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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 
 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา    มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
คณะ     คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Arts   Program in Industrial and Organizational  

    Psychology  
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ศิลปศาสตรบณัฑิต (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ) 
        ช่ือย่อ :  ศศ.บ.  (จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ)  

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเตม็ :  Bachelor of Arts (Industrial and Organizational Psychology) 
   ช่ือย่อ :  B.A.    (Industrial and Organizational Psychology) 
3.  วชิาเอก  
      ไมม่ี 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
       131 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  หลกัสตูร 4 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศกึษา 

รับเฉพาะนกัศกึษาไทย  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 6.2 เร่ิมใช้ในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษาท่ี 2555 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร พิจารณาหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 11(24)/2554 
  เมื่อวนัท่ี 8  สิงหาคม 2554 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 5(13)/ 2554  
  เมื่อวนัท่ี 18 สิงหาคม  2554 
 6.5 สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 8(35) /2554  
  เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม  2554 
 6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลกัสตูร  (ไมม่ี)  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  ปี พ.ศ. 2557 
8.  อาชพีท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา  
 8.1 นกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
 8.2 บคุลากรในฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทัง้ในองค์การภาครัฐและเอกชน 
 8.3 ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาในหน่วยงาน 
 8.4 นกัวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 8.5 นกัวิจยัเชิงจิตวิทยาในองค์การ 
 8.6 เจ้าหน้าท่ีด้านอตุสาหกรรมสมัพนัธ์และพนกังานสมัพนัธ์ 
 8.7 นกัวิชาการทางด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารย์    
   ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

วุฒกิารศึกษา/ 
สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

1. นายชนะ  ธนะสาร 
    3101700537303 

ศศ.ม.(จิตวทิยาอตุสาหกรรมและ
องค์การ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สส.บ. (สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2546 
 
 

พ.ศ. 2538 

อาจารย์ 

2. นางสาวปทมุพร  โพธ์ิกาศ 
    3101401330545 

วท.ม. (จิตวิทยาอตุสาหกรรม)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วท.บ. (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2545 
 

พ.ศ. 2536 

อาจารย์ 

3. นายศภุมิตร   บวัเสนาะ 
    3100800880921 
 

ศศ.ม.(จิตวทิยาอตุสาหกรรม 
และองค์การ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วท.บ. (จิตวทิยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2546 
 
 

พ.ศ. 2534 

อาจารย์ 

4. นางสาวอมัพร              
    ศรีประเสริฐสขุ 
    3102002292764 
 

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

พ.ศ. 2545 
 
พ.ศ. 2541 

อาจารย์ 

5. นางพิรุณรัตน์                  
    เติมสขุสวสัดิ์ 
    3349900827963 

กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. (สขุศกึษา)  
สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี 

พ.ศ. 2542 
 

พ.ศ. 2538 

อาจารย์ 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมมากขึน้เป็นล าดบั  อนัเป็นผลมาจากมี
การขยายตวัทางอตุสาหกรรมทัง้ภาคการผลิตและการบริการอย่างมาก รวมถึงการรวมตวัของประชาคม
อาเซียน ซึ่งเป็นท่ีสงัเกตได้ว่าสมาชิกในประเทศอาเซียนเร่ิมมีความตื่นตวัท่ีจะพัฒนาศกัยภาพในทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ อนัจะน าไปสู่การแขง่ขนัทัง้ในตลาดธุรกิจการค้าและ
การบริการ ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้รุดหน้าทันสมัย และก้าวสู่ความสามารถในการ
แขง่ขนักบันานาชาติได้  

จากการประชุมอาเซียนด้านสวสัดิการสงัคม ซึ่งได้มีการพฒันาปรับเปลี่ยนมาจากการประชุม
คณะกรรมการอาเซียนด้านการพัฒนาสงัคม ได้มีการก าหนดปฏิญญาร่วมว่าด้วยสงัคมท่ีเป็นปึกแผ่น
และเอือ้อาทรในอาเซียน  นบัเป็นปฏิญญาแรกท่ีอาเซียนได้มุง่เป้าหมายในการพฒันาไปสูป่ระชาชนให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสนับสนุนการด าเนินการด้านโครงข่ายรองรับทาง
สงัคม และการพัฒนาโครงสร้างทางสงัคมในประเทศและระหว่างภมูิภาคอย่างจริงจงั  ซึ่งสาระส าคญั
ของปฏิญญาฯ สว่นหนึ่ง คือ การให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากร 

จากความส าคญัดงักลา่ว จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากร
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ท่ีมีความส าคญัในการเป็นรากฐานขององค์การ อนัได้แก่ ทรัพยากร
ด้านบคุคล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นและมีความเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการในธรุกิจทกุประเภท ใน
การพฒันาบคุลากรและคณุภาพแรงงานของไทยจึงต้องมีการปรับตวัอย่างตอ่เน่ืองและทนัตอ่เหตกุารณ์ 
และจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีกระบวนการและขัน้ตอนในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการน าหลกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การมาประยกุต์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริหารจดัการในการน าไปสูรู่ปแบบองค์การท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  ภายใต้สภาวะทางสงัคมไทยในปัจจุบันท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากผลกระทบของ
การสื่อสารภายใต้ระบบโลกาภิวตัน์ ท่ีเป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ส่งผลให้ประชาชนมีการรับรู้
ขา่วสารต่าง ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเป็นการเปิดโลกทศัน์เก่ียวกบัรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต สงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  จากกระแสทางสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลกระทบตอ่การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในหลายด้าน เช่น การมีสภาพเป็นสงัคมแบบปัจเจกบุคคลมากย่ิงขึน้ มีการ
แขง่ขนัเพ่ือความอยู่รอดทางสงัคมเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงรูปแบบของพฤติกรรม การใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อนัเน่ืองมาจากการมีวตัถุในการอ านวยความสะดวกท่ีเพ่ิมมากขึน้ การเรียนรู้และเลียนแบบวิถีชีวิตท่ี
แตกตา่ง การมีแนวคิดทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเผยแพร่ถึงกนัได้อย่างรวดเร็ว ดงัจะเห็นได้จากกระแส
นิยมในด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อแนวความคิดและพฤติกรรมของบุคคล รูปแบบการติดต่อสื่อสาร 
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การมีปฏิสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมทางสงัคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทัง้ในแง่ของการ
พฒันาในทิศทางท่ีดีขึน้และในทิศทางตรงกนัข้าม สิ่งท่ีเกิดขึน้เหลา่นีก้่อให้เกิดปัญหาท่ีกระทบตอ่ร่างกาย 
จิตใจ ตลอดจนคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการปรับตวั ปัญหาด้านความเครียด 
ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวยั และมีจ านวนไม่น้อยท่ีไม่สามารถแสวงหาวิธีการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งวิชาชีพทางจิตวิทยาถือเป็นอาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญเก่ียวข้องกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจของมนุษย์  โดยในปัจจุบันวิชาชีพทางจิตวิทยาและจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การถือวา่เป็นวิชาชีพท่ีมีความส าคญัตอ่สงัคม และมีแนวโน้มท่ีในหลายองค์การทัง้
ภาครัฐและเอกชนจะให้ความส าคัญของการมีบุคลากรทางวิชาชีพเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะในสว่นของการท างานท่ีเก่ียวข้องกบับคุลากรในองค์การ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    จากผลกระทบของสภาพภายนอก ท าให้การพฒันาหลกัสตูรจึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาในเชิงรุก
ท่ีมีศกัยภาพและสามารถก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ  โดยการผลิต
บคุลากรในสายวิชาชีพจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การท่ีมีความสามารถในการใช้ความรู้และทกัษะ
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานทัง้ในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน มีศกัยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลกัษณะงานทัง้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
รวมถึงความเข้าใจในสถานการณ์ทางสงัคม และสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ี
อาจเกิดขึน้ในอนาคตอย่างมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักจิตวิทยาและความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนสามารถพัฒนาองค์การและธุรกิจให้ก้าวหน้า
ทดัเทียมนานาชาติสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมในปัจจบุนั  
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

ตามปรัชญาการด าเนินการของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  กล่าวว่า “มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต เป็นมหาวิทยาลยัท่ีตระหนกัถึงความอยู่รอดขององค์การ (Survival) สามารถอยู่ในโลกของการ
แขง่ขนัได้อย่างยัง่ยืน”   รวมถึงมีพนัธกิจหลกัในการมุ่งเน้นท่ีจะผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับ
และเป็นท่ีต้องการของสงัคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพตามวฒันธรรมสวนดสุิต สร้าง พัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้และนวตักรรม เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ คณุธรรม รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่ง
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการโดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรบคุคล มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้และเทคนิคทางด้านจิตวิทยาในการพัฒนาองค์ การและ
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ความสามารถเก่ียวกับการบริหารบุคลากรในอตุสาหกรรมและองค์การ  ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีส าคญัด้านหนึ่ง
ของประเทศอย่างสร้างสรรค์ อนัจะน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การอย่างมีคณุภาพ   และมีแนวโน้มท่ี
จะเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปัจจบุนั 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของมหาวทิยาลัย  
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืน    
     หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
 13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวชิา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

   หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  รายวิชาจิตวทิยาเพ่ือการพฒันาตน  รหสัวิชา 2500113 
 13.3  การบริหารจัดการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรประสานงานกบัอาจารย์ผู้แทนจากหลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องใน
ด้านเนือ้หาสาระ การจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียนและกระบวนการสอบ  ท่ีเป็นไปตาม
แผนการเรียนตลอดหลกัสตูรและเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญาและความส าคัญ  

ปรัชญา 
มุง่เน้นผลิตนักจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การท่ีมีคณุธรรม  มีความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์  

สามารถสร้างและใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา  มีทักษะด้านการวิจัย และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ 
สหวิชาชีพ 

ความส าคัญ 
 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา มีความรู้ทางด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ท่ีสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมและองค์การ มีความสามารถในการวดัผลและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา มีความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา  สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
งานวิจยั ตลอดจนน าความรู้ทางจิตวิทยาไปประยกุต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
 1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  เพ่ือสร้างบณัฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การท่ีมีคณุลกัษณะดงันี  ้
   1.2.1 มีทัศนคติท่ีดีและใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 
   1.2.2 มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มีความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานในองค์การอตุสาหกรรมทัง้ภาครัฐและเอกชน 
   1.2.3 มีความเข้าใจและความสามารถในการใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาในการพยากรณ์ 
วางแผนและก าหนดทิศทางเป้าหมายของบคุลากรในองค์การอตุสาหกรรมด้วยความช านาญ  
   1.2.4 มีความสามารถในการด าเนินการวิจัยทางจิตวิทยาและสามารถสงัเคราะห์องค์ความรู้
ใหมใ่นการพฒันาธรุกิจองค์การ 
   1.2.5 มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การไปประยุกต์ใช้
ในหลากหลายวิชาชีพ และสามารถท างานร่วมกบัสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
     คาดวา่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศกึษา 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนปรับปรุงหลกัสตูรจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การให้มี
มาตรฐานไมต่ ่ากวา่ท่ี สกอ. 
ก าหนด 
 

- การติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลงัคนทัง้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนใน
รูปแบบของการวิจยั เพ่ือเป็น
ข้อมลูในการพฒันาหลกัสตูรเมื่อ
เปิดสอน 
 

- มีการติดตามประเมินหลกัสตูร
อย่างสม ่าเสมอ 
 

- การวิจยัประเมนิผลหลกัสตูร
เพ่ือใช้ในการพฒันาหลกัสตูร 
 
 
 
 
 

- รายงานการติดตาม
ประเมินผลหลกัสตูร 

แผนการปรับปรุงหลกัสตูรให้
สอดคล้องกบัความต้องการของ
สงัคมและตลาดแรงงาน 
 

- ศกึษาข้อมลูความต้องการของ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต 

- รายงานการศกึษาความ    
พึงพอใจของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บณัฑิต 

แผนการพฒันาศกัยภาพของ
อาจารย์ประจ าในหลกัสตูร 
- สนบัสนนุให้อาจารย์ในหลกัสตูร
มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 

-สนบัสนนุให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรผลิตผลงานวิจยัท่ีมี
คณุภาพเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้
ใหมแ่ละเพ่ือใช้ในการพฒันาด้าน
การเรียนการสอน 
 

-สง่เสริมให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรมีคณุวฒุิในระดบัสงูขึน้ 
 

 
- มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพฒันา
ผลงานวิชาการและสร้างสรรค์
ผลงานวิจยั 
 

-มีระบบและกลไกสนบัสนนุให้ 
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรผลิตผล
งานวิจยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้
และงานวิจยัในชัน้เรียน 
 
 

-มีระบบและกลไกในการ
สนบัสนนุและสง่เสริมให้อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรมีการพฒันา
คณุวฒุิในระดบัสงูขึน้ 
 

 
- ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 
ต ารา เอกสารประกอบการ
สอน ผลงานวิจยั บทความทาง
วิชาการตา่ง ๆ 
 

-งานวิจยัในชัน้เรียนหรือ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันา
องค์ความรู้ 
 
 
 

-จ านวนอาจารย์ท่ีมีวฒุิ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
แผนการพฒันานกัศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรม
และองค์การ 
- การพฒันานกัศกึษาให้มี
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
 
 

- สนบัสนนุให้นกัศกึษามจิีต
สาธารณะ 

 
 
 
 

- มีการจดัท าแผนพฒันานกัศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรม
และองค์การ 
 

- มีการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ี
สนบัสนนุให้นกัศกึษาสามารถได้
แสดงความสามารถ ร่วมกบัการ  
บรูณาการความรู้ทางการศกึษา
ในการให้บริการวิชาการสูส่งัคม 

 
 
 
 

- แผนพฒันานกัศกึษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ 
 

- รายงานผลการด าเนิน 
โครงการ/กิจกรรม 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  การจัดการศึกษาแบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
สวนดสุิต วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไมม่ี 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

ไมม่ี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  จดัการเรียนการสอนใน วนั - เวลาราชการปกติ 
  ภาคการศกึษาท่ี  1  ระหวา่งเดือนมิถนุายน – เดือนตลุาคม 

  ภาคการศกึษาท่ี  2 ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  รับนกัศกึษาเฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 1) ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   2) มีสขุภาพสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมเ่จ็บป่วยหรือเป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง 
หรือมีความผิดปกติท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
  3) เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคณุสมบตัิอ่ืนครบถ้วน ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1) คดัเลือกนกัศกึษาตามระบบของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาและ/หรือเป็นไปตาม

รูปแบบการคดัเลือกตามท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตก าหนด 
2) การสอบข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์  

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 1) การปรับตวัของนกัศกึษาในระบบการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 

 2) พืน้ฐานทางด้านการเรียนของนกัศกึษามีความแตกตา่งกนั 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  1) หลกัสตูรมีการด าเนินการชีแ้จงข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัระบบการศกึษาผา่นการปฐมนิเทศ 
นกัศกึษาใหม ่

2) มีการจดัการการเรียนการสอนเพ่ือปรับพืน้ฐานความรู้ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาในแต่ละปีการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีท่ี 1 120 120 120 120 120 
ชัน้ปีท่ี 2 - 120 120 120 120 
ชัน้ปีท่ี 3 - - 120 120 120 
ชัน้ปีท่ี 4 - - - 120 120 
รวม 120 240 360 480 480 

จ านวนนักศกึษา 
ท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- - - 120 120 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
คา่บ ารุงการศกึษา 4,080,000 8,160,000 12,240,000 16,320,000 16,320,000 
คา่ลงทะเบียน 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 
เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 96,000 192,000 288,000 384,000 384,000 

รวมรายรับ 5,496,000 9,672,000 13,848,000 18,024,000 18,024,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

  หมวด เงนิ 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบด าเนินการ 
1. คา่ใช้จ่ายบคุลากร 1,082,520 1,169,121 1,262,650 1,363,662 1,472,754 
2. คา่ใช้จ่ายด าเนินงาน(ไมร่วม3) 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
3. ทนุการศกึษา 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 
4. รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

รวม (ก) 2,390,520 3,377,121 4,340,650 5,371,662 5,480,754 
 

ข. งบลงทุน 
คา่ครุภณัฑ์ 3,800,000 3,750,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

รวม (ข) 3,800,000 3,750,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 
รวม (ก)+(ข) 6,190,520 7,127,121 8,040,650 9,071,662 9,180,754 

จ านวนนกัศกึษา 120 240 360 480 480 
คา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษา 51,587 29,696 22,335 18,899 19,126 

 

2.7  ระบบการศึกษา 
   ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียน ตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วยการ
จดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)  

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวทิยาลัย 
  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          131  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร  131 หน่วยกิต 

   1. หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกิต 

        1.1 กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์    6      หน่วยกิต 

      1.2 กลุม่วิชามนษุยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
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     1.3 กลุม่วิชาภาษา      9    หน่วยกิต  

    1.4 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต  

    2. หมวดวชิาเฉพาะ          95     หน่วยกิต  

    2.1 กลุม่วิชาแกน        36 หน่วยกิต  

    2.2 กลุม่วิชาเฉพาะด้าน          47 หน่วยกิต  

    2.3 กลุม่วิชาเลือก        12  หน่วยกิต      

   3. หมวดวชิาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวชิา 

  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  30 หน่วยกติ 
O กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  ให้เรียนไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกิต  

รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 
2500107 มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 
3 (3-0-6) 

2500114 สงัคมไทยร่วมสมยั 

Contemporary Thai Society 
3 (3-0-6) 

2500115 เหตกุารณ์โลกร่วมสมยั 

Contemporary World Affairs 
3 (3-0-6) 

 
 

O  กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ให้เรียนไมน้่อยกวา่ 6  หน่วยกิต บงัคบัเรียนวชิาจริยศาสตร์  
และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 
2000105 สนุทรียภาพเพ่ือคณุภาพชีวิต 

Aesthetic for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

2000106 ศิลปะการด ารงชีวิต 

The Art of Living 

3 (3-0-6) 

2500113 จิตวิทยาเพ่ือการพฒันาตน 

Psychology for Self-development 
3 (3-0-6) 

1500116 จริยศาสตร์ 
Ethics 

3 (3-0-6) 
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O  กลุม่วิชาภาษา   ให้เรียนไมน้่อยกวา่ 9  หน่วยกิต บงัคบัเรียน วชิาภาษาไทยเพื่อ 

การส่ือสาร และให้เลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2 รายวิชาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้ 
รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 
1500110 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 

3 (3-0-6) 

1500113 ภาษาองักฤษเพ่ือทกัษะการเรียน 

English for Study Skills 
3 (3-0-6) 

1500114 ภาษาองักฤษเชิงสถานการณ์ 

English in Various Situations 

3 (3-0-6) 

1500115 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3 (3-0-6) 

1500117 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication   

3 (3-0-6) 

 

O กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์   ให้เรียนไมน้่อยกวา่  9   หน่วยกิต 
รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 
4000109 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

Sciences for Daily Life 

3 (3-0-6) 

4000110 การคิดและการตดัสนิใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (3-0-6) 

4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

3 (2-2-5) 

 

 หมวดวิชาเฉพาะ   95  หน่วยกิต 

O    กลุม่วิชาแกน 36 หน่วยกิต   
รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2511104 
 

จิตวิทยาพฒันาการ 
Developmental Psychology 

3 (3-0-6) 
 

2511203 จิตวิทยาเบือ้งต้น 
Introduction to Psychology 

3 (3-0-6) 
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รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2511204 
 

สรีรจิตวิทยา 
Physiological Psychology 

3 (3-0-6) 
 

2511205 
 

จิตวิทยาการทดลอง 
Experimental Psychology 

3 (2-2-5) 

2511206 
 

จิตวิทยาบคุลิกภาพและการปรับตวั 
Psychology of Personality and Adjustment 

3 (3-0-6) 
 

2511207 
 

จริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 
Morality for Psychologist 

3 (3-0-6) 
 

2511302 
 

จิตวิทยาสงัคม 
Social Psychology 

3 (3-0-6) 
 

2512223 
 

การวดัผลและการทดสอบทางจิตวิทยา 
Psychological Measurement and Testing 

3 (2-2-5) 
 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษา 
Counseling Psychology  

3 (2-2-5) 

2512717 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
Learning Psychology 

3 (2-2-5) 

2513709 
 

ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวทิยา 
Research Methodologies in Psychology 

3 (2-2-5) 
 

2513715 
 

สถิติเพ่ือการวิจยัทางจิตวิทยา 
Statistics for Psychological Research 

3 (2-2-5) 
 

    

                  O กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 47  หน่วยกิต   
รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2511703 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การเบือ้งต้น 

Introduction to Industrial and Organizational  
Psychology 

3 (3-0-6) 
 

2511704 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ   
Psychology of Communication in Organization 

3 (3-0-6) 
 

2512710 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  
Marketing and Consumer Psychology 

3 (2-2-5) 
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รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2512711 
 

การปรับพฤตกิรรมในองค์การ 
Behavior Modification in Organization 

3 (2-2-5) 
 

2512718 อตุสาหกรรมสมัพนัธ์  
Industrial Relations 

3 (3-0-6) 

2512719 แรงจงูใจในการท างาน 
Work Motivation 

3 (3-0-6) 

2513602 การประยกุตก์ารให้ค าปรึกษาในองค์การ  
Application of Counseling in Organization 

3 (2-2-5) 

2513710 การประยกุตจิ์ตวิทยาเพ่ือการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
Application of Psychology for Human Resources  
Development 

3 (2-2-5) 

2513716 การพฒันาองค์การเบือ้งต้น   
Introduction to Organizational Development 

3 (3-0-6) 

2513717 จิตวิทยาบคุลากร 
Personnel Psychology 

3 (3-0-6) 

2513720 การทดสอบทางจิตวิทยาในองคก์าร 
Psychological Testing in Organization 

3 (2-2-5) 

2514704 การตดัสินใจและการแก้ปัญหาในองคก์าร 
Decision Making and Problem Solving in Organization 

3 (3-0-6) 

2514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ             
Field Experience in Industrial and Organizational  
Psychology 

