about personality 
of person and others, measurement of 
personality, personality development, 
defense mechanism and method for 
adjustment, balancing in life and work, 
prevention and solving in any problem 
behavior, practice analysis about behavior 
and personality from literatures and films, 
applying knowledge for enhancing happiness 
of living 
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4 2512717 จิตวิทยาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
Learning Psychology 

 
 

        ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของนักจิตวิทยาในกลุ่มต่าง ๆ  ประเภทของการเรยีนรู้ 
การถ่ายโยงการเรียนรู้  การน าแนวคิดและทฤษฎี            
การ เรียนรู้ มา วิ เคราะห์และฝึกปฏิบัติ   รวมทั้ ง
ผลการวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน             
ด้านจิตวิทยาและในชีวิตประจ าวัน 
 
         A study of concepts and theories in 
learning by psychologist in each groups, kinds 
of learning, transfer of learning, application of 
concepts and  theories in learning to analyze 
and practice, including research results that 
related in learning as a guide for the 
application in psychological operation and 
daily life. 

2511705  จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
Learning Psychology 

 
 

 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของนักจิ ต วิทยาในกลุ่ มต่ า งๆ  ประ เภทของ 
การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การน า
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นแนวทางส าหรับ
การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือ
องค์การและในชีวิตประจ าวัน 
 
 

         Concepts and theories of learning by 
psychologist in each groups, kinds of learning, 
21st century learning skills, the application of 
concepts and  theories as a guide for apply 
to work  in departments or organizations and 
daily life 
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5 2513721 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม   
3(3-0-6)  

Ergonomics and Engineering Psychology 
 

           ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของการยศาสตร์
และจิตวิทยาวิศวกรรม วิทยาการจัดสภาพงาน 
ก า ย วิ ภ า ค ศ า ส ตร์ ข อ ง ม นุ ษ ย์  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ 
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวัดสัดส่วนร่างกาย
มนุษย์เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การออกแบบ
ที่นั่งท างานและสถานที่ปฏิบัติงาน การศึกษาสภาวะ
แ ว ด ล้ อ ม ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ 
ในการปฏิบัติงาน  แนวคิดเกี่ยวกับการโยกย้ายวัสดุ 
ขณะปฏิบัติงาน ปัจจัยอาชีวอนามัยและปัจจัยจูงใจ 
ในการท างานของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับเครื่องจักร และการท างานร่วมกับ
เ ทค โน โ ล ยี ส มั ย ให ม่  ร วมทั้ ง ค ว ามปล อด ภั ย 
ในการท างานในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน
และสถานที่ท างาน 
 A study of concept and scope of 
engineering psychology, ergonomics, human 
anatomy, the analysis of human motion and 
body measurement for application to work, 
workplace design in working area, physical 
environment and work instrument, concept of 
material transference while working, hygiene 
factors and motivation factors, relationship 
between man and machine, including safety 
of working in tools, office appliances and 
workplace. 

 

2513724 การยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม   
3(2-2-5) 

Ergonomics and Engineering Psychology 
          ความสัมพัน ธ์ของระบบอวัยวะต่าง  ๆ 
ภายในร่ างกายมนุษย์  ที่ มี อิท ธิพลต่อการรู้สึก  
การรับรู้ และพฤติกรรม กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวัดสัดส่วนร่างกาย
มนุษย์  แนวคิดทางการยศาสตร์และจิตวิทยา
วิศวกรรม การจั ดสถานที่ ในการท า งานและ 
ก า ร อ อ ก แ บ บ ส ถ า น ที่ ท า ง า น ต า ม แ น ว คิ ด
อารยสถาปัตย์ การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัสดุ
ในขณะปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
เครื่องจักร การท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
รวมทั้ งความปลอดภัยในการท างานในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ส านักงาน และสถานที่ท างาน    
 
         Relationship of organ system in human 
body system which have influence to 
sensation, perception and behavior, human 
anatomy, human motion, anthropometry, 
ergonomics and engineering psychology 
concept, working condition arrangement, and 
work station design by universal design 
concept, working instrument design, concept 
of material transference while working, man 
and machine interface and working with 
modern technique, including safety of 
working with tools, office appliances and 
workplace 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  138 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

6 2511302  จิตวิทยาสังคม 3(3-0-6) 
Social Psychology 

           ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เป็น 
ผลมาจากการกระท าของบุคคลอื่น  การน าหลักการ
ทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวเนื่อง 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ   รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
ก ลุ่ ม สั ง ค ม   บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ใน 
สั งคม การ วิเคราะห์และความเ ข้าใจในการใช้ 
แบบวัดสังคมมิติ  ความร่วมมือและความขัดแย้งใน
สังคม การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ                      
การแก้ปัญหาสังคมตามหลักการทางจิตวิทยา  
 

 A study of behavior of human in 
society that effect from the other persons, the 
application of the psychological principles to 
human behavior that related to any situations, 
including the relationship among social 
groups, role of leaders and subordinates in 
society, analysis and understanding of testing 
in sociometry, social collaboration and 
conflict, initiation and changing in attitude, and          
social problem solving by psychological 
methodologies. 

 

2511303 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 3(3-0-6)  
Applied Social Psychology 

 พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง บุ ค ค ล ที่ เ ป็ น ผ ล จ าก 
การกระท าของบุคคลอื่น  การรู้ คิดทางสั งคม 
การรับรู้ทางสังคม สังคมประกิต ทัศนคติและอคติ 
แร งดึ งดู ดระห ว่างบุ คคล  อิ ท ธิพลทางสั งคม 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ช่ ว ย เ ห ลื อ สั ง ค ม  ค ว า ม ก้ า ว ร้ า ว  
ความขัดแย้งและสันติวิธี กลุ่มกับสังคม จิตวิทยา
สั งคมประยุกต์ เพื่ อการแก้ไขปัญหาสังคมและ
องค์การ 
 
 

 Behavior of human in society that 
effect from the other persons, social 
cognition, social perception, socialization, 
attitude and prejudice, interpersonal 
attraction, social influence, prosocial 
behavior, aggression, conflict and peaceful 
method, group and social, apply social 
psychology for social and organizational 
problem solving 
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7 2514302  จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3(2-2-5) 

Psychology of Interpersonal Relations 
 ศึกษาความส า คัญและกระบวนก าร ใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี  
หลักการและทักษะทางจิตวิทยา  ได้แก่   ทฤษฎี 
การจูงใจ  ทฤษฎีการรับรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ  หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้านพลวัต
กลุ่ม  และสังคมมิติ มาใช้ในการน ากิจกรรมและ 
การประเมินผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
กระบวนการและการบริหารจัดการฝึกอบรมที่น า
เทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ   รวมทั้งการปฏิบัติการจัดฝึกอบรม 
ในสถานการณ์จริง 
 A study of fundamental expression of 
human behavior in society, analysis and 
understanding of human behavior, social 
adjustment that concerned interpersonal 
difference, human relations in working, team 
building and team relations, application of 
psychological concept and principle i. e. , 
psychological principles of humanism and 
behaviorism to encourage the relationship 
among person, group and society. 

2513316 จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3(2-2-5) 

Psychology of Interpersonal Relations 
          พื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของ
บุ คคล ในสั งคม  การ เ ข้ า ใจพฤติกร รมมนุษย์   
การปรับตัวทางสังคมโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างวัยและบุคคล พหุวัฒนธรรม การพัฒนา
บุคลิกภาพ    การฝึกทักษะการเข้าสังคม  และ 
การประยุกต์ ใ ช้หลักจิต วิทยาในการส่ ง เสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กลุ่มและสังคม 
 
 
 
 
 
 Fundamental expression of human 
behavior in society, understanding of human 
behavior, social adjustment that concerned 
with ages and interpersonal difference, 
multiculturalism, personality development, 
etiquette, application of psychological 
principles for encourage the relationship 
among person, group, and society 
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8 2512713 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 
Service Psychology 

        ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของ
บุคคล  การน าทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา 
มาประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของ
บุคคล หลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพและวิธีการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในด้านการบริการ การมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ หลักประชาสัมพันธ์การบริการ 
วิธีการจูงใจลูกค้าให้มาใช้บริการ การแก้ไขปัญหา 
เ มื่ อ ลู ก ค้ า ไม่ พึ ง พอ ใจ  ร วม ถึ ง วิ ธี ก า ร ส า ร วจ 
ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 
 
 
 
 A study of fundamental concept of 
human need, the application of theories and 
methodologies in psychology theories to serve 
the human need of individual service, the 
service methodology for effective and 
embedding the good attitude in service, the 
volunteerism and public mind, principle of 
public relations in service, methodology of 
customer persuasion, problem solving in 
dissatisfaction of customer, including 
techniques in customer satisfaction survey. 

 

2512721  จิตวิทยาการบริการ   3(2-2-5) 
Service Psychology 

 หลักการทางจิตวิทยาด้านพฤติกรรมและ
ความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
การบริการที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเจตคติและ
ความพึงพอใจในงานบริการ  การ เสริมสร้ าง
บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ  การฝึกเทคนิคการสือ่สาร
การบริการ การบริหารการบริการ การจูงใจลูกค้าให้
มาใช้บริการ การแก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ  
การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การให้บริการโดย
ค านึ ง ถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการในอนาคต 
 
   
            Principles of psychology in behavior 
and needs of individuals about  services, 
efficiency service, creating attitude and 
satisfaction in service, enhancing the 
personality of the service provider, practice 
technique in service communication, service 
management, customer persuasion for using 
the service, problem solving with 
dissatisfaction of customer, measuring 
customer satisfaction include service 
considering about cultural diversity, industrial 
services trend in future 
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9 2511703 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 
องค์การเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

Introduction to Industrial and 
Organizational Psychology 

          ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิต วิทยา 
ที่น ามาใช้ในองค์การ  โดยมุ่งเน้นโครงสร้างองค์การ 
นโยบายองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ระบบการบริหาร
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร   พ ฤ ติ ก ร ร มบุ ค ค ล ใ นอ ง ค์ ก า ร 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร วิธีการทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การที่ใช้ศึกษาและวิจัย
พฤติกรรมการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะ
กระบวนการคิด ความเข้าใจ การเกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ  ภายในองค์การ 
รวมทั้งการวางแผน การจัดสรรสายงาน การจัดคนเข้า
ท างาน การจูงใจและการควบคุมการปฏิบัติงาน  
ก า ร ป ระสานง านและกา รสื่ อ ส าร ในอง ค์การ   
การเผชิญหน้าและการเจรจาต่อรอง  สามารถน าผลมา
ประยุ กต์ ใ ช้ ให้ เ กิ ดประสิท ธิผลตาม เป้ าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 A study of principles and theories of 
psychology to apply in organization, 
concentration in organizational structure, 
organizational policy, organizational culture, 
system of organizational management, human 
behavior in organization, relationship between 
man and machine, methodology as an 
industrial and organizational psychologist uses 
in studying and research of human behavior in 
working, including planning, the allocation of 
work, job placement, motivation and 
controlling at work, coordination and 
communication in organization, confrontation 
and negotiation, able to apply for efficiency 
capability as an effectiveness. 

2511706 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

Introduction to Industrial and 
Organizational Psychology 

         หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมและองค์การ มุ่งเน้นการดึงศักยภาพ
ข อ ง บุ ค ค ล ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ท า ง า น  โ ด ย ค า นึ ง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท างาน การรับรู้
กับพฤติกรรมการท างาน การเรียนรู้กับพฤติกรรม
การท างาน ค่านิยม เจตคติและความพึงพอใจในงาน
วิ ธีการที่ ใ ช้ ในการ ศึกษาและ วิจั ยพฤติกร ร ม 
การท างานของบุคลากร หน้าที่ของนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ หลักในการแก้ปัญหา 
การท างานในองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ธรรมชาติขององค์การและการท างานเป็นทีม 
 
 
 
 
 Principles and theories of psychology 
apply to industry and organization, 
concentration in pulling out potential of 
people to work, considering with the 
differences of  people at work, perception 
and working behavior, learning and working 
behavior, values, attitudes and satisfaction at 
work, methods used in the study and 
research about human behavior of persons, 
function of industrial and organizational 
psychologist, principles in problem solving  at 
work in organization, working environment, 
organization nature  and teamwork 
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10 2512719 แรงจูงใจในการท างาน 3(3-0-6) 
Work Motivation 

 

        ศึกษาหลักการและกระบวนการในการจูงใจ 
ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา 
ความส า คัญของการจู ง ใจ ในการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อเลือกหลักการและกระบวนการ 
ในการจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย 
ที่ก าหนด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ แรงจูงใจและ
ประสิทธิภาพในการท างาน  และเทคนิคการจูงใจ            
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 

 A study of principles and procedure in 
motivation, motivation theories in any groups 
of psychologist, importance of motivation in 
changed behavior, the paths of analysis in 
situations and environment for selection the 
principles and methodology in motivation for 
the person act in expected behavior, job 
satisfaction in organization, relationship 
between job satisfaction, work motivation and 
efficiency at work, and motivation techniques 
for increase efficiency at work. 

2512722 แรงจูงใจในการท างาน 3(3-0-6)    
Work Motivation 

 

 หลักการและกระบวนการในการจูงใจ 
ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา 
การจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด  ข วัญและก าลั ง ใจ  ความพึ งพอใจใน 
การปฏิบัติงาน ความผูกพันในองค์กร เทคนิคการ 
จูงใจเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 
 
 
 
 
 Principles and procedure in 
motivation, motivation theories in any groups 
of psychologist, the motivation which leading 
persons to target behavior, morale, job 
satisfaction and engagement, motivation 
techniques for increase efficiency at work 
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11 2513717 จิตวิทยาบุคลากร  3(3-0-6) 
Personnel Psychology 

 ศึกษาความส า คัญและกระบวนก าร ใน 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร  โดยการประยุกต์
ทฤษฎี  หลักการ  ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา  
ได้แก่   ทฤษฎีการจูงใจ  ทฤษฎีการรับรู้   ทฤษฎี 
การเรียนรู้   ทฤษฎีบุคลิกภาพ  หลักจิต วิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  หลักการติดต่อสื่อสาร
ทางจิตวิทยา  ทักษะด้านพลวัตกลุ่ม  ทักษะทางสังคม
มิติ  เทคนิคการให้ค าปรึกษา  และจิตวิทยาการบรหิาร
มาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่  
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การธ ารงรักษา
บุคลากรและการสิ้นสุดการเป็นพนักงาน  โดยมุ่งเน้น
เทคนิคในการสัมภาษณ์งานด้วยค าถามทางจิตวิทยา  
การให้รางวัลและการลงโทษตามทฤษฎีการเรียนรู้  
ก ารจั ดส วัสดิ การด้ วยปั จจัยอา ชีวอนามัยและ 
ปัจจัยจูงใจ   รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อ
เป็นพาหะวิธีส าหรับจิตวิทยาการบริหาร 
 A study of importance and procedure 
in human resources management by applying 
the theories, methodologies, skills and 
techniques of psychology i. e. , motivation 
theory, perception theory, learning theory, 
personality theory, principle of interpersonal 
relationship, principle of psychological 
communication, skill of group dynamic, skill of 
sociometry, counseling techniques and 
management psychology to apply for human 
resources management procedure i. e. , 
recruitment and selection, retention and 
retirement, particular in interview techniques 
with psychological questions, awarding and 
punishment as learning theories, welfare 
management with hygiene factors and 
motivation factors, including psychological 
tools as a intervention for management 
psychology.     

2513725 จิตวิทยาบุคลากร   3(2-2-5) 
Personnel Psychology 

 ความส าคัญและกระบวนการในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร การประยุกต์ทฤษฎี หลักการ 
ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา มาใช้ในกระบวนการ
บ ริ ห า รทรัพยากรมนุ ษย์  ก า ร วิ เ คร าะห์ ง าน  
การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
การธ ารงรักษาบุคลากรโดยการให้รางวัลและลงโทษ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัย 
อาชีวอนามัยและปัจจัยจูงใจ  การประเมินผล 
การป ฏิบั ติ ง าน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
การพัฒนาอาชีพ การสร้างขวัญก าลังใจ อุตสาหกรรม
สัมพันธ์ และความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในหลากหลายสาขาอาชีพ 
 
 
 
        Importance and procedure in 
personnel management  applying theories, 
principles, skills and techniques of 
psychology in human resource management 
procedure, job analysis, manpower 
management, recruitment and selection, 
personnel retention by particular in awarding 
and punishment as learning theories, welfare 
management with hygiene factors and 
motivation factors, performance appraisal, 
human resource development, career 
development, morale creation,  industrial 
relations, and organizational engagement 
including information technology for human 
resource management in serveral 
occupations 
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12 2512711 การปรับพฤติกรรมในองค์การ  
3(2-2-5) 

Behavior Modification in Organization 
        ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคัญ 
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการ
ปรับพฤติกรรม     ได้แก่    ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสิค  การวางเงื่อนไขแบบผลกรรม  การเรียนรู้ทาง
ปัญญาสังคม  การปรับพฤติกรรมทางปัญญาและ                
การควบคุมตนเอง   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเรียนรู ้
ตามข้ันตอนการปรับพฤติกรรมในการพิจารณา
พฤติ ก ร ร มก า ร ท า ง านขอ งบุ คคล ในอ ง ค์การ 
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์การและเสริมประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติงาน
กลุ่ ม   รวมทั้ งการทดลองจัดโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ในองค์การ 
        A study of meaning, history, importance, 
concepts and theories of learning for behavior 
modification i.e., classical conditioning theory, 
operant conditioning theory, social cognitive 
theory, cognitive behavior modification and 
self –  control, the application of learning 
theories in behavior modification to 
considerate of working behavior of persons in 
organization, the evaluation of behavior 
adjustment of persons in organization and 
building the experience by group practice, 
including a studying of experiment of behavior 
modification program in any situations in 
organization. 