5 (450) 

2514902 การศกึษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 
Individual Study in Industrial and Organizational  
Psychology 

3 (2-2-5) 
 

2514903 สมัมนาทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  
Seminar in Industrial and Organizational Psychology 

3 (2-2-5) 
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O กลุม่วิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาตอ่ไปนีไ้มน้่อยกวา่  12  หน่วยกิต  

โดยสามารถรายวิชาได้จากทัง้ 2 กลุม่วิชา 

    - กลุม่วิชาการประยกุต์จิตวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร  
รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2512712 
 

จิตวิทยาการโฆษณา 
Psychology of Advertising 

3 (2-2-5) 
 

2512713 
 

จิตวิทยาการบริการ 
Service Psychology 

3 (3-0-6) 

2513721 การยศาสตร์และจิตวทิยาวิศวกรรม 
Ergonomics and Engineering Psychology 

3 (3-0-6) 

2513722 
 

จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการพฒันาทีมงาน 
Psychology of Leadership and Teamwork Development 

3 (3-0-6) 
 

2513723 ความรู้ทางธรุกิจส าหรับนกัจิตวทิยา 
Business Knowledge for Psychologist 

3 (3-0-6) 

2514702 ภาษาองักฤษส าหรับนกัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
English for Industrial and Organizational  
Psychologist 

3 (2-2-5) 

2514706 กิจกรรมกลุม่คณุภาพท่ีทนัสมยั 
Quality Group Activity in Modernization  

3 (2-2-5) 
 

 
- กลุม่วิชาการประยกุต์จิตวทิยาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2511208 จิตวิทยาการรู้คิด 
Cognitive Psychology 

3 (2-2-5) 

2512224 
 

สขุภาพจิตในการท างาน 
Mental Health at Work 

3 (2-2-5) 
 

2512225 
 

การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค ์
Enrichment of Creative Thinking 

3 (2-2-5) 
 

2512227 จิตวิทยาเชิงพทุธ    
Buddhism Psychology 

3 (3-0-6) 
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รหัสวชิา ชื่อวชิา หน่วยกิต 

2512228 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology 

3 (3-0-6) 

2513712 ภาษาองักฤษส าหรับนกัจิตวิทยา  
English for Psychologist 

3 (2-2-5) 
 

2514302 จิตวิทยาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล    
Psychology of Interpersonal Relations 

3 (2-2-5) 
 

 

 หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  โดยไมซ่ า้
กบัรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลกัสตูร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษา 

ด้วยตนเอง 
หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

XXXXXXX กลุม่วิชาภาษา   3 3 0 6 
XXXXXXX กลุม่วิชามนษุยศาสตร์    3 3 0 6 
XXXXXXX กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 

2511203 จิตวิทยาเบือ้งต้น 3 3 0 6 
2511104 จิตวิทยาพฒันาการ 3 3 0 6 
2511302 จิตวิทยาสงัคม 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 

2511703 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การเบือ้งต้น 3 3 0 6 
รวม 21 21 0 42 

 
 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

XXXXXXX กลุม่วิชาภาษา   3 3 0 6 
XXXXXXX กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3 3 0 6 
XXXXXXX กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 3 2 2 5 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 

2511204 สรีรจิตวิทยา  3 3 0 6 
2511206 จิตวิทยาบคุลิกภาพและการปรับตวั 3 3 0 6 
2511207 จริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 

2511704 จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ 3 3 0 6 
รวม 21 20 2 41 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

XXXXXXX กลุม่วิชาภาษา   3 3 0 6 

XXXXXXX กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 
2512710 จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 3 2 2 5 
2512718 อตุสาหกรรมสมัพนัธ์ 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเลือก 
วิชาเลือก   2 รายวิชา 6 - - - 
หมวดวชิาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี  3 - - - 

รวม 21 11 2 23 
 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
XXXXXXX กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ 3 3 0 6 
XXXXXXX กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ 3 3 0 6 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
2512223 การวดัผลและการทดสอบทางจิตวิทยา 3 2 2 5 
2512717 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3 2 2 5 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 
2512719 แรงจงูใจในการท างาน 3 3 0 6 
หมวดวชิาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 3 - - - 

รวม 18 13 4 28 
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ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
2512601 จิตวิทยาการปรึกษา 3 2 2 5 
2513715 สถิติเพ่ือการวิจยัทางจิตวิทยา 3 2 2 5 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 
2513720 การทดสอบทางจิตวิทยาในองคก์าร 3 2 2 5 
2514704 การตดัสินใจและการแก้ปัญหาในองคก์าร 3 3 0 6 
2513717 จิตวิทยาบคุลากร 3 3 0 6 
หมวดวชิาเลือก วชิาเฉพาะด้าน 

วิชาเลือก 3 - - - 
รวม 18 12 6 27 

 
 
 
 

 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาแกน 
2513709 ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวทิยา 3 2 2 5 
2511205 จิตวิทยาการทดลอง 3 2 2 5 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 
2513602 การประยกุตก์ารให้ค าปรึกษาในองค์การ  3 2 2 5 
2513710 การประยกุตจิ์ตวิทยาเพ่ือการพฒันา

ทรัพยากรมนษุย์ 
3 2 2 5 

2512711 การปรับพฤตกิรรมในองค์การ 3 2 2 5 
หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเลือก 
วิชาเลือก 3 - - - 

รวม 18 10 10 25 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน 
2513716 การพฒันาองค์การเบือ้งต้น 3 3 0 6 
2514902 การศกึษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวิทยา

อตุสาหกรรมและองค์การ 
3 2 2 5 

2514903 สมัมนาทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและ
องค์การ 

3 2 2 5 

รวม 9 7 4 16 
 
 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

หมวดวชิาเฉพาะ วชิาเฉพาะด้าน     
2514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวทิยา

อตุสาหกรรมและองค์การ 
5 0 30 0 

รวม 5 0 30 0 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา         
 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
กลุ่มวชิาภาษา 
1500117 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      3 (3-0-6) 
              Thai for Communication   
  

 ศกึษาหลกัการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพ่ือการส่ือสาร เน้นการย่อความ 
สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ น าเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 Study the principles and processes of Thai language integrated with communication 
skills focusing on summarization, interpretation, modification, analysis and synthesis of text. 
Academic report presentation are also included. 
 
 

1500110   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร       3 (3-0-6) 
            English for Communication  
 

  ฝึกการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษท่ีน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 
และโครงสร้างไวยากรณ์ ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั การออกเสียงท่ีถูกต้องและ
ความรู้ทางวฒันธรรมในการสื่อสาร ฝึกทักษะตา่ง ๆ ทางภาษาองักฤษผา่นกิจกรรมท่ีให้ความส าคญักับ
โครงสร้างและความหมายทางภาษา  
 The course is designed to enable students to communication in English within the 
conversational context of everyday activities. English listening and speaking skills with 
particular attention to grammar, vocabulary related to communicative purposes and proper 
pronunciation and the cultural aspects of communication are also included. Students are 
encouraged to develop their English skills through both form-focused and meaning-focused 
activities.  
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1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน     3 (3-0-6) 
              English for Study Skills 
 

พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดในบริบททางวิชาการ  เนื อ้หารายวิชานีใ้ห้
ความส าคญักบัทกัษะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนในมหาวิทยาลยั ซึ่งรวมถึงการเรียนค าศพัท์ทางวิชาการ 
กลวิธีการอา่น การจดบันทึกและการวิจยั โดยการใช้กิจกรรมบรูณาการทางภาษาองักฤษในการฝึกฝน
ทกัษะดงักลา่ว  

This course is specifically designed to help students improve their English for reading, 
writing, speaking and listening skills in academic contexts. The course content focuses on 
important study skills used to achieve various tasks at university. This includes building 
academic vocabulary, reading, strategies, note-taking and research skills. Students will 
practice using English skills through various integrated skill activities. 
 
 

 

1500114 ภาษาอังกฤษเชงิสถานการณ์      3 (3-0-6) 
             English in Various Situations 
 

ศกึษาการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกบับริบททางสงัคม ธรุกิจ วิชาชีพ การประยกุต์ใช้กลยทุธ์การอา่น
เพ่ืออ่านและเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล ฝึกทักษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนจาก
กิจกรรมฝึกทกัษะเชิงบรูณาการในสถานการณ์ตา่ง ๆ 

This course is designed for developing a clear sense of context-appropriate language 
and learning to use language more appropriately in both social and professional situations. 
The course content includes conversation in both business and social contexts, application of 
reading strategies to business reading, writing business letters and E-mails. Students will 
practice using the four English skills through integrated skill activities in various situations. 
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1500115   ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ                3 (3-0-6) 
           English for Academic Purposes 
 

ฝึกทกัษะภาษาองักฤษขัน้สงู การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การน าเสนองาน  
การคิดเชิงวิพากษ์   การประยกุต์ใช้ค าศพัท์วิชาการและโครงสร้างประโยคในงานวิชาการประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษในการศกึษาตอ่และการสอบวดัความสามารถทางภาษา   เช่น  
TOEIC, IELTS และ TOEFL เป็นต้น  

The course is particularly designed to improve students’ English skills for advanced 
level. The course contents include academic English reading and writing as well as 
presentation and critical thinking skills. Students will be encouraged to apply academic 
vocabularies and sentence structures in  tasks in various academic situations in order to 
prepare them for further study and for English proficiency test, TOEIC, IELTS and TOEFL. 
 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
1500116 จริยศาสตร์        3 (3-0-6) 
              Ethics 
 

 ศึกษาหลกัการพืน้ฐานจริยศาสตร์และกระบวนการเสริมสร้างคณุค่าทางจริยธรรม  ความดี  
ความชัว่  ความถูก  ความผิด  ความยุติธรรม  คณุค่า  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบ  ตามแนวทางของ
การด าเนินชีวิตท่ีดีและการบรูณาการหลกัปรัชญา  จริยศาสตร์   ศาสนา  เพ่ือประยกุต์สูก่ารพฒันาคณุธรรม
ท่ียัง่ยืนและเสริมสร้างคณุคา่ชีวิตท่ีดีงามในสงัคม 
 Study the principles of ethics and the process of promoting ethics regarding to virtue, 
bad, rightness, error, justice, value, obligation  and  responsibility  according to good living 
approaches. Integrated processes of philosophy, ethics and religion are included to apply for 
sustainable development of morality and good life promotion in society.  
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2500113 จติวทิยาเพื่อการพัฒนาตน       3 (3-0-6) 
              Psychology for  Self-development 
 

 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการทางจิตวิทยา ความรู้ด้านสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของ
บคุคลและกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพฤติกรรมมนษุย์ในด้านความหมาย ความส าคญั ประเภทและ
เหตปัุจจยัแห่งพฤติกรรมมนษุย์   หลกัมนษุยสมัพนัธ์   การติดตอ่สื่อสาร  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    
เพ่ือการพฒันาชีวิตให้ด าเนินไปอย่างมีความสขุทัง้สว่นตนและสงัคม 

Study the psychological theories and principles, human psychological conditions, 
process and human behaviors regarding to different aspects; meanings, importance, types, 
and causes of human behaviors. Principles of human relations, communication, leadership, 
and team working skills are also included.  
 