2513726 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 
3(2-2-5) 

Behavior Modification in Organization 
 ความหมาย ความเป็นมา  ความส าคัญ  
แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่ ใช้ใน 
การปรับพฤติกรรม  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเรียนรู้
ตามข้ันตอนการปรับพฤติกรรมในการพิจารณา
พฤติกร รมการท า ง านของบุ คคล ใน อง ค์การ 
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การและเสริมสร้างประสบการณ์ด้วย
การปฏิบัติงานกลุ่ม  รวมทั้งการทดลองจัดโปรแกรม
การปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การ 
 
 
 
         Meaning, history, importance, 
concepts and theories of learning for 
behavior modification, the application of 
learning theories in behavior modification to 
considerate of working behavior of persons in 
organization, the evaluation of behavior 
adjustment of persons in organization and 
building the experience by group practice, 
including behavior modification 
experimental program in any situations in 
organization 
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13 2513720 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 
3(2-2-5) 

Psychological Testing in Organization 
 ศึกษาการน าแบบทดสอบทางจิตวิทยามา 
ใช้ในองค์การ ได้แก่  แบบทดสอบทางสติปัญญา   
แบบทดส อบบุคลิ ก ภาพ    แบบ วัดแร ง จู ง ใจ    
แบบวัดความถนัด แบบส ารวจความพึงพอใจใน 
การท างาน แบบวัดทัศนคติ วิธีการสัมภาษณ์ด้วย
ค า ถ ามทา ง จิ ต วิท ย า  ก า ร ร วบ ร วม ข้อมู ล ใ น 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ  
การ คัด เลื อกบุคคลเพื่ อบรรจุ เ ข้ าท าง าน  และ 
การ คัดเลือกบุคคลเพื่ อการ เลื่อนต าแหน่งและ 
การพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการประเมินความต้องการ
และความพึงพอใจของพนักงาน ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ได ้
 A study of application by using 
psychological test in organization i. e. , 
intelligence quotient test, personality test, 
motivation test, aptitude test, working 
satisfaction application, questionnaire and 
interview techniques with psychological 
questions, collecting data for behavioral 
analysis of person in organization, job 
recruitment and selection for promotion of 
worker and career development, including 
need assessment and satisfaction of staff, 
customer or client. 

2513728 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
3(2-2-5) 

Psychological Testing in Organization 
 ทฤษฎี หลักการ ทักษะ เทคนิคทางจิตวิทยา
การทดสอบ การสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการใช้ 
ใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนัก การตรวจสอบประวัติ
การท างาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน  
การเลื่อนต าแหน่งด้วยแบบทดสอบ เทคนิคการ
สัมภาษณ์ด้วยค าถามทางจิต วิทยา  รวมทั้ งฝึก 
การสร้างหรือปรับปรุงเครื่องมือทางจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
อาชีพ รวมถึงการส ารวจความต้องการและความพึง
พอใจของพนักงานหรือลูกค้า 
 
 
          Theories, principles, skills, techniques 
of psychological testing.  personnel 
recruitment by weighted application blank, 
biographical inventories, personnel selection, 
placement and promotion by tests and 
interview techniques with psychological 
questions, including of practice to create and 
improve psychological tools about human 
resource development, career development, 
including of survey in employee or customer 
needs and satisfaction 
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14 2513716 การพัฒนาองค์การเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Organizational 

Development 
 

 ศึกษาถึงแนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับหลักการ
บริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์    การวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงองค์การที่ส่งผลต่อ
โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ  ปัจจัย    
กลยุท ธ์และพาหะวิ ธีที่ ใ ช้ ในการพัฒนาองค์การ   
การวิเคราะห์บทบาทตัวแปรทางสังคมและองค์การ      
ทัศนคติของบุคคลในการท างาน  การผสมผสาน             
ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายใน
องค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยเน้นหนกั
เรื่องการสร้างทีมงาน  เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ  เพื่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององค์การ 
 A study on concept and model of 
principle in behavioral science, analyze and 
problem solving in changing organization that 
affect the organizational structure and 
organizational culture, factors strategies and 
interventions used in the organizational 
development, analyze role of social and 
organization factors, attitudes of human at 
work, an integration between individual 
growth of personnel in organization and 
objective of organization specific in team 
building to changing in any factors for 
efficiency capability as an effectiveness. 

 

2514707   การพัฒนาองค์การเบ้ืองต้น  
3(2-2-5)  

Introduction to Organization 
Development 

แนวคิดและรูปแบบเกี่ยวกับหลักการพัฒนา
องค์การที่เน้นการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์     
การวิเคราะห์ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การที่จะส่งผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรม
องค์การ การใช้กลยุทธ์และพาหะวิธีต่าง  ๆ ใน 
การพัฒนาองค์การทั้ ง อ ง ค์การภาคการผลิต  
การจัดจ าหน่าย และการบริการ  ปัจจัยทางสังคม
และองค์การ ทัศนคติของบุคคลในการท างาน 
การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของ
สมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ของ
องค์การ      

 
 Concept and model of organization 
development principle emphasize in 
behavioral management approach, problem 
analysis in organizational changing that affect 
to structural and cultural organization, using 
several strategies and interventions in the 
organization development, such 
manufacturing, distribution, and service firms, 
social and organization factors, attitudes of 
human at work, integration between 
personnel growth of members in 
organization with organizational objective 
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15 2513602 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ 
3 (2-2-5) 

Application of Counseling in Organization 
 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการ
ให้ค าปรึกษาในองค์การ  คุณลักษณะและจรรยาบรรณ
ของผู้ให้ค าปรึกษา หลักการและวิธีการให้ค าปรึกษา
เพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ  เทคนิคการให้
ค าปรึกษาและการฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษา การ
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม การเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ  ของ
บุคคลในองค์การเพื่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลในองค์การ และการประเมินผลการให้
ค าปรึกษาในองค์การ 
 
 
 
 A study of meaning and components 
of counseling in organization, qualifications 
and ethics of counselor, principles and 
methodologies of counseling for each person 
in organization, techniques and practice of 
counseling, group counseling, understanding 
of behavior to serve each person in 
organization to consider providing assistance 
to person in organization, and evaluation of 
counseling in organization. 

2513603 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ 
3(2-2-5) 

Application of Counseling in Organization 
        ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง 
การให้ค าปรึกษาในองค์การ   คุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา หลักการและวิธีการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ  
โดยการประยุกต์เทคนิคการให้ค าปรึกษาไปใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคคลในองค์การ และ 
ฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่มโดยพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิด
ข้ึนกับบุคคลในองค์การและการให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลในองค์การ   รวมทั้งการฝึกการประเมินผล 
ในการให้ค าปรึกษาในองค์การ                                                                                                                                     
 
      Meaning and components of counseling 
in organization, qualifications and ethics of 
counselor, principles and methodologies of 
counseling service for person in organization, 
applied techniques and practice of 
counseling for solving problem of person in 
organization, skill practice in person and 
group counseling by considering cause and 
providing assistance to person in organization 
and practice evaluation of counseling in 
organization 
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16 2513710 การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5) 

Application of Psychology for Human 
Resources Development 

         ศึกษาความส า คัญและกระบวนการ ใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี  
หลักการและทักษะทางจิตวิทยา  ได้แก่  ทฤษฎี           
การ จูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎี
บุคลิกภาพ  หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้านพลวัต
กลุ่ม  และสังคมมิติ  มาใช้ในการน ากิจกรรมและ             
การประเมินผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
กระบวนการและการบริหารจัดการฝึกอบรม 
ที่น าเทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการจัดฝกึอบรม          
ในสถานการณ์จริง 
 A study of importance and procedure 
in human resources development by applying 
the theories, methodologies and skill of 
psychology i.e., motivation theory, perception 
theory, learning theory, personality theory, 
principle of interpersonal relationship, 
principle of psychological communication, 
skill of group dynamic, sociometry to apply for 
activity and evaluation in human resources 
development, procedure and management in 
training by using techniques and skill of 
psychological tools as efficiency, including 
training practice in active situations. 

2513729 การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 

Application of Psychology for Human 
Resource Development  

         ความส าคัญและกระบวนการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ
และทักษะทางจิตวิทยา มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น ก า ร ใ น ฝึ ก อ บ ร ม พั ฒ น า  
การบริหารงานฝึกอบรมสัมมนาและการประเมินผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยน าเทคนิคและทักษะ
ทา ง จิ ต วิท ย ามาประยุ กต์  ร วมทั้ ง ฝึ กป ฏิบั ต ิ
การจัดฝึกอบรมในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 

Importance and procedure in human 
resource development, applying the 
theories, principles and skills of psychology 
to apply for analyzing training and 
development needs, training and seminar 
administration, and human resource 
development evaluation by using 
psychological techniques and skills,  
including training practice in active situations 
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17 2514903 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 3 (2-2-5) 

Seminar in Industrial and Organizational 
Psychology 

  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว ค ว า ม คิ ด   ปั ญห า  
ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  ค้นคว้าผลงานวิจัยและ
ศึกษาดูงานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ก า ร น า อ ง ค์ ค ว ามรู้ แ ละประสบการ ณ์ที่ ได้ ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
อ ภิปรายตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิ ต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัด
สัมมนาเพื่อการน าเสนอรายงานส าหรับการพฒันาสาย
งานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
 
 
 
 A study by analyzing the concepts, 
problem, progression and movement in 
industrial and organizational psychology 
sectors, finding research and visiting field trip 
in industrial and organizational psychology, 
application of knowledge and experience to 
exchange, analyze, synthesis, evaluate and 
discuss in concept and theories of industrial 
and organizational psychology, including the 
practicum in seminar arrangement for 
presentation to develop career path in 
industrial and organizational psychology. 