2000105 สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวติ       3 (3-0-6) 
              Aesthetic for Quality of Life 

 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของสนุทรียภาพ   การรับรู้คณุค่าความงามใน
ธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้    สร้างความตระหนักรู้ในคณุค่าความงาม  ความประณีตของมนุษย์
ในบริบทของสงัคมและศิลปกรรมแขนงตา่ง ๆ  เพ่ือน ามาประยกุต์ใช้ในวิถีชีวิตและสงัคม 

Study the meaning and importance of aesthetic regarding natural and artificial 
tangibles. The student will be encouraged to be aware of the importance of various kinds of 
art, culture and social context as well as to be able to apply them for enjoying an artistic life in 
our society. 
 

2000106 ศิลปะการด ารงชีวติ       3 (3-0-6) 
           The Art of Living 
 

 ศกึษาการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม   การปฏิบตัิตนตามธรรมเนียมไทยและสากล   ความ
เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน   การพัฒนาบคุลิกภาพ  มารยาททางสงัคมและการติดตอ่สื่อสาร   ความเข้าใจใน
ชีวิต  และการท างาน   รวมถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  สงัคมและการ
ท างาน 
 Study the ways of living and how to exist together in society. How to conform to Thai 
and international customs, self-perception and others, personal development, social manners 
and social communication, life and work perception including role, duty and responsibility for 
oneself, family, society and professions.  
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
2500114 สังคมไทยร่วมสมัย        3 (3-0-6) 
              Contemporary Thai Society  
 

ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยในด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองและวฒันธรรมของสงัคม
เมืองและชนบท  การพัฒนาศกัยภาพด้านการคิดวิเคราะห์   สร้างความตระหนักในคณุค่าของคนไทย  
สงัคมไทย   เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามโครงสร้างของสงัคมไทย และความหลากหลายของ
วฒันธรรมไทย  รวมถึงการปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในสงัคมไทย 

 
The course aims at studying the change of Thai society related to economy, society, 

politics and culture of rural and urban society. Analytical thinking ability, awareness of Thai 
values, respect of human prestige based on Thai social structure, cultural diversities as well 
as self-adjustment are also included. 
 
2500115   เหตุการณ์โลกร่วมสมัย      3 (3-0-6) 
             Contemporary World Affairs 

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ทัง้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม   
วฒันธรรม   สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่าง ๆ  สร้างความรู้   ความเข้าใจและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  แก้ไข  ปรับตวั    เคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และความหลากหลายทางวฒันธรรม  การมี
สว่นร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสนัติวิธี   การปรับตวัให้อยู่ได้ในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
 

Study the changing of society in the age of globalization regarding to economy, 
society, politics, cultural, environment and current endangered issues. Students will be 
trained and encourage to develop analytical thinking ability and to be aware of their own 
values and to pay respect to their human dignity as well as cultural diversities. Self-
adjustment for social life is also introduced in the course.  
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2500107   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3 (3-0-6) 
             Man and Environment 

ศึกษาแนวคิดพืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  นิเวศวิทยาธรรมชาติ  นิเวศวิทยาเมือง  ปัญหาประชากร  การตัง้ถ่ินฐาน 
และการขยายตวัของเมือง คณุภาพชีวิตในเมือง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง  การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตเมือง เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

Study man and his impact relationship on the environment. The course will explore 
conceptual basic of environmental and natural resources, relationships between  man and 
environment, natural ecosystem, urban ecosystems, population problems, human settlement 
and urban growth, quality of life in urban area, environmental problems in natural and urban 
environment, participation in environmental conservation and promotion, natural and urban 
environmental  management for sustainable development.   
 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
4000111   เทคโนโลยีสารสนเทศ        3 (2-2-5) 
            Information Technology 

ศึกษาองค์ประกอบ บทบาท ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ฐานข้อมลู  การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการความรู้ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การฝึกปฏิบตัิใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันและการเ รียนรู้ตลอดชีวิต รวมทัง้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศกึษาและในแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
Study the components, roles and significance of information technology, computer 

technology and communication technology including networks, the internet, and databases. 
This includes information management, information systems, information technology and 
knowledge management, information related laws, information application for careers, 
information trends, and information practice, particularly in educational institutes and other 
learning sources for life-long learning. 
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4000110   การคดิและการตัดสินใจ       3 (3-0-6) 
             Thinking and Decision Making 

  ศกึษาหลกัการและกระบวนการคิดของมนษุย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตผุล  ความคิดสร้างสรรค์
ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู  กระบวนการตดัสินใจ  การคิดแก้ปัญหา  การใช้วิจารณญาณเพ่ือให้รู้จัก
คิดเป็น และการประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 
  Study the principles and processes of human thinking, particularly logical and rational 
thinking.  Students will enhance their creative thinking skills, information and data analysis, 
and decisions making. Problem solving strategies and attentive thinking are employed to 
encourage students to apply these principles and processes for their lives. 
 
4000109   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน       3 (3-0-6) 
             Sciences for Daily Life 

ศกึษาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนัเก่ียวกับ
อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยู่อาศยั  ยารักษาโรค การออกก าลงักาย การพักผ่อน เคร่ืองส าอาง พลงังาน  
เทคโนโลยีและการปฏิบตัิตนเพ่ือสขุภาพท่ีดี 

 
  Study the scientific processes and application for daily life including foods, costumes, 
living places, medication, exercises, recreation, cosmetics, energy, technology and how to be 
good health. 
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หมวดวชิาเฉพาะ 
วชิาแกน 
 

2511104 จติวทิยาพัฒนาการ         3 (3-0-6) 
        Developmental Psychology 

ศึกษากระบวนการการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์   หลัก
พัฒนาการและอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ
จิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการของมนุษย์ตัง้แต่ปฏิสนธิจนถึงวยัชราในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พฒันาการทางด้านสงัคม พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
และพฒันาการทางด้านจริยธรรม  

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, emotional development, social development, intellectual development and 
moral development.  

 
2511203 จติวทิยาเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
        Introduction to Psychology  

ศึกษาเก่ียวกับพืน้ฐานความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความเป็นมา ความหมาย 
ความส าคญั วิธีการศึกษา  ขอบเขตของการศกึษาทางจิตวิทยา มมุมองและแนวคิดทางจิตวิทยา รวมทัง้
ศกึษาการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย์   พฤติกรรมและการก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนษุย์ใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ สรีรวิทยาของพฤติกรรม  พันธกุรรมและสิ่งแวดล้อม   อารมณ์  สติปัญญา  
ความจ า  การลืม  การคิด  การจูงใจ   การรับรู้  การเรียนรู้  บุคลิกภาพ   ทัศนคติ  ความขัดแย้ง   
สขุภาพจิตและการปรับตวั  และสามารถน าจิตวิทยาไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่ง 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. 
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2511205 จติวทิยาการทดลอง        3 (2-2-5) 
       Experimental Psychology 

ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภท รูปแบบและผลการทดลอง การฝึกหัดและการออกแบบการ
ทดลองด้านจิตวิทยาในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านความจ า  อารมณ์  การรับรู้ การ
เรียนรู้และการจูงใจ  รวมทัง้การเขียนรายงานจากการทดลองทัง้ในห้องปฏิบัติการ การสาธิตและการ
ปฏิบตัิในสถานการณ์จริง 
 

 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. 
 
 
2511206 จติวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตัว     3 (3-0-6) 
        Psychology of Personality and Adjustment 

 ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของ
มนษุย์ วิธีการวดัผลทางบคุลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ กลไกและวิธีการในการปรับตวั ความสมดลุ
ในการด าเนินชีวิตและการท างาน การป้องกนัและแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
 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. 
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2511204 สรีรจติวทิยา        3 (3-0-6) 
       Physiological Psychology 

 ศกึษาความสมัพันธ์ของหน้าท่ีการท างานในระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ยีนส์กับพฤติกรรม หน้าท่ีของระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก การ
ตอบสนอง เมตาบอลิซึม อวยัวะในการพูด ระบบฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  แรงจูงใจ   อารมณ์  
การเรียนรู้  การคิดและจิตส านึก  รวมทัง้ปฏิกิริยาจิตสรีรแปรปรวน 
 
 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. 
 
 
2511207 จริยธรรมส าหรับนักจติวทิยา      3 (3-0-6) 
          Morality for Psychologist 

ศกึษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา     สิทธิมนษุยชนจรรยาบรรณ
ของนักจิตวิทยา    วิเคราะห์กรณีปัญหาเก่ียวกับจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา  แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาทางจริยธรรม    รวมทัง้การสง่เสริมและพฒันาจริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 

 
 A study of law that involved psychologist as a professional, human right, ethics of 
psychologist, an problem analysis of morality for psychologist, an approach prevention in 
morality problem, including a supporting and development in morality for psychologist. 
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2511302 จติวทิยาสังคม        3 (3-0-6)  
       Social Psychology  

ศกึษาพฤติกรรมของบคุคลในสงัคมท่ีเป็นผลมาจากการกระท าของบคุคลอ่ืน      การน าหลกัการ
ทางจิตวิทยามาศกึษาพฤติกรรมบคุคลท่ีเก่ียวเน่ืองในสถานการณ์ตา่ง   ๆ   รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
กลุม่สงัคม บทบาทของผู้น าและผู้ตามในสงัคม  การวิเคราะห์และความเข้าใจในการใช้แบบวดัสงัคมมิติ  
ความร่วมมือและความขดัแย้งในสงัคม การเกิดและการเปลี่ยนแปลงทศันคติ  และการแก้ปัญหาสงัคม
ตามหลกัการทางจิตวิทยา  
 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. 

 
 
2512223 การวัดผลและการทดสอบทางจติวทิยา     3 (2-2-5) 
        Psychological Measurement and Testing    

การศกึษาหลกัการเบือ้งต้นในการวดัผล กระบวนการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา 
ประเภทและลกัษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การสร้างและการเลือกใช้แบบทดสอบท่ีสอดคล้อง
กบัจดุประสงค์ การฝึกปฏิบัติใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การให้คะแนน การแปลผลจากแบบทดสอบ 
การเขียนรายงานทางจิตวิทยา และจรรยาบรรณในการใช้แบบทดสอบท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาการศกึษา 
จิตวิทยาบคุลิกภาพและจิตวิทยาสงัคม 

 
 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. 
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2512601 จติวทิยาการปรึกษา       3 (2-2-5) 
        Counseling Psychology 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักเบือ้งต้น วิธีการ แนวคิดและทฤษฎีของจิตวิทยาการ
ปรึกษา รวมทัง้ขอบเขตของการให้ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษา ฝึกทักษะการให้ค าปรึกษา
เบือ้งต้น 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. 
 
 
2512717 จติวทิยาการเรียนรู้       3 (2-2-5) 
        Learning Psychology 
 

ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนกัจิตวิทยาในกลุ่มต่าง ๆ  ประเภทของการ
เรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้  การน าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้มาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ  รวมทัง้
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
จิตวิทยาและในชีวิตประจ าวนั 

 
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. 
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2513709 ระเบียบวธีิวจิัยทางจติวทิยา      3 (2-2-5) 
           Research Methodologies in Psychology  

ศกึษาระเบียบวิธีการวิจัยทางจิตวิทยา  แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัย   การออกแบบการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ 
แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถามเชิงทศันคติและแบบส ารวจบุคลิกภาพ การวดัและการประเมิน 
การวดัคณุภาพของเคร่ืองมือในประเด็นของความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง การเก็บรวบรวมข้อมลูทาง
จิตวิทยา และแนวทางการเขียนผลงานวิจยัทางจิตวิทยา    รวมถึงการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  

 
 A study on methodologies in psychology research, conceptual writing of proposal, 
research design, literature review, sampling methodology, creation the tools for psychology 
research i.e., psychological test, questionnaire and personality survey application, testing and 
evaluation, quality of tool in reliability and validity, collecting data and writing in psychological 
data and conceptual writing in psychological research result, particularly in practice of 
research. 
 

 
2513715 สถติิเพื่อการวจิัยทางจติวทิยา      3 (2-2-5) 
           Statistics for Psychological Research  

ศกึษาความหมาย  หลกัการและการวดัทางสถิติ   การวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ทางจิตวิทยาในการ
เลือกใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมาน   สถิติกับการวิจัย   สถิติประยกุต์ในการวิจยัทางจิตวิทยา   
เทคนิคทางสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู    มาตรวดัและการวดัตวัแปร      การกระจายของคะแนนและการ
กระจายของกลุ่มตัวอย่าง      การทดสอบสมมติฐาน    การวิเคราะห์ข้อมลูการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย    
การวิเคราะห์ความแปรปรวน   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์   เน้นการแปลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  
 

 A study of meaning, methodology and testing in statistics, analysis of psychological 
objectives to select the inductive and descriptive statistics, statistics and research, applied 
statistics in psychology, statistical techniques of data analysis, scales and variable 
measurement,  the distribution of scores and sample size, hypothesis testing, data analysis 
for comparing in mean, analysis of variance, correlation coefficient, particularly in the 
interpretation of computer programs for statistical analysis. 



มคอ. 2 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสิุต 36 

วชิาเฉพาะด้าน 
2511703 จติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การเบือ้งต้น    3 (3-0-6)   
          Introduction to Industrial and Organizational Psychology 

 

ศึกษาหลกัการและทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีน ามาใช้ในองค์การ  โดยมุ่งเน้นโครงสร้างองค์การ 
นโยบายองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ระบบการบริหารขององค์การ  พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัเคร่ืองจกัร วิธีการทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การท่ีใช้ศกึษาและวิจัย
พฤติกรรมการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะกระบวนการคิด ความเข้าใจ การเกิดความรู้สึกและ
อารมณ์ของผู้ปฏิบตัิงานในส่วนตา่ง ๆ ภายในองค์การ รวมทัง้การวางแผน การจัดสรรสายงาน การจัด
คนเข้าท างาน การจูงใจและการควบคมุการปฏิบตัิงาน การประสานงานและการสื่อสารในองค์การ  การ
เผชิญหน้าและการเจรจาต่อรอง  สามารถน าผลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 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. 
 
2511704 จติวทิยาการส่ือสารในองค์การ      3 (3-0-6) 
           Psychology of Communication in Organization 

ศกึษาแนวคิดและกระบวนการส่ือสารของบคุลากรในองค์การด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลและกลุ่มบุคคล    ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผกูพันต่อองค์การ รวมทัง้การ
ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในองค์การ  ได้แก่  หลัก
จิตวิทยาท่ีประยกุต์ใช้ในการประชาสมัพนัธ์  การบริหารจดัการกับขา่วลือ  ศิลปะและการบริหารจดัการ
ในการประชมุอย่างมีประสิทธิภาพ     และการสื่อสารเพ่ือการสร้างแรงจูงใจในการชกัจูงและโน้มน้าวใจ
ท่ีมีประสิทธิภาพตอ่การท างาน       การเรียนรู้พฤติกรรมของมนษุย์ด้านภาษา  และการวิเคราะห์ภาษา
ท่าทางของบคุคล   
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 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. 
 
 
2512710 จติวทิยาการตลาดและผู้บริโภค     3 (2-2-5)  
          Marketing and Consumer Psychology  

ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคติ  บทบาทของนักจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการตลาดและผู้บริโภค  การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้  ได้แก่  การสร้าง
แรงจงูใจของผู้บริโภค  บุคลิกภาพของผู้บริโภคตามพัฒนาการในแตล่ะวยั  ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
การจัดสิ่งเร้าให้เข้ากับบรรยากาศในการเลือกซือ้ การตัง้ราคาทางจิตวิทยา  การส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการทางจิตวิทยา  และการปรับเปลี่ยนทศันคติของผู้บริโภค รวมทัง้ความรู้และเทคนิคส 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.   
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2512711 การปรับพฤติกรรมในองค์การ      3 (2-2-5) 
          Behavior Modification in Organization 

ศกึษาความหมาย ความเป็นมา ความส าคญั แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาท่ีใช้ใน
การปรับพฤติกรรม     ได้แก่    ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสิค  การวางเง่ือนไขแบบผลกรรม  การ
เรียนรู้ทางปัญญาสงัคม  การปรับพฤติกรรมทางปัญญาและการควบคมุตนเอง   การประยกุต์ใช้ทฤษฎี
เรียนรู้ตามขัน้ตอนการปรับพฤติกรรมในการพิจารณาพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การ       
การประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเสริมประสบการณ์ด้วยการ
ปฏิบตัิงานกลุม่      รวมทัง้การทดลองจดัโปรแกรมการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ตา่ง 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. 
 
 
2512718 อุตสาหกรรมสัมพันธ์        3 (3-0-6) 
          Industrial Relations 

ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในการท างาน  การรับเร่ืองราวร้องทุกข์  การบริหารจัดการกับข้อ
เรียกร้องและข้อพิพาทแรงงาน  กระบวนการเจรจาต่อรอง  การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในการท างาน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ความสมัพันธ์ของบุคคลในองค์การ  การจดัสวสัดิการ  การบริหาร
จดัการของสหภาพแรงงาน การบริหารคา่จ้างและเงินเดือน บริบทท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายแรงงาน  ได้แก่ 
กฎหมายการคุ้ มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  ความ
ปลอดภยัในการท างาน  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้าน
แรงงานสมัพนัธ์ รวมทัง้ความรู้เพ่ิมเติมในด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัและวินยัของภาครัฐ 
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 A study of human behavior at work, the receiving of complaint, management of labor 
proposal and labor disputes, negotiation process, individual consulting at work, job 
improvement, the relationship among persons in the organization, welfare arrangement, 
management of labor union, wage and salary administration, context that associated with the 
labor law i.e., labor protection law, labor relations, social security and compensation fund, 
safety in the workplace,  occupational health and working environment, problems and 
problem solving solutions, in labor relations, including additional knowledge of law, 
regulations and discipline of government sector.  
 
2512719 แรงจูงใจในการท างาน          3 (3-0-6)  
            Work Motivation 

 ศกึษาหลกัการและกระบวนการในการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจตามแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา 
ความส าคัญของการจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเลือกหลกัการและกระบวนการในการจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสูเ่ป้าหมายท่ี
ก าหนด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การ ความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ แรงจงูใจและ
ประสิทธิภาพในการท างาน  และเทคนิคการจงูใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท 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. 
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2513602 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ    3 (2-2-5) 
          Application of Counseling in Organization 

 ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการให้ค าปรึกษาในองค์การ  คุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของผู้ ให้ค าปรึกษา หลกัการและวิธีการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้บริการแก่บุคลากรในองค์การ  
เทคนิคการให้ค าปรึกษาและการฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม การเข้าใจ
พฤติกรรมตา่ง ๆ ของบคุคลในองค์การเพ่ือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บคุคลในองค์การ และการ
ประเมินผลการให้ค 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. 
 

 
2513710 การประยุกต์จติวทิยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3 (2-2-5) 
          Application of Psychology for Human Resources Development 

ศึกษาความส าคัญและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี  
หลกัการและทักษะทางจิตวิทยา  ได้แก่  ทฤษฎีการจูงใจ   ทฤษฎีการรับรู้   ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎี
บคุลิกภาพ  หลกัจิตวิทยาความสมัพันธ์ระหว่างบคุคล  หลกัการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทกัษะด้าน
พลวตักลุ่ม  และสงัคมมิติ มาใช้ในการน ากิจกรรมและการประเมินผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
กระบวนการและการบริหารจัดการฝึกอบรมท่ีน าเทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ     รวมทัง้การปฏิบตัิการจดัฝึกอบรมในสถานการณ์จริง 

 
 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. 
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2513716 การพัฒนาองค์การเบือ้งต้น                    3 (3-0-6) 
          Introduction to Organizational Development 
 ศกึษาถึงแนวคิดและรูปแบบเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์    การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีสง่ผลตอ่โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ   ปัจจัย    
กลยุทธ์และพาหะวิธีท่ีใช้ในการพัฒนาองค์การ     การวิเคราะห์บทบาทตวัแปรทางสงัคมและองค์การ       
ทัศนคติของบุคคลในการท างาน       การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายใน
องค์การเข้ากับวตัถุประสงค์ขององค์การ      โดยเน้นหนักเร่ืองการสร้างทีมงาน        เพ่ือน ามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านตา่ง  ๆ อย่างเป็นระบบ  เพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 
 
 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. 
 
 
2513717 จติวทิยาบุคลากร                               3 (3-0-6)    
       Personnel Psychology 
 ศกึษาความส าคญัและกระบวนการในการบริหารจดัการด้านบคุลากร  โดยการประยกุต์ทฤษฎี  
หลกัการ  ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา  ได้แก่  ทฤษฎีการจูงใจ  ทฤษฎีการรับรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้   
ทฤษฎีบุคลิกภาพ  หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา  
ทกัษะด้านพลวตักลุ่ม  ทกัษะทางสงัคมมิติ  เทคนิคการให้ค าปรึกษา  และจิตวิทยาการบริหารมาใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้แก่  การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  การธ ารงรักษา
บุคลากรและการสิน้สุดการเป็นพนักงาน  โดยมุ่งเน้นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานด้วยค าถามทาง
จิตวิทยา  การให้รางวลัและการลงโทษตามทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดสวสัดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามยั
และปัจจยัจงูใจ   รวมทัง้การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาเพ่ือเป็นพาหะวิธีส าหรับจิตวิทยาการบริหาร 
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 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.     
 