2514904 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ   3(2-2-5) 

Seminar in Industrial and Organizational 
Psychology 

  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แนวความ คิด   ปัญหา  
ความก้ าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการ
จิต วิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   ค้นค ว้า
ผลงานวิจัยและศึกษาดูงานทางด้านจิต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  การประยุกต์องค์ความรู้
และประสบการณ์ที่ ได้ มาแลก เปลี่ ยนเรียนรู้   
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า  อภิปรายตาม
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ห รื อ 
การจัดสัมมนา  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนา
เพื่อการน าเสนอรายงานส าหรับการพัฒนาสายงาน
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
 
 Analyzing the concepts, problem, 
progression and movement in industrial and 
organizational psychology sectors, finding 
research and visiting field trip in industrial 
and organizational psychology, application of 
knowledge and experience to exchange, 
analyze, synthesis, evaluate and discuss in 
concept and theories of industrial and 
organizational psychology, project or 
seminars management, including the 
practicum in seminar arrangement for 
presentation to develop career path in 
industrial and organizational psychology 
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18 2513712  ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา  
3(2-2-5) 

English for Psychologist 
       ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานในการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทักษะการสื่อสารในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน  
วิ ธีก ารอ่ านและแปลผลงาน วิจั ยทางจิต วิทยา 
ฝึกการออกแบบเอกสารที่ ใ ช้ ในการปฏิบัติการ 
ทางจิตวิทยา และการค้นคว้าหาข้อมูลทางจิตวิทยา
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 A study of using an introduction English 
language for psychology in practice,                              
a communication skill in any situations i. e. , 
listening, reading, speaking and writing, 
including reading and translation in 
psychology research, practice in action of 
document design of psychology in practice 
and searching psychological information from 
information technology system. 
 

2511707 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา  
3(3-0-6)   

English for Psychologist 
      การใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐานทางจิตวิทยา  
ฝึกทักษะการสื่อสารในประเด็นต่าง  ๆ การฟัง  
การอ่าน การพูดและการเขียน  ค าศัพท์เกี่ยวกับ
จิ ต วิทยา  วิ ธีก ารอ่ านและแปลบทความหรือ
ผลงานวิจัยทางจิตวิทยา  และการค้นคว้าหาข้อมูล
ทางจิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
      Using an introduction English language 
for psychology, practice communication                       
skill in any issue, listening, reading, speaking, 
and writing, vocabulary in psychology, 
reading and translation in psychological 
articles or research, and searching 
psychological information from information 
technology system 
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19 2514702 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  3(2-2-5) 

English for Industrial and Organizational 
Psychologist 

          ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในวิชาชีพจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ การฝึกทักษะการฟังและ
การพูด  เน้นค าศัพท์ ส านวน การสัมภาษณ์งาน  
และบทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับผู้บริหาร
และลูกค้า  ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งทักษะการอ่านและ 
การเขียนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในองค์การอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 A study of English for industrial and 
organizational psychologist by practice the 
skill of listening and speaking, particularly in 
vocabulary, idioms job interview and 
conversation to communicate with executives 
and customers, including English language that 
involved human resources management 
procedure, and skill of reading and writing 
documents in human resources management 
tasks 
 

2512723 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6) 

English for Industrial and Organizational 
Psychologist 

        ภ าษาอั ง ก ฤษที่ ใ ช้ ใ น วิ ช า ชีพจิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ การฝึกทักษะการฟังและ
การพูด  เน้นค าศัพท์ ส านวน การสัมภาษณ์งาน และ
บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน  ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
รวมทั้งทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารต่าง ๆ ที่
ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ฝึ ก ป ฏิ บั ต ิ
การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ก าหนด 
  
           English using for industrial and 
organizational psychologist by practice the 
skill of listening and speaking, particularly in 
vocabulary, idioms, job interview and 
conversations in any work situations, English 
language that involved human resource 
management procedure, and skill of reading 
and writing documents in organization, 
practice English in situations as set 
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20 2511204  สรีรจิตวิทยา 3(3-0-6) 
Physiological Psychology 

 ศึกษาความสัมพันธ์ของหน้าที่การท างานใน
ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ 
การแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ยีนส์กับพฤติกรรม หน้าที่
ของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้ สึก  การ
ตอบสนอง  เมตาบอลิซึม อวัยวะในการพูด ระบบ
ฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้  แรงจูงใจ   อารมณ์  
การเรียนรู้  การคิดและจิตส านึก  รวมทั้งปฏิกิริยาจิต
สรีระแปรปรวน 
 A study of relationship in function of 
human body system that influence of 
behavior response i. e. , gene and behavior, 
function of nervous system, sense organs, 
response, metabolism, organ of speech, 
hormonal system that effect to perception, 
motivation, emotion, learning, cognitive 
thinking and conscious, including 
psychosomatics reaction. 

2512229  สรีรจิตวิทยา  3(3-0-6) 
Physiological Psychology 

     ความสัมพันธ์ของหน้าที่การท างานในระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อการแสดง
พ ฤ ติ ก ร ร ม    ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ส า เ ห ตุ ขอ ง 
จิตสรีรแปรปรวน รวมทั้งวิธีการป้องกันความผิดปกติ
ทางจิตใจที่จะส่งผลต่อร่างกาย 
 
 
 
 

 Relationship of function of human 
body system which have influence to 
behavior response, meaning and cause of 
psychosomatics including prevention 
method of mental disorder that effect to 
body 

21 2512601 จิตวิทยาการปรึกษา 3(2-2-5) 
Counseling Psychology 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักเบื้องต้น 
วิธีการ แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา 
รวมทั้ งขอบเขตของการให้ค าปรึกษา กระบวน 
การให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
และจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
 
 A study of meaning, importance, 
fundamental principles, methodologies, 
concepts and theories of counseling 
psychology, including scope of counseling, 
procedure of counseling, practicum of 
counseling in fundamental and the ethics of 
counselor. 

2513604   จิตวิทยาการปรึกษา  3(3-3-6) 
Counseling Psychology 

        ความหมาย ความส าคัญ หลักเบื้องต้น วิธีการ 
แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการปรึกษา รวมทั้ง
ขอบเขตของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้
ค าปรึกษา และจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
 
 
 Definitions, importance, fundamental 
principles, methodology  and theories of 
counseling psychology, including scope, 
processes of counseling and the ethics of 
counselor 
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22 2512227 จิตวิทยาเชิงพุทธ 3(2-2-5) 
Buddhism Psychology 

         ศึกษาแนวคิดและหลักพุทธศาสนา  ในการ
เปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ กับหลักการทางจิตวิทยา 
ได้แก่ ความเป็นตัวตน จิตส านึก จิตไร้ส านึก ความเช่ือ 
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การสร้างพลังความศรัทธา 
ความขัดแย้งภายในจิตใจ   ความต้องการของมนุษย์   
กลวิธานการป้องกันตนเอง โดยศึกษาพุทธจริยา               
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจิตวิทยา ได้แก่   สรีรจิตวิทยา   
หลักการยศาสตร์     วิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
ตามหลักทางพุทธศาสนา  ศึกษาจิตวิทยาแนวตะวันตก
ควบคู่ไปกับจิตวิทยาตะวันออก  และการบูรณาการ
พุทธศาสนากับจิตวิทยาเพื่อการด ารงชีวิตที่สมดุลด้วย
การฝึกการปฏิบัติ 
        A study of concepts and principles of 
Buddhism by comparing with psychology i.e. , 
self, consciousness, unconsciousness, belief, 
emotion, cognition, faithfulness building, 
conflict, human needs, defense mechanism by 
studying Buddhist motion associated with 
psychology i.e. , physiological psychology and 
ergonomics, methods to develop the human 
potential  as Buddhism concepts,  studying in 
psychology from western and eastern, and the 
integration of Buddhism and psychology in 
order to maintain a balanced life with practice. 