 
2513720 การทดสอบทางจติวทิยาในองค์การ       3 (2-2-5)   
          Psychological Testing in Organization  

 ศึกษาการน าแบบทดสอบทางจิตวิทยามาใช้ในองค์การ ได้แก่ แบบทดสอบทางสติปัญญา   
แบบทดสอบบคุลิกภาพ   แบบวดัแรงจงูใจ   แบบวดัความถนดั แบบส ารวจความพึงพอใจในการท างาน 
แบบวดัทศันคติ วิธีการสมัภาษณ์ด้วยค าถามทางจิตวิทยา การรวบรวมข้อมลูในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของบุคลากรในองค์การ การคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจเุข้าท างาน และการคดัเลือกบุคคลเพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งและการพฒันาอาชีพ รวมทัง้การประเมินความต้องการและความพึงพอใจของพนักงาน ลกูค้า
หรือผู้รับบริการได้ 
 
 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. 
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2514704 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ                   3 (3-0-6) 
         Decision Making and Problem Solving in Organization 

ศกึษาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์การ การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตขุองปัญหา การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์  ทฤษฎีและกระบวนการตัดสินใจ  การด าเนินการ
แก้ปัญหาและการประเมินผล บทบาทของกลุ่มผู้น าและนักจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การต่อการ
ตดัสินใจและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์การ  รวมทัง้แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบและผลกระทบของความ
ขดัแย้งในองค์การ  การเจรจาต่อรองส าหรับการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ และศึกษาวิธีการสร้างความ
ร่วมมือและการแขง่ขนัในองค์การ 

 

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. 
 

2514802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ      5 (450) 
           Field Experience in Industrial and Organizational Psychology 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การในลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่  กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรในองค์การ  การธ ารงรักษา  งานพฒันาทรัพยากรบคุคล 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าท่ีเก่ียวกบังานบริหารบคุคล   ภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์ท่ีปรึกษา
และผู้บริหารในหน่วยงาน โดยจดัให้เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดภาคการศึกษา หรือการฝึก
ประสบการณ์จากโครงการพิเศษ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะและทัศนคติท่ีดีในการท 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. 
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2514902 การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ   3 (2-2-5) 
          Individual Study in Industrial and Organizational Psychology 

 ด าเนินการและจัดท าวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  และ
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยภายใต้การปรึกษาแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยน าระเบียบวิธีวิจยัทาง
จิตวิทยาเป็นแนวทางในการศกึษา เน้นการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงานผล
การศกึษาฉบบัสมบรูณ์เป็นรายบคุคล 
 
 To process and prepare a research associated with the Industrial and Organizational 
Psychology, and conduct a research under the advice of the advisors to the research 
methodology of psychology as a guide in the study, focus on data collection, data analysis 
and report findings as an individual. 
 
 

2514903 สัมมนาทางจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ        3 (2-2-5) 
          Seminar in Industrial and Organizational Psychology 

  การวิเคราะห์แนวความคิด  ปัญหา  ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ  ค้นคว้าผลงานวิจัยและศึกษาดูงานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  การน าองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า 
อภิปรายตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ      รวมทัง้การฝึกปฏิบัติการจัด
สมัมนาเพ่ือการน าเสนอรายงานส าหรับการพฒันาสายงานทางด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  
 
 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. 
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วชิาเลือก 
2512712 จติวทิยาการโฆษณา        3 (2-2-5)   
          Psychology of Advertising 

 ศกึษาการประยกุต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการโฆษณา ได้แก่ ทฤษฎีการจงูใจ ทฤษฎีการรับรู้  
ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีบุคลิกภาพและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย       พฤติกรรม
ของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการโฆษณา      ลกัษณะและคณุสมบตัิของบคุคลท่ีท าหน้าท่ีโฆษณาและผู้น า
เสนอสินค้าในการโฆษณา    การสร้างผลงานโฆษณาบนความรู้พืน้ฐานของจิตวิทยาการรับรู้และการ
เลือกใช้สื่อสารมวลชนให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย  รวมทัง้ค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลของ
โฆษณาท่ีมีตอ่ผู้บริโภค    จรรยาบรรณของนกัโฆษณาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการโฆษณา  
 

 A study of psychology application in advertising i.e., motivation theory, perception 
theory, learning theory, personality theory and theory about attitude of target group, human 
behavior that related to advertising, qualification and specification of advertising workers and 
presenter, creation of advertising media on basic knowledge of perception psychology and 
selection of mass media for appropriated target group, including a finding advertising 
research that influence to consumer, ethics of advertising worker and advertising law. 
 
2512713 จติวทิยาการบริการ        3 (3-0-6) 
        Service Psychology  

ศกึษาแนวคิดพืน้ฐานของความต้องการของบคุคล  การน าทฤษฎีและหลกัการทางจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้กับความต้องการในด้านการบริการของบุคคล หลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพและ
วิธีการปลกูฝังทัศนคติท่ีดีในด้านการบริการ การมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ หลกัประชาสมัพันธ์การ
บริการ วิธีการจงูใจลกูค้าให้มาใช้บริการ การแก้ไขปัญหาเมื่อลกูค้าไม่พึงพอใจ      รวมถึงวิธีการส ารวจ
ความพึงพอใจของลกูค้าด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา. 

 
 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. 
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2513721 การยศาสตร์และจติวทิยาวศิวกรรม           3 (3-0-6) 
          Ergonomics and Engineering Psychology    

   ศกึษาแนวคิดและขอบเขตของการยศาสตร์และจิตวิทยาวิศวกรรม วิทยาการจดัสภาพงาน กาย
วิภาคศาสตร์ของมนุษย์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ การวัดสัดส่วนร่างกายมนุษย์เพ่ือ
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน การออกแบบท่ีนัง่ท างานและสถานท่ีปฏิบตัิงาน การศกึษาสภาวะแวดล้อม
ทางกายภาพและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  แนวคิดเก่ียวกับการโยกย้ายวสัดขุณะปฏิบัติงาน 
ปัจจัยอาชีวอนามยัและปัจจัยจงูใจในการท างานของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
เคร่ืองจกัร และการท างานร่วมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทัง้ความปลอดภยัในการท างานในส่วนของ
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ส านกังานและสถานท่ีท 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. 
 
2513722 จติวทิยาการเป็นผู้น าและการพัฒนาทีมงาน       3 (3-0-6) 
          Psychology of Leadership and Teamwork Development 

 ศกึษาพฤติกรรมของผู้น า   องค์ประกอบ   บทบาทและหน้าท่ีของผู้น าระดบัต่าง ๆ ในองค์การ      
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผู้น าและการพฒันาทีมงาน    ได้แก่   ทฤษฎีบคุลิกภาพ   ทฤษฎีการจงูใจและ
ทฤษฎีการเรียนรู้    คณุลกัษณะท่ีส าคญัของผู้น า    ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม
ท างาน      ผู้น ากบัการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในองค์การและการพฒันาคณุลกัษณะในการเป็นผู้น า        
รวมทัง้การส่งเสริมพฤติกรรมการท างานเป็นทีมด้วยจิตวิทยาการบริหารเพ่ือการพัฒนาทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 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. 
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2513723 ความรู้ทางธุรกิจส าหรับนักจติวทิยา     3 (3-0-6)    
       Business Knowledge for Psychologist 

  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการทางธุรกิจในการน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของ
นกัจิตวิทยา ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมของบคุคลในองค์การธรุกิจ การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาในการ
พยากรณ์ดัชนีชีว้ัดทางธุรกิจ  การประเมินผลองค์การเพ่ือการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  บทบาท
นักจิตวิทยาในองค์การธุรกิจ ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจ  ได้แก่ ธุรกิจเก่ียวกับการผลิตหรือ
อตุสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการแก้ไขในวงการธุรกิจ รวมถึง
การศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารงานธรุกิจและการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
 
 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. 
 
 
2514702 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจติวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3 (2-2-5) 
           English for Industrial and Organizational Psychologist  

ศกึษาภาษาองักฤษท่ีใช้ในวิชาชีพจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ การฝึกทกัษะการฟังและ
การพดู  เน้นค าศพัท์ ส านวน การสมัภาษณ์งาน และบทสนทนาตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการติดตอ่กบัผู้บริหารและ
ลกูค้า  ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ รวมทัง้ทกัษะการอา่นและการ
เขียนเอกสารตา่งๆ ท่ีใช้ในองค์การอตุสาหกรรม 

 
 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 
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2514706 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพท่ีทันสมัย       3 (2-2-5)   
          Quality Group Activity in Modernization  

 ศกึษาหลกัการทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  บทบาทของนกัจิตวิทยา
ในการพฒันาองค์การ     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารงานทั่วไปและในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ได้แก่ 
กิจกรรมกลุม่คณุภาพ  การจัดการความรู้  การบริหารความเสี่ยง  การควบคมุผลผลิต  มาตรฐานต่าง ๆ 
ในการท างาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และแนวคิดในการบริหารงานสมยัใหม ่ 
ระบบงานและกิจกรรมกลุม่คณุภาพทางจิตวิทยาท่ีใช้ในการท างาน  การฝึกและแปลผลการใช้เคร่ืองมือ
ระบบงานและกิจกรรมกลุม่คณุภาพ      รวมทัง้ เคร่ืองมือและกิจกรรมกลุม่คณุภาพท่ีทันสมยัเป็นท่ีนิยม
ใช้ในปัจจบุนั และการใช้งานอย่างคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ 
 
 A study of psychological principle that involved the increasing the work effectiveness, 
roles of psychologist in organizational development, the instrument in general management 
and human resources management i.e., quality group activities, knowledge management, risk 
management, productivity control, any working standard, tools in performance appraisal and 
the concept of modern management, working system and psychological group quality activity 
in working, a practice and interpretation in instrument, working system and group quality 
activity, including an updated and well known of instrument and group quality activity, and 
usage as effectively and efficiently. 
 
 
2511208 จติวทิยาการรู้คดิ        3 (2-2-5) 
  Cognitive Psychology  

ศึกษากระบวนการคิด ระบบการจัดเก็บข้อมลูจากการรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า ความเข้าใจ   
แนวคิดทฤษฎีด้านการรู้คิด ด้านปัญญาสงัคม ความสามารถในการคิด  รวมทัง้รูปแบบและทกัษะการคิด  
การคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา และค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
A study of thinking process, the storage system of perception, learning, memory and 

understanding, theories of cognition, social intelligence, thinking abilities, including models of 
thinking skills, systematic thinking, problem solving procedure and finding involved research. 
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2512224 สุขภาพจติในการท างาน      3 (2-2-5) 
          Mental Health at Work 

ศกึษาความหมายและความส าคญัของสขุภาพจิตในการท างาน ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่สขุภาพจิตของ
บคุลากรในองค์การ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาพกายและสขุภาพจิต พฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอ่ความเจ็บป่วย
ทัง้ทางกายและจิตใจ การปรับตวัและการสร้างความสขุ ปัญหาด้านสขุภาพจิตท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน 
ความเครียดและการจดัการความเครียดในการท างาน  การใช้เคร่ืองมือและกระบวนการทางจิตวิทยาใน
การประเมินความเครียด  การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตในการท างาน   การส่งเสริม
สขุภาพจิตในองค์การในรูปแบบกิจกรรม  รวมทัง้การประยกุต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือบริหารความเครียด
และผอ่นคลายความเครียด  โดยมุง่เน้นการฝึกปฏิบตัิจริง 
 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. 
 