2512230 จิตวิทยาเชิงพุทธ 3(3-0-6) 
Buddhism Psychology 

  

       แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น 
การเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ กับหลักการทาง
จิตวิทยา ความเป็นตัวตน จิตส านึก จิตไร้ส านึก 
ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การสร้างพลัง
ค ว า ม ศ รั ท ธ า  ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ภ า ย ใ น จิ ต ใ จ  
ความต้องการของมนุษย์ วิธีการพัฒนาศักยภาพ 
ของมนุษย์ตามหลักทางพุทธศาสนา ศึกษาจิตวิทยา
แนวตะวันตกควบคู่ไปกับจิต วิทยาตะวันออก  
และการบูรณาการพุทธศาสนากับจิตวิทยาเพื่ อ 
การด ารงชีวิตที่สมดุล และการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจติ 
 
 

 Concepts and principles of Buddhism 
by comparing with psychology principles, 
self, consciousness, unconsciousness, belief, 
emotion, cognition, faithfulness building,  
internal conflict, human needs, methods to 
develop the human potential  as Buddhism 
concepts,  studying in psychology from 
western and eastern principle, and the 
integration of Buddhism and psychology in 
order to maintain life balance and 
meditation for mind development 
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23 2512228 จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 
Positive Psychology 

    ศึกษาความหมาย หลักการและกระบวนการ
ท างานทางจิตของมนุษย์  โดยเน้นการคิดเพื่อบรรลุ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ งบุ ค ค ล ใ นก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง             
ความเจริญก้าวหน้าให้กับครอบครัว กลุ่มและชุมชน        
การค้นหาและการพัฒนาอัจฉริยภาพให้สามารถ 
ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การพัฒนาคุณค่า         
ในตนเอง  การรับรู้ตนเอง  การมองโลกในแง่ดี   
การมีความหวัง และการมีความสุข  รวมทั้งอารมณ์
พอใจหรือความสุข ความพึงพอใจในชี วิต และ 
การฝึกปฏิบัติให้อารมณ์ในทางบวกมีสัดส่วนมากกว่า
อารมณ์ในทางลบ 
 A study of meaning, principles and 
procedure of mental functions of human, 
concentration in thinking abilities to achieve 
their individual growth for family, group and 
community, searching and development of 
intelligence capabilities to live with happiness 
i.e. , self-value development, self-awareness, 
optimistic, hope and happiness, including, the 
emotional satisfaction or pleasure, satisfaction 
in life, and practice to share emotions in a 
positive rather than negative emotions. 

2512231  จิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 
Positive Psychology 

       ความหมาย ความเป็นมาของจิตวิทยาเชิงบวก 
หลักการและกระบวนการท างานทางจิตของมนุษย์  
โดยเน้นการคิดเพื่อบรรลุความสามารถของบุคคลใน
การเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับครอบครัว 
กลุ่มและชุมชน การค้นหาและการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การพัฒนา
คุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
การมอง โลกในแง่ดี  ก ารมี ความหวัง  ร วม ถึง 
การมีความสุข  ความพึงพอใจในชีวิต  
 
  
          Meaning, history of positive 
psychology, principles and procedure of 
mental functions of human, concentration in 
thinking abilities to achieve their individual 
growth for family, group and community, 
searching and development of capabilities to 
live with happiness, self-value development, 
self- efficacy, optimistic, hope including 
happiness, life satisfaction 
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24 2511205  จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
Experimental Psychology 

ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภท รูปแบบและผลการ
ทดลอง การฝึกหัดและการออกแบบการทดลองด้าน
จิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ด้านความจ า  อารมณ์  การรับรู้  การเรียนรู้และ      
การจูงใจ  รวมทั้งการเขียนรายงานจากการทดลอง         
ทั้ ง ในห้องปฏิบัติการ  การสาธิตและการปฏิบัติ 
ในสถานการณ์จริง 
 
 
 A study of principles, methodologies, 
categories, models and results of 
experimental psychology, a practice and 
design in experimental psychology that 
involve in human behavior, memory, emotion, 
perception, learning and motivation, including 
writing the report in laboratory, demonstration 
and field work. 

2513201  จิตวิทยาการทดลอง  3(2-2-5) 
Experimental Psychology 

           ห ลั ก ก า ร  วิ ธี ก า ร  ป ร ะ เ ภท  รู ปแบบ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง จิ ต วิ ท ย า  แ ล ะ  
การฝึกออกแบบแผนการทดลองด้านจิตวิทยา ทั้ง
รูปแบบการทดลองในห้องปฏิบัติการและการทดลอง 
ในภาคสนาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและ
กระบวนการทางจิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ  รวมทั้ง 
การฝึกเขียนรายงานการทดลองจากการลงมือปฏิบัติ
จริง 
 
  Principles, methodologies, categories, 
models, experimental psychology process 
and to practice experimental design both 
laboratory and field experiments that involve 
in any human behavior and mental process 
including the report written practice from 
actual operation 
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25 2512223 การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา  
3(2-2-5) 

Psychological Measurement and Testing 
           การศึกษาหลักการเบื้องต้นในการวัดผล 
กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา 
ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
การสร้างและการเลือกใช้แบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การฝึกปฏิบัติใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา 
การให้คะแนน การแปลผลจากแบบทดสอบ การเขียน
รายงานทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณในการใช้
แบบทดสอบที่ เกี่ ยวข้องกับจิต วิทยาการ ศึกษา 
จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม 
 
 A study of fundamental of 
measurement, testing and evaluation process 
in psychology, categories and types of 
psychological test, creation and selection of 
test that coincide with the objectives setting, 
practicum in psychological test, scoring, 
interpretation the result of test, writing the 
psychological report, and ethics of 
psychological test that involve with 
educational psychology, personality 
psychology and social psychology. 

2513203  การวัดผลและการทดสอบ 
ทางจิตวิทยา  3(2-2-5) 

Psychological Measurement and Testing 
        หลักการเบื้องต้นในการวัดผล กระบวนการ
ทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภท
และลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การสร้าง
และการเลือกใช้แบบทดสอบที่ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ การฝึกปฏิบัติใช้แบบทดสอบทาง
จิตวิทยา การให้คะแนน การแปลผลจากแบบทดสอบ 
การประเมินคุณภาพของเครื่องมือ และจรรยาบรรณ
ในการใช้แบบทดสอบที่ เกี่ยวข้องกับจิต วิทยา
การศึกษา จิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม 
   
         Fundamental of measurement, testing 
and evaluation process in psychology, 
categories and types of psychological test, 
creation and selection of test that coincide 
with the objectives setting, practicum in 
psychological test, scoring, interpretation the 
result of test, quality evaluation of 
instrument, and ethics of psychological test 
that involve with educational psychology, 
personality psychology and social 
psychology 
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26 2513723 ความรู้ทางธุรกิจส าหรับนักจิตวิทยา 
3(3-0-6) 

Business Knowledge for Psychologist 
 

  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางธุรกิจ
ในการน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของนักจิตวิทยา 
ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
ธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาในการพยากรณ์
ดั ชนี ช้ี วัดทาง ธุรกิ จ   การประ เมิ นผลองค์การ 
เพื่ อการวางแผนกลยุท ธ์ทาง ธุรกิ จ   บทบาท
นักจิตวิทยาในองค์การธุรกิจ ลักษณะโครงสร้างของ
องค์การธุรกิจ ได้แก่  ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือ
อุตสาหกรรม    พาณิชยกรรมและการบริการ การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขในวงการธุรกิจ รวมถึง
การศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานธุรกิจและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 A study of concepts, theories and 
principles of business that apply for 
psychology in working i.e. , analysis in human 
behavior in business organization, the usage of 
psychological tools in forecasting business 
indicators, evaluation to business organization 
for strategic planning, the structure of business 
organizations i. e. , industrial production 
business, commerce and services,  problems 
analysis in the business, including the tools 
that used in business management and 
human resources management. 

2513731 ความรู้ทางธุรกิจส าหรับนักจิตวิทยา 
3(3-0-6) 

Business Knowledge for Psychologist 
    แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมาย
ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
กับการท างานของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาใน 
การพยากรณ์ดัชนีช้ีวัดทางธุรกิจเพื่อการแก้ไขปัญหา
ในวงการธุรกิจ  
 
 
 
   
         Concept, theories and principles of 
business about production, marketing, 
finance, accounting, business law, and 
business economics for applying to working 
of industrial and organizational psychologist, 
analysis in human behavior in business 
sector, forecasting the business indicators by 
using psychological tools for solving 
problems in the business field 
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27 2514704 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ
                 3 (3-0-6) 

Decision Making and Problem Solving in  
Organization 

      ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ การวิเคราะห์
ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์  
ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการ
แก้ปัญหาและการประเมินผล บทบาทของกลุ่มผู้น า
และนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การต่อการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ  รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบและผลกระทบของความ
ขัดแย้งในองค์การ  การเจรจาต่อรองส าหรับการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ และศึกษาวิธีการสร้างความ
ร่วมมือและการแข่งขันในองค์การ 
        
 
         A study of organizational problem, 
problem analysis and finding cause of 
problem, selection of methodology to solve 
the problem, an approach of building of 
creative thinking, theories and procedure in 
decision making, management of problem 
solving and evaluation, role of group leader 
and industrial and organizational psychologist 
for decision making and problem solving in 
organization, including a concept, theories, 
components and affection of organizational 
conflict, the negotiation for problem solving 
with any method, and the building for 
collaboration and competition in organization. 

2512725  การตัดสินใจและการแก้ปัญหาใน
องค์การ        3(2-2-5) 

Decision-making and Problem-solving in 
Organization   

       ประเภทของปัญหาที่ เกิด ข้ึนในอง ค์การ  
การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา  
แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและ
กระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการแก้ปัญหาและ 
การประเมินผล อ านาจในองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ บทบาทและความท้าทายของผู้น าและ
นั ก จิ ต วิ ท ย า อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ต่ อ 
การตัดสินใจและแก้ปัญหาในองค์การ รวมทั้งแนวคิด
ทฤษฎีและผลกระทบ ของความขัดแย้งในองค์การ 
การเจรจาต่อรองส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ  
รวมทั้งปฏิบัติในสถานการณ์ที่ก าหนด และศึกษา
วิธีการสร้างความร่วมมือและการแข่งขันในองค์การ 
 
 Type of organizational problems, 
analyze problem, selection of methodology 
to solve the problem, approach of building 
of creative thinking, theories and procedure 
in decision making, management of problem 
solving and evaluation, power in 
organization, organizational culture, role and 
challenge of leader and industrial and 
organizational psychologist for decision 
making and problem solving in organization, 
including a concept, theories and affection of 
organizational conflict, the negotiation for 
problem solving with any method, including 
practice in situation as set and the building 
for collaboration and competition in 
organization 
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28 2512710 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค   
3(2-2-5) 

Marketing and Consumer Psychology 
          ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริ โภค ได้แก่  แรงจู ง ใจ การรับรู้  การ เรียนรู้  
บุคลิกภาพและทัศนคติ  บทบาทของนักจิตวิทยา 
ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค  การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  ได้แก่  การสร้างแรงจูงใจ
ของผู้บริโภค  บุคลิกภาพของผู้บริโภคตามพัฒนาการ
ในแต่ละวัย  ความพึงพอใจของผู้บริโภค การจัดสิ่งเร้า
ให้เข้ากับบรรยากาศในการเลือกซื้อ การตั้งราคา 
ทางจิต วิทยา  การส่ ง เสริมการขายด้วยวิ ธีการ 
ทางจิตวิทยา  และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ผู้บริโภค รวมทั้งความรู้และเทคนิคส าหรับจิตวิทยา
การขาย 
 A study of influence factors in decision 
making of consumer behavior i.e. , motivation, 
perception, learning, personality and attitude, 
roles of psychologist that involve marketing 
and consumer, the application of 
psychological theories to promote the 
marketing activities for more efficiency i. e. , 
building up consumer motivation, personality 
of consumer in each ages, consumer 
satisfaction, arrangement of stimulus for 
buying atmosphere, psychological pricing, sale 
promotion as psychological implement and 
adjustment of consumer attitude, including 
knowledge and techniques for psychology of 
selling.   

2512726   จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค                    
3(2-2-5) 

Marketing and Consumer Psychology 
         ปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิพลต่อการตั ดสิ น ใจของ
ผู้บริโภค แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศนคติ  บทบาทของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดและผู้บริโภค  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน     
 
 
 
 
 
 
 
         Influence factors in decision making of 
consumer behavior, motivation, perception, 
learning, personality and attitude, roles of 
psychologist that involve marketing and 
consumer, the application of psychological 
theories to promote the marketing activities 
for more efficiency 
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29 2513722   จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน   3 (3-0-6) 

Psychology of Leadership and Teamwork 
Development 

 ศึกษาพฤติกรรมของผู้น า   องค์ประกอบ   
บทบาทและหน้าที่ของผู้น าระดับต่าง ๆ ในองค์การ     
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน    
ได้แก่   ทฤษฎีบุคลิกภาพ   ทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎี
การเรียนรู้    คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า    ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มท างาน      
ผู้น ากับการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การและ
การพัฒนาคุณลักษณะในการเป็นผู้น า        รวมทั้ง
การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้วยจิตวิทยา
การบริหารเพื่อการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 A study of leadership behavior, 
components, roles and duty of leader in any 
levels, theories of leadership, characteristics of 
leader, the factors influencing to behavior of 
person and task force, leader and behavior 
modification in case of organizational 
problem, development of characteristics for 
leader, including the supporting of teamwork 
behavior with management psychology for 
teamwork development as efficiency. 

2512727     จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพัฒนา
ทีมงาน     3(2-2-5) 

Psychology of Leadership and Teamwork 
Development 

 พฤติกรรมของผู้น า องค์ประกอบ บทบาท
และหน้าที่ของผู้น าระดับต่าง ๆ ในองค์การ ทฤษฎีที่
เกี่ ยวข้องกับภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน 
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น า บุคลิกภาพของผู้น า 
ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและ 
กลุ่มท างาน  ผู้น ากับการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ในองค์การและการพัฒนาคุณลักษณะในการเป็น
ผู้น า รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการท างาน
เป็นทีมด้วยจิตวิทยาการบริหารเพื่อการพัฒนา
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ 
  
          Leader behavior, components, roles 
and duty of leader in any levels in 
organization, theories of leadership and team 
development, personality of leader, the 
factors influencing to behavior of person and 
work group, leader and behavior 
modification in case of organizational 
problem and development of characteristics 
for leader including the supporting activity of 
teamwork behavior with management 
psychology for teamwork development as 
efficiency 
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30 2511704 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ    
3(3-0-6) 

Psychology of Communication in 
Organization 

        ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสื่อสารของ
บุคลากรในองค์การด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล    ความพึงพอใจในงาน
และการสร้ างความผูกพันต่ออง ค์การ รวมทั้ ง           
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในองค์การ  ได้แก่  
หลักจิตวิทยาที่ประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพัน ธ์                
การบริหารจัดการกับข่าวลือ  ศิลปะและการบริหาร
จัดการในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  และ                  
การสื่อสารเพื่อการสร้างแรงจูงใจในการชักจูงและ                
โน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพต่อการท างาน   การเรียนรู้
พฤติกรรมของมนุษย์ด้านภาษา  และการวิเคราะห์
ภาษาท่าทางของบุคคล   
 A study of concepts and procedure in 
communication of working persons by 
analyzing with difference among persons and 
groups, job satisfaction and creation of 
affiliation in organization, including application 
of psychology to enhance the effectiveness of 
communication in the organization i.e., public 
relations in psychology, rumor management, 
arts and management in meeting as efficiency, 
communication to build up the motivation in 
persuasion as efficiency for working, learning of 
human behavior in language, and body 
language analysis. 

2513732  จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ  
 3(2-2-5) 

 Psychology of Communication in 
Organization 

แนวคิดและกระบวนการสื่ อสารของ
บุคลากรในองค์การ พฤติกรรมของมนุษย์ด้านภาษา 
การวิเคราะห์ภาษาท่าทาง ความแตกต่างระหว่าง
บุ คคลและกลุ่ มบุ คคล   โดยประยุ กต์ ความรู้ 
ทางจิ ต วิทยา เพื่ อ เสริมสร้ า งประสิท ธิภาพใน 
การติดต่อสื่อสารในองค์การ การประชาสัมพันธ์  
การจัดการกับข่าวลือ ศิลปะการประชุมอย่างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ก า ร สื่ อ ส า ร เ พื่ อ 
สร้างแรงจูงใจหรือโน้มน้าวใจบุคลากรในองค์การ
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

         Concepts and procedure in 
communication of working persons in 
organization,  human behavior in language,  
gesture analysis, difference among persons 
and groups by application of psychology 
knowledge to enhance the efficiency of 
communication in the organization, public 
relations, rumor management, arts of 
efficiency meeting, communication to build 
up the motivation and persuasion to other 
employees in organization for work 
accomplishment  
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31 2512224 สุขภาพจิตในการท างาน 3 (2-2-5) 
Mental Health at Work 

 

     ศึกษาความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต
ในการท างาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากร
ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต พฤติกรรมที่ เ สี่ ยงต่อความเจ็บป่วย 
ทั้ง ทางกายและจิตใจ การปรับตัวและการสร้าง
ความสุข ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ เ กี่ ยวข้องกั บ 
การท างาน ความเครียดและการจัดการความเครียด 
ในการท างาน การใช้เครื่องมือและกระบวนการ 
ทางจิตวิทยาใน การประเมินความเครียด  การป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในการท า ง าน 
การส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์การในรูปแบบกิจกรรม  
รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อบริหาร
ความเครียดและผ่อนคลายความเครียด  โดยมุ่งเน้น
การฝึกปฏิบัติจริง  
 
 A study of meaning and importance in 
mental health at work, the factors that effect 
to mental health for person in organization, 
relationship between physical and mental 
health, the risk behavior in physical and 
mental illness, adjustment and building the 
happiness, problems in mental health at work, 
stress and stress management at work, 
prevention and problem solving in mental 
health at work, the supporting of mental 
health in organization by activity, including the 
application of psychological theories for stress 
management and stress releasing, particularly 
in practice. 