 
2512225 การสร้างเสริมความคดิสร้างสรรค์     3 (2-2-5) 
         Enrichment of Creative Thinking 
 

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี กระบวนการและขัน้ตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์  ลกัษณะ
บคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล การจดับรรยากาศและกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์  ประเภทของความคิดสร้างสรรค์     ได้แก่     ความคิดเอกนยั ความคิดอเนก
นัย ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ความคิดละเอียดลออ  ความคิดนอกกรอบ 
ความคิดเชิงบวก ความคิดรวบยอดและความคิดเช่ือมโยง  การใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดผลความคิด
สร้างสรรค์  รวมทัง้การสร้างกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวกเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลงัใจ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสขุ 
 
 A study of meaning, theories, procedure and steps in a building of creative thinking, 
characteristics of persons who have the creative thinking and positive thinking, the factors 
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that effect to creative thinking, the arrangement of atmosphere for development the creative 
thinking, categories of creative thinking i.e., convergent thinking, divergent thinking, fluency 
thinking, flexibility thinking, originality thinking, elaboration thinking, lateral thinking, positive 
thinking, conceptual thinking and associational thinking,  the using of test for measurement 
the creative thinking, including a practice to create the activity for supporting the creative 
thinking and positive thinking to build morale and living happily. 
 
 
2512227 จติวทิยาเชงิพุทธ       3 (2-2-5) 
        Buddhism Psychology 

ศกึษาแนวคิดและหลกัพุทธศาสนา  ในการเปรียบเทียบในด้านตา่ง ๆ กับหลกัการทางจิตวิทยา 
ได้แก่ ความเป็นตวัตน จิตส านึก จิตไร้ส านึก ความเช่ือ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การสร้างพลงัความ
ศรัทธา ความขดัแย้งภายในจิตใจ   ความต้องการของมนุษย์   กลวิธานการป้องกันตนเอง    โดยศกึษา
พุทธจริยาท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับจิตวิทยา ได้แก่   สรีรจิตวิทยา   หลกัการยศาสตร์     วิธีการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ตามหลักทางพุทธศาสนา   ศึกษาจิตวิทยาแนวตะวันตกควบคู่ไปกับจิตวิทยา
ตะวนัออก    และการบรูณาการพทุธศาสนากบัจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิตท่ีสมดลุด้วยการฝึกการปฏิบตัิ 

 
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. 
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2512228 จติวทิยาเชงิบวก        3 (3-0-6) 
          Positive Psychology 

 ศกึษาความหมาย หลกัการและกระบวนการท างานทางจิตของมนษุย์  โดยเน้นการคิดเพ่ือบรรลุ
ความสามารถของบุคคลในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับครอบครัว กลุ่มและชุมชน การ
ค้นหาและการพฒันาอจัฉริยภาพให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสขุ ได้แก่ การพฒันาคณุคา่ในตนเอง  
การรับรู้ตนเอง  การมองโลกในแง่ดี  การมีความหวัง และการมีความสุข  รวมทัง้อารมณ์พอใจหรือ
ความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต และการฝึกปฏิบตัิให้อารมณ์ในทางบวกมีสดัสว่นมากกวา่อารมณ์ในทาง
ลบ 
 
 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. 

 
 
2513712 ภาษาอังกฤษส าหรับนักจติวทิยา      3 (2-2-5) 
          English for Psychologist 

 ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษขัน้พืน้ฐานในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา ทักษะการสื่อสารใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน  วิธีการอ่านและแปลผลงานวิจัยทาง
จิตวิทยา  ฝึกการออกแบบเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และการค้นคว้าหาข้อมูลทาง
จิตวิทยาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 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. 
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2514302 จติวทิยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล       3 (2-2-5) 
         Psychology of Interpersonal Relations 

 ศึกษาพืน้ฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การวิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์ การปรับตวัทางสงัคมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคล ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บคุคลในการท างาน มนุษยสมัพันธ์ในองค์การ การสร้างทีมงานและการสร้างความสมัพันธ์ในทีมงาน 
การน าแนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยา ได้แก่ หลักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมและหลัก
จิตวิทยากลุม่พฤติกรรมนิยม เพ่ือสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล กลุม่และสงัคม 
 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. 
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 3.2   ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

1. นายชนะ   ธนะสาร 
3101700537303 

อาจารย์ ศศ.ม.   
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม     
และองค์การ) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2546 
 
สส.บ.  
(สงัคม 
สงเคราะห์
ศาสตร์) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2538  
 

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ ง (ร่วม) หนังสือ  “การคิดและ   
การพฒันาตน” (Thinking and  Personal  
Growth)  
1.2 ผู้ แต่ง (ร่วม) หนังสือ  “จิตวิทยาเพื่อ  
การพฒันาตน”  
1.3 ผู้ แ ต่ง ( ร่วม) หนังสือ   “ศิลปะการ
ด าเนินชีวิต”  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การตลาดและผู้บริโภค 
2.2 เอ ก ส า รป ระ ก อ บ ก า รส อ น วิ ช า
ภาษาองักฤษส าหรับนกัจิตวิทยา 
2.3  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
แรงงานสมัพนัธ์ 
3. งานวิจยั 
3.1 การศึกษ าความเป็น ไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร   คณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
3.2 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุติ (2550) 
3.3 การประเมินผลหลักสูตรจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
 

3 6 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

 3.4. การศึกษาภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร  (2553) 
 3.5 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
 3.6 การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
 3.7 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
 
 

2. นางสาวปทมุพร   โพธ์ิกาศ 
3101401330545 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2545 
 
วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2536 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การบริการ 
2. งานวิจยั 
2.1 การศึกษ าความเป็ นไป ได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
2.2 การประเมินผลหลักสูตรจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
2.3 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 

3 6 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

2.4 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.5  การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.6  การศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
 

3. นายศภุมิตร  บวัเสนาะ 
3100800880921 

อาจารย์ ศศ.ม.  
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม      
และองค์การ)
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2546 
 
วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2534 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การสือ่สารในองค์การ 
1.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ทดสอบในองค์การอตุสาหกรรม 
1.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพื่อ
การวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
2. งานวิจยั 
2.1 การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.2 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และอ งค์ ก า ร  ม ห าวิ ท ย าลัย ราชภั ฏ        
สวนดสุติ (2553) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

2.3 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
 

4. นางสาวอมัพร    
ศรีประเสริฐสขุ 
3102002292764 

อาจารย์ กศ.ม.  
(จิตวิทยา 
พฒันาการ) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2545   
 
กศ.บ. 
(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2541 
   

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ง(ร่วม)หนังสือพฤติกรรมมนุษย์
กบัการพฒันาตน 
1.2 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั   
1.3 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือจิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาตน  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
พฒันาการ 
2.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
บคุลกิภาพและการปรับตวั 
2.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัด
และการทดสอบทางจิตวิทยา 
3. งานวิจยั 
3.1 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนขอ งนักศึกษ าหลักสูต ร
จิตวิทยา (2547) 
3.2 การศึกษ าความเป็นไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์แ ล ะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั    ราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
3.3 การประเมินผลหลกัสตูรจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

3.4  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.5  การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.6  การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 
(2553) 
3.7 การศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
 

5. นางพิรุณรัตน์      
เติมสขุสวสัด์ิ 
3349900827963 

อาจารย์ กศ.ม.  
(จิตวิทยาและ 
การแนะแนว)
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2542 
 
ค.บ.  
(สขุศกึษา)  
สถาบนัราชภัฏ
อบุลราชธานี 
พ.ศ.2538 
 

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพฤติกรรม
มนษุย์กบัการพฒันาตน 
1.2 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั   
1.3 ผู้แต่ง(ร่วม) หนังสือจิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาตน  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ 
2.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

2.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ประยกุต์จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ 
3. งานวิจยั 
3.1  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนขอ งนักศึกษ าหลักสูต ร
จิตวิทยา (2547) 
3.2 การศึกษ าความเป็นไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร   คณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์แ ล ะ
สงัคมศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
3.3 การประเมินผลหลกัสตูรจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
3.4 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.5 การพฒันาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.6 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
3.7 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

1. นายชนะ   ธนะสาร 
3101700537303 

อาจารย์ ศศ.ม.   
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม     
และองค์การ) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2546 
 
สส.บ.  
(สงัคม
สงเคราะห์
ศาสตร์) 
มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์  
พ.ศ.2538  
 

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ ง (ร่วม) หนังสือ  “การคิดและ   
การพฒันาตน” (Thinking and  Personal  
Growth)  
1.2 ผู้ แต่ง (ร่วม) หนังสือ  “จิตวิทยาเพื่อ  
การพฒันาตน”  
1.3 ผู้ แ ต่ง ( ร่วม) หนังสือ   “ศิลปะการ
ด าเนินชีวิต”  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การตลาดและผู้บริโภค 
2.2 เอ ก ส า รป ระ ก อ บ ก า รส อ น วิ ช า
ภาษาองักฤษส าหรับนกัจิตวิทยา 
2.3  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
แรงงานสมัพนัธ์ 
3. งานวิจยั 
3.1 การศึกษ าความเป็น ไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร   คณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
3.2 การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดสุติ 
3.3 การประเมินผลหลักสูตรจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

3.4. การศึกษาภาวะสุขภาพจิตผู้ สูงอาย ุ
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร  (2553) 
 3.5 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
 3.6 การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
 3.7 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
 

2. นางสาวปทมุพร   โพธ์ิกาศ 
3101401330545 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2545 
 
วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2536 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การบริการ 
2. งานวิจยั 
2.1 การศึกษ าความเป็ นไป ได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
2.2 การประเมินผลหลักสูตรจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
2.3 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

2.4 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.5  การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.6  การศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 
 

3. นายศภุมิตร  บวัเสนาะ 
3100800880921 

อาจารย์ ศศ.ม.  
(จิตวิทยา
อตุสาหกรรม      
และองค์การ)
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2546 
 
วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2534 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การสือ่สารในองค์การ 
1.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ทดสอบในองค์การอตุสาหกรรม 
1.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพื่อ
การวิจยัทางสงัคมศาสตร์ 
2. งานวิจยั 
2.1 การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
2.2 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และอ งค์ ก า ร  ม ห าวิ ท ย าลัย ราชภั ฏ        
สวนดสุติ (2553) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

2.3 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
 

4. นางสาวอมัพร    
ศรีประเสริฐสขุ 
3102002292764 

อาจารย์ กศ.ม.  
(จิตวิทยา 
พฒันาการ) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2545   
 
กศ.บ. 
(ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2541 
   

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ง(ร่วม)หนังสือพฤติกรรมมนุษย์
กบัการพฒันาตน 
1.2 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั   
1.3 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือจิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาตน  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
พฒันาการ 
2.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
บคุลกิภาพและการปรับตวั 
2.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัด
และการทดสอบทางจิตวิทยา 
3. งานวิจยั 
3.1 องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนขอ งนักศึกษ าหลักสูต ร
จิตวิทยา (2547) 
3.2 การศึกษ าความเป็นไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ราชภัฏสวนดสุติ (2550) 
3.3 การประเมินผลหลกัสตูรจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

3.4  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.5  การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.6  การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 
(2553) 
3.7 การศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 

5. นางพิรุณรัตน์      
เติมสขุสวสัด์ิ 
3349900827963 

อาจารย์ กศ.ม.  
(จิตวิทยาและ 
การแนะแนว)
มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2542 
 