  2512232  สุขภาพจิตในการท างาน  3(2-2-5) 
Mental Health at Work 

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต
ในการท างาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ประเภทของความผิดปกติทาง
จิต พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทั้งทางกาย
และจิตใจ  การปรับตัวและการสร้างความสุข  
ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ เกี่ยวข้องกับการท างาน 
ความ เครี ยดและการจัดการความ เครี ยดใน 
การท างาน  การใช้เครื่องมือและกระบวนการทาง
จิตวิทยาในการประเมินความเครียด  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในการท าง าน   
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภาพจิ ต ในอ ง ค์ กา ร  ร วมทั้ ง 
การประยุกต์ทฤษฎีทางจิต วิทยาเพื่ อบริหาร
ความเครียดและผ่อนคลายความเครียดในรูปแบบ
กิจกรรม 
 
      Meaning and importance in mental 
health at work, the factors that effect to 
mental health of person in organization, 
relationship between physical and mental 
health, types of mental disorder,  the risk 
behavior in physical and mental illness, 
adjustment and building the happiness, 
problems in mental health at work, stress 
and stress management at work, instrument 
using and psychological procedure for 
evaluate stress, prevention and problem 
solving in mental health at work, the 
enhancement of mental health in 
organization including the application of 
psychological theories for stress 
management and stress releasing by 
activities 
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32 2514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ      5 (450) 

Field Experience in Industrial and 
Organizational Psychology 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใน
องค์การ  การธ ารงรักษา  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าที่เกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล   ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้บริหารในหน่วยงาน โดยจัดให้ เป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาคการศึกษา หรือการฝึก
ประสบการณ์จากโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการท างานใน
อนาคต 
 
     A practicum of field experience in 
industrial and organizational psychology in the 
concerned job i.e.  recruitment and selection 
procedure in organization, retention, task in 
human resources development, including with 
counseling in personnel function under the 
controlling and advice of advisor and 
executive in that institute by arrangement for 
one semester, or a practicum of field 
experience in specisl project for knowledge, 
understanding, skill and a good attitude in the 
future work. 

2514906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ      3(400) 

Field Experience in Industrial and 
Organizational Psychology 

      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ 
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในลักษณะงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรในองค์การ  การธ ารงรักษา  งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า 
ที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารในหน่วยงาน  
โดยจัดให้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาค
การศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีในการท างานในอนาคต 
 
 A practicum of field experience in 
industrial and organizational psychology with 
any professions in related job including 
procedure of recruitment and selection in 
organization, retention, human resource 
development and counseling in personnel 
function under supervision of advisor and 
executive in institute throughout the 
semester leading to knowledge, 
understanding, skill and a good attitude in 
future work 
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33  2512108 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
3(3-0-6) 

Psychology of Adult and Older Person 
     พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  
ทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ
ของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการวัยผู้ ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ  ปัญหา 
การปรับตัวในการท างานของวัยผู้ใหญ่  ช่องว่าง
ระห ว่าง วัยของบุ คคล ในการท า ง าน  รวมถึง 
การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการเกษียณอายุ 
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตของบุคคลในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 
     Development and changes in various 
fields including physical, emotional and 
mental, social and personality of adult and 
older person, developmental theories about 
adulthood and older person, adjustment 
problem in working of adult, generation gap 
of people at work, including pre- post 
retirement, activity arrangement for 
enhancing physical health, mental health 
and quality of life for adult and older person 
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34  2512720  ความผาสุกในชีวิตและการท างาน  
 3(2-2-5) 

Life and Work Well-being 
 การศึกษาความหมาย ความส าคัญของ
ความผาสุกในชีวิตและการท างาน แนวคิดและ
หลักการทางจิตวิทยาในการเสริมสร้างสุขภาพ 
ทางร่างกายและทางจิตใจ คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ปจัจัยที่เกี่ยวข้องและการส่งเสริมการมีความผาสุกใน
การด าเนินชีวิตและในการท างาน การฝึกปฏิบัต ิ
เพื่อการพัฒนาความผาสุกในด้านต่าง ๆ รวมถึง
ความสุข  เพื่ อน าไปใช้ในการด า เนินชี วิตและ 
การท างาน  
 
 A study of meaning and importance 
of life and work well- being, psychological 
concepts and principles for enhance physical 
and psychological health, quality of work life, 
related factors and encouragement well-
being for living and work well-being, practice 
activities for develop various types of well-
being including happiness apply for living and 
working 
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35  2511211 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
 3(2-2-5) 

Ethical Principles of Psychologists 
 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา มาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติ คุณธรรมของนักจิตวิทยา กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา 
สิท ธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเ ช้ือชาติ   
การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วิเคราะห์กรณี
ปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา และ
วิธีการป้องกันปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา 
รวมทั้งปฏิบัติในสถานการณ์ที่ก าหนด 
 
 Ethics of psychologist, code of 
conduct, morality for psychologist, the law 
that involved psychological performance as 
a professional, human rights, racial diversity, 
working with multidisplinary team, ethical 
problem analysis for psychologist, approach 
prevention in morality problem of 
psychologist, including practice in situation as 
set 



หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  167 
(แก้ไข 15-02-60) 
   

36  2513727   กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานส าหรับ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6) 

Labor Law for Industrial and 
Organizational Psychologist 

 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อง ค์การ  แร ง ง านสั มพัน ธ์  คุ้มครองแร ง งาน 
ประกันสั งคม  เงินทดแทน ความปลอดภัยใน 
การท างาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การท างาน การจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน ข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นวิธีการแก้ปัญหา
ด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ รวมทั้งความรู้ที่ทันสมัย
ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน ข้อบังคับใน 
การท างาน การจัดสวัสดิการ การบริหารค่าจ้าง 
ค่าชดเชย วินัยและการรับ เรื่ องราวร้องทุกข์   
การจัดการกับข้อเรยีกรอ้ง กระบวนการเจรจาต่อรอง 
และข้อพิพาทแรงงาน 
 
 Labor law and other acts related 
which task of industrial and organizational 
psychologist, labor relations, labor 
protection, social security, compensation, 
safety security health and environment the 
establishment of law site courts and labor 
lawsuit, international agreement or treaty 
about human resource emphasize on 
methodologies for solving industrial relations 
problems, including modern knowledge in 
labor code, work regulations, welfare 
management, wage administration, 
severance pay, discipline and complaint, 
demand management, bargaining process, 
and labor dispute 
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37  2513730   สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5) 

Statistic and Research Methodologies in 
Psychology 

       หลักการทางสถิติ ระดับมาตรวัดและตัวแปร 
การเลือกใช้สถิติ เทคนิคทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสมมติฐาน การแปลผลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับวิ เคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ  
ระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา โครงร่างการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือส าหรับ
การวิจัยทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางจิตวิทยา  
การวัดคุณภาพของเครื่องมือในประเด็นความเช่ือมั่น
และความ เที่ ย งตร ง  การ เก็ บ รวบรวม ข้อมูล 
ทางจิตวิทยาแนวทางการเขียนผลการวิจัยทาง
จิตวิทยา รวมทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและผสานวิธี 
 
      Principle of statistics, scales and variable 
measurement, selected statistics, statistical 
techniques of data analysis, hypothesis 
testing, interpretation of computer programs 
for statistical analysis, methodologies in 
psychology research,  research  proposal, 
research design, literature review, sampling 
technique, creation the tools for psychology 
research, psychological test, measurement 
quality of tools in reliability and validity, 
collecting in psychological data and 
conceptual writing in psychological research 
result, including qualitative research and 
mixed method research 
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38  2514905  การค้นคว้าอิสระส าหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 3 (0-0-9) 

Independent Study in Industrial and 
Organizational Psychology 

     ด าเนินการศึกษาปรากฏการณ์ทางพฤติกรรม
ศาสตร์ในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยที่น่าสนใจ ปัญหาที่พบจากองค์การ
หรือประเด็นที่พบจากการวิเคราะห์องค์การ และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าระเบียบวิธีวิจัยทาง
จิตวิทยาเป็นแนวทางในการศึกษา เน้นการรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบของโครงการ 
รายงานการศึกษา หรือผลงานอื่น ๆ 
 
         To operate in behavioral situation in 
contemporary and trend to the future, 
interesting contemporary issue, problems or 
issues that discover from organization or 
organization analysis, and conduct a study 
under advisor recommendation by using 
research methodology of psychology as a 
guideline in the study, focus on data 
collection, data analysis and report findings 
as a project, study report or any kind of resul 
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39  2512724  ภาษาอังกฤษส าหรับนักจิตวิทยาในการ
ท างานข้ามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

English for Psychologist at Work in 
Cross-cultural 

      หลักการใช้ภาษาอังกฤษกับการท างานข้าม
วัฒนธรรม ลักษณะ รูปแบบ แนวโน้มของการใช้
ภาษาอังกฤษในบริบทการท างานของนักจิตวิทยา 
การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอั งกฤษเพื่ อ 
การสื่อสารในสังคมต่างวัฒนธรรม ภาษากายและ
การกล่าวสุนทรพจน์ ประเด็นปัญหาทางภาษาใน 
การท างานที่เกิดจากการที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
   
      Principles about using English language 
and working in cross-cultural, characteristics, 
patterns and trend of using English in working 
context for psychologist, to develop skills in 
using English language for communication in 
different cultural society, gesture and speech 
in issues about language in work that causes 
from sender and receiver which have 
difference in cultural base 

40  2513202 จิตวิทยาคลินิกเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
Introduction of clinical psychology 

         ประวัติและแนวคิดพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา
คลินิก บทบาทและการท างานของนักจิตวิทยาคลินิก 
การประเมินและการบ าบัดทางจิตวิทยาคลินิก  
ก า ร แก้ ไ ขแล ะป้ อ ง กั นความผิ ดปกติทางจิ ต 
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิก 
 
 History and basic concepts on  
clinical psychology, the role and work of 
clinical psychologist, evaluation and therapy 
in clinical psychology, solving and prevention  
on mind abnormality and clinical 
psychologist ethic 
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41  2513204 การจัดการความเครียดในองค์การ 
3(2-2-5) 

Stress Management in Organization 
      ความหมายและความส าคัญของความเครียด 
สาเหตุของความเครียด และผลของความเครียดที่มี
ต่อบุคคลทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ  ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเครียดในชีวิตประจ าวันและ 
การท างาน ทฤษฎี หลักการ วิธีการในการแก้ไขและ
การฝึกเพื่อผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 
      Definition and importance of stress, 
cause and result on stress that effect to 
physical and mental health, factors related 
to stress in daily life and working, theories, 
principles and techniques in stress releasing 
and particularly in various relaxing practices 
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42  2513733 พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาต่อองค์การ  
 3(3-0-6) 

Behavioral Problems in  Organization 
       ความหมายของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหา  
โดยเข้าใจถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของพฤติกรรมของ
บุคคลที่เป็นปัญหาขององค์การอันจะส่งผลต่อการ
จัดการพฤติกรรมองค์การ  รวมทั้ งการจ าแนก
ประเภทของพฤติกรรมดังกล่าว การคุกคามทางเพศ 
การใช้สารเสพติด การติดการพนัน การลักทรัพย์
นายจ้างและการกระท าทุจริตแบบต่าง ๆ ในองค์การ 
โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือศาสตร์ในสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ดังกล่าวไม่ให้ส่งผลด้านลบต่อองค์การ 
 
     Meaning of deviant behavior by 
understanding cause and effect of 
organization behavior problem affect to 
organizational management including 
classification of behaviors, sexual 
harassment, drug and  gambling addict, 
burglary employer and several types of 
corruption by applying principles in 
psychological theories, sociology, economics, 
management science or several related 
science for modification these behavioral 
problems in negative  affect to organization 
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  2513907  หัวข้ อ ท่ี น่าสนใจทา งจิต วิทย า
อุตสาหกรรมและองค์การ       3(2-2-5) 
Selected Topics in  Industrial and 
Organizational Psychology 
         ค้นคว้าในหัวข้อหรือท ากิจกรรมเชิงวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันหรือแนวโน้มใน
อนาคต โดยเรียบเรียงในรูปแบบรายงาน และ
น าเสนอในช้ันเรียน ภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์
ผู้สอน 

 Selected topics or academic activities 
which related to industrial and organizational 
psychology about interested issue in current 
or future trend, compile into a report and 
present under instructor consulting  

43  2513908  การฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน 2(90) 
Practicum in Workplace 

      การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การสังเกตและ 
มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้
จากสถานประกอบการ 
 
      Practice of industrial and organizational 
in workplace, observation and participation 
at workplace and synthesize knowledge from 
enterprise 
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รายงานผลการส ารวจความต้องการการฝึกงานแบบบูรณาการในหน่วยงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
1) เป็นหน่วยงานที่รบันักศึกษาเข้าท างานทุกปี (56 หน่วยงาน) 

ใช่ 51 หน่วยงาน (91.1%) ไม่ใช่ 5 หน่วยงาน (8.9%) 
2) หน่วยงานของท่านต้องการรับนกัศึกษาเข้าฝกึงานในปีถัดไป (56 หน่วยงาน) 

ต้องการ 52 หน่วยงาน (92.9%) 
ไม่ต้องการ 1 หน่วยงาน (1.8%) 

ไม่แน่ใจ 3 หน่วยงาน (5.4%) 

   2.1) ระยะเวลาที่หน่วยงานต้องการให้นักศึกษาฝึกงาน (40 หน่วยงาน) 
3 เดือน 20 หน่วยงาน (50.0%)  

1 ปี 3 หน่วยงาน (7.5%) 
4 เดือน 15 หน่วยงาน (37.5%) 
6 เดือน 2 หน่วยงาน (5.0%) 

   2.2) ช่วงเดือนที่หน่วยงานต้องการนกัศึกษาฝึกงาน (49 หน่วยงาน) 
ตลอดปี 24 หน่วยงาน (49.0%) 

ม.ค. – เม.ย. 8 หน่วยงาน (16.3%) 
พย – กพ 3 หน่วยงาน (6.1%) 

ต.ค. – ธ.ค. 9 หน่วยงาน (18.4%) 
ส.ค. – ต.ค. 3 หน่วยงาน (6.1%) 
เม.ย. – ก.ย. 2 หน่วยงาน (4.1%) 

   2.3) คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงานที่หน่วยงานต้องการ (82 ความเห็น) 
ขยัน/กระตือรือร้น 17 หน่วยงาน (20.7%) 
มีความรับผิดชอบ 12 หน่วยงาน (14.6%) 
มีความตั้งใจท างาน 7 หน่วยงาน (8.5%) 

มีความอดทน 4 หน่วยงาน (4.9%) 
พิมพ์งาน/ใช้คอมฯ 3 หน่วยงาน (3.7%) 

มีไหวพริบ 2 หน่วยงาน (2.4%) 
มีบุคลิกภาพ 1 หน่วยงาน (1.2%) 

เช่ือฟัง 1 หน่วยงาน (1.2%) 
ซื่อสัตย์ 1 หน่วยงาน (1.2%) 

เรียนตรงกบัแผนกที่ฝกึ 14 หน่วยงาน (17.1%) 
ใฝ่หาความรู้ 8 หน่วยงาน (9.8%) 

มีมนุษยสัมพันธ์ 5 หน่วยงาน (6.1%) 
ความคิดสร้างสรรค์ 3 หน่วยงาน (3.7%) 
มีมารยาททางสังคม 2 หน่วยงาน (2.4%) 

กล้าแสดงออก 2 หน่วยงาน (2.4%) 
ละเอียดรอบคอบ 1 หน่วยงาน (1.2%) 
เช่ือมั่นในตนเอง 1 หน่วยงาน (1.2%) 

มีจิตบริการ 1 หน่วยงาน (1.2%) 
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ผลการส ารวจความต้องการการฝึกงานแบบบูรณาการในหน่วยงาน 

3) ความเห็นของหน่วยงาน หากหลักสูตรจะส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในช้ันปทีี่ 3 ภาคเรียนที่ 2 และช้ันปีที่ 
4 ภาคเรียนที่ 2  เป็นคนเดียวกัน เพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (56 หน่วยงาน) 

เห็นด้วย 41 หน่วยงาน (73.2%) 
ไม่ระบุ 3 หน่วยงาน (5.4%) 

ไม่เห็นด้วย 12 หน่วยงาน (21.4%) 

เพราะ 
- นักศึกษามีการเรียนรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึน
และต่อเนื่อง (8 หน่วยงาน) 
- นักศึกษามีเวลาปรบัตัวเนิ่นๆ จงึปรับตัวได้เร็ว  
(3 หน่วยงาน ) 
- มีหลายแผนกตอ้งการนศ.ฝกึงานแบบนี้  
(2 หน่วยงาน ) 
- เหมาะมากกับนศ.ทีฝ่ึกงานด้าน HR ที่ต้องการ
เพิ่มความเช่ียวชาญ (2 หน่วยงาน) 
- ข้ึนอยู่กับแต่ละแผนก (2 หน่วยงาน) 
- ขอให้เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  
(2 หน่วยงาน) 

เพราะ 
- ควรเปลี่ยนทีฝ่ึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้  
(4 หน่วยงาน) 
- การสอนงานไม่ต่อเนื่อง ได้ประสบการณ์ไม่เต็มที่  
(3 หน่วยงาน) 
- 90 ชม. ได้เพียงแค่สอนงาน ยังไมเ่ห็นผลงาน  
(3 หน่วยงาน) 
- ไม่นับช่ัวโมง แต่ก าหนดข้ันต่ า 3 เดือน  
(2 หน่วยงาน) 
- รับฝึกงานเฉพาะนศ.ปี 4  
(1 หน่วยงาน) 
- เวลาสั้นไปได้แค่เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ  
(1 หน่วยงาน) 

4) ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีความยินดีและตอ้งการนักศึกษาเข้าฝึกงานในระบบนโยบายใหมท่าง
หลักสูตรหรือไม่ ศึกษาเข้ารับการฝึกทัง้สองภาคไม่ยินดีให้นกัศึกษาเข้ารับการศึกษาได้ทั้งสองภาค (56 
หน่วยงาน) 

ยินดี 40 หน่วยงาน (71.4%) 
อื่นๆ  8 หน่วยงาน (14.3%) 

ไม่ยินดี 5 หน่วยงาน (8.9%) 
ไม่ระบุ 3 หน่วยงาน (5.4%) 

เพราะ 
- ยังไม่ทราบถึงความต้องการของแต่ละแผนก  
(1 หน่วยงาน) 
- ขอพิจารณาเงื่อนไขก่อน (1 หน่วยงาน) 

เพราะ 
เวลาฝกึ 90 ชม. น้อยเกินไป นศ.จะเกิดปัญหาการ
ปรับตัวและการเรียนรู้ (2 หน่วยงาน)  
- เกิดความยุ่งยากกับหน่วยงานที่รบันศ.เข้าไป
ฝึกงาน (2 หน่วยงาน) 
- แล้วแต่ละปีการศึกษา (1 หน่วยงาน) 
- สถานที่จ ากัด (1 หน่วยงาน) 

 