ค.บ.  
(สขุศกึษา)  
สถาบนัราชภัฏ
อบุลราชธานี 
พ.ศ.2538 
 

1.  ผลงานทางวิชาการ/ต ารา 
1.1 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพฤติกรรม
มนษุย์กบัการพฒันาตน 
1.2 ผู้ แต่ง(ร่วม) หนังสือวิชาพัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กปฐมวยั   
1.3 ผู้แต่ง(ร่วม) หนังสือจิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาตน  
2. เอกสารประกอบการสอน 
2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ 
2.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
2.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ประยกุต์จิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

3. งานวิจยั 
3.1  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนขอ งนักศึกษ าหลักสูต ร
จิตวิทยา (2547) 
3.2 การศึกษ าความเป็นไปได้ ในการ
พฒันาหลกัสตูรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
อ ง ค์ ก า ร   คณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์แ ล ะ
สงัคมศาสตร์     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน
ดสุติ (2550) 
3.3 การประเมินผลหลกัสตูรจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การ (2552) 
3.4 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.5 การพฒันาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
3.6 การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
3.7 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 

6. นางเมธาว ี 
อดุมธรรมานภุาพ 
3100100060230 
 

รอง
ศาสตรา 
จารย์ 

 Ph.D. 
(Psychology)   
Magadh  
University, 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
ทัว่ไป 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

India      
ค.ศ.2002 
 

ค.ม. 
(จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว)  
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2525 
 

ค.บ. 
(จิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว) 
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2519 
 

1.2 เอกสารประกอบการสอนการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาแบบกลุม่ 
1.3 เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา 
1.4 เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
ประยกุต์จิตวิทยาการเรียนรู้  
2. งานวิจยั 
2.1 สุขภาพจิตของบุคลากรวัยผู้ ใหญ่
ตอ น ต้น ใน สภ าวะวิ กฤตก ารณ์ ท าง
เศรษฐกิจ  (2541) 
2.2  องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนขอ งนักศึกษ าหลักสูต ร
จิตวิทยา (2547) 

7. นางสาวญาณินี  ภู่พฒัน์ 
3100503054449 

อาจารย์ ศศ.ม. 
(จิตวิทยา
พฒันาการ)  
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ.2550 
 

วท.บ.  
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
พ.ศ.2546 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
1.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรม
ส าหรับนกัจิตวิทยา 
1.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาการพูด
เพื่อสงัคม 
2. งานวิจยั 
2.1  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน
วิชาจิต วิทยา เพื่ อ การพัฒ นาตนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(2552) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒสิาขา
วิชาเอกและ
สถาบันที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ/ 
การวิจยั/การแต่งต ารา 

ภาระการสอน 
ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงาน
สอนท่ีมีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงาน
ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี ้

 2.2  การพัฒนาข้อสอบพืน้ฐานหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (รายวิชาจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน) มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
(2552)  
2.3  การศกึษาภาวะสขุภาพจิตผู้สงูอาย ุ  
ก ร ณี ศึ ก ษ า ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร (2553) 
2.4 การศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดสุติ (2553) 

8. นางสาวโฉมสมร   
เหลอืโกศล 
3101900693171 
 

อาจารย์ สส.ม.(สงัคม   
สงเคราะห์ทาง
การศึกษา) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2531 
 

วท.บ.   
(จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2524 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

  (ไมม่ี) 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์วชิาชีพ (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
       จากผลการวิจยัการประเมินผลหลกัสตูรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ท่ีได้ท าการประเมิน
จากผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บณัฑิต บณัฑิตสาขาจิตวิทยาและนกัศกึษาปัจจบุนั (ภาคผนวก ซ)  
พบวา่คา่เฉล่ียจากการประเมินในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
มีผลการประเมินในระดบัค่าเฉล่ีย 4.68 ซึ่งเป็นระดบัการประเมินท่ีสงูท่ีสดุ นั่นคือ ผู้ประเมินในทุกกลุ่ม
ต่างลงความเห็นว่า รายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มี
ความส าคัญส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้บัณฑิตมีประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดงันัน้
หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ จึงได้จัดให้มีรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีจัดอยู่ในกลุม่วิชาเฉพาะ หมวด
วิชาเฉพาะด้าน โดยก าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนในรายวิชานีจ้งึจะสามารถส าเร็จการศกึษา
ตามโครงสร้างของหลกัสตูร 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วชิาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนกัในคณุคา่ของจรรยาบรรณวิชาชีพของนกัจิตวิทยา มีคณุธรรม จริยธรรม และ 
ความซ่ือสตัย์ 
  2) เคารพกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัขององค์การและสงัคม 

2. ความรู้ 
1) สามารถวิเคราะห์ และอธิบายปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในองค์การ รวมถึงการน าความรู้  

และวิธีการทางด้านจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม 
2) มีการพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม 
3. ทักษะทางปัญญา  
1) สามารถในการประยกุต์ความรู้ ความเข้าใจจากการศกึษาทัง้ 7 ภาคการศกึษาในการ 

ปฏิบตัิงานได้ 
2)  สามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ตา่งๆ โดยใช้หลกัการทางจิตวิทยาอตุสาหกรรมและ 

องค์การได้ย่างเหมาะสม 
3) มีความกล้าในการแสดงออกและสามารถคิดสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิงานได้    
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีมนษุยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 
2) มีระเบียบวินยั ตรงตอ่เวลา และเข้าใจวฒันธรรมองค์การ ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
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5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ ท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     4.2  ช่วงเวลา  
            ภาคการศกึษาท่ี 2 ของปีการศกึษาท่ี  4 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงการหรืองานวจิัย  
       หลกัสตูรได้ก าหนดให้นกัศึกษาต้องลงทะเบียนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ  โดยท าการศกึษาค้นคว้าในรูปแบบงานวิจัยเป็นรายบุคคล คนละ 1 เร่ือง โดย
มีประเด็นปัญหาทางการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั 
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 ค าอธิบายรายวิชาการศกึษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
 ศกึษาหัวข้อท่ีสนใจ โครงการต่าง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาอตุสาหกรรมและ

องค์การ   ด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การปรึกษาแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย โดยน า
ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยามาใช้ศกึษา เน้นการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงาน
ผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ์เป็นรายบคุคล 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศกึษาเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยาในการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในหวัข้อท่ีนกัศกึษา 

สนใจ โดยมีการบรูณาการความรู้ทางจิตวิทยาและจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การในการศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1) มีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนในทกุขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั  
 2) ให้เกียรติผู้ อ่ืน โดยการอ้างถึงบคุคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมลูและความคิดเห็นท่ีน ามาใช้ใน
งานวิจยั  

3) ศกึษาและด าเนินการวิจยัโดยใช้หลกัวิชาการเป็นเกณฑ์และไมม่ีอคติมาเก่ียวข้อง 
4) ตระหนกัในคณุคา่ของการวิจยั และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยา 
2) มีพืน้ฐานความรู้ทางวิชาการในเนือ้หาส าคญัของการด าเนินการวิจยั 
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3. ทักษะทางปัญญา  
1) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ือหาค าตอบด้วยวิธีการวิจยั 
2) สามารถสืบค้นข้อมลู รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเดน็ของการวิจยั 
3) สามารถสงัเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัและน าความรู้ในศาสตร์ท่ีศกึษามา 

ประยกุต์ใช้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีวินยั ตรงตอ่เวลา และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
2) เคารพศกัดิ์ศรี และสิทธิของมนษุย์ 
3) มีใจกว้าง พร้อมท่ีจะเปิดเผยข้อมลูและขัน้ตอนการวิจยั ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตผุล 

ทางวิชาการของผู้ อ่ืนและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 
4) ศกึษาวิจยัเพ่ือความเจริญของสงัคม ไมท่ าการวิจยัท่ีขดักบักฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรม 
5) มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาองักฤษ ท่ีใช้ในการวิจยัได้อย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
2)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องการวิจยัและการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา 
             ภาคการศกึษาท่ี 1 ของปีการศกึษาท่ี 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3    หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1)  ก าหนดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยัเป็นผู้ดแูลและให้ค าปรึกษากบันกัศกึษา  โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมของปริมาณนกัศกึษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั 
2)   อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยจัดตารางเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของ

นกัศกึษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

1)  ประเมินหัวข้อในการศึกษาหรือปัญหาในการวิจัย  โดยพิจารณาตามความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา 

2)  ประเมินความก้าวหน้าของการท างาน 
3)  ประเมินการน าเสนอผลงานตามขัน้ตอน 
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4)  ประเมินผลด้วยการสอบปากเปล่า (Oral Test) เพ่ือปกป้องงานวิจัย ใน 2 ช่วง คือ การสอบ
โครงร่างเค้าโครงงานวิจยั (Proposal Examination) และสอบป้องกนังานวิจยั (Defense Examination)  
 5)  ประเมินผลการท างานของนกัศกึษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน การแก้ไขงาน 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั ความสม ่าเสมอและความรับผิดชอบ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
      มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้วิธีการ
ทางจิตวิทยา เพ่ือการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ 
รวมทัง้ประยุกต์แนวความคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา
ในการแก้ปัญหาเก่ียวกบับคุลากรในองค์การ 

      มีการให้ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ใน
มุมมองต่างๆ การท าความ เข้าใจ  การป รับ
พฤติกรรม การยอมรับ การสร้างทัศนคติทางบวก 
การมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม โดย
สอดแทรกอยู่ในรายวิชาตา่ง ๆ  
 

     มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบวิชาชีพและสงัคม 

      ให้ความรู้เก่ียวกับ หน้าท่ี ข้อพึงปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ สิทธิมนษุยชน ตลอดจนความรู้เก่ียวกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพทางจิตวิทยาผา่นกระบวนการ
การจัดการเรียนสอนในรายวิชาจริยธรรมส าหรับ
นกัจิตวิทยาและรายวิชาตา่ง ๆ 
 

     มีความสามารถในการสร้างและใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาในการท างาน 

       มีการให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือการ
วดัผลและการทดสอบทางจิตวิทยา วิธีการน าไปใช้
เพ่ือวัดพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ พร้อมทั ง้การ
ประเมินผล ผ่านการสอนรายวิชาการวดัและการ
ทดสอบทางจิตวิทยา รวมถึงการประยุกต์ความรู้
ด้านการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเรียนวิชาการ
ทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ และให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติการสร้างและใช้เคร่ืองมือ พร้อมทั ง้
สามารถประเมินผลจากการทดสอบได้ 

       มีความสามารถปฏิบตัิงานวิจยัทางพฤติกรรม
ศาสตร์ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 

     ก าหนดให้นักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในปัญหาหรือตามความสนใจของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล ในรายวิชาศึกษาเอกเทศเก่ียวกับ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การโดยใช้ความรู้
จากการศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
จิตวิทยาและสถิติเพ่ือการวิจยัทางจิตวิทยา 
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1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
      มีจิตสาธารณะ เข้าใจผู้ อ่ืนและเป็นผู้ให้บริการ
ท่ีด ี

      ให้นักศึกษามี ส่วน ร่วมใน กิจกรรม เส ริม 
นอกเหนือจากกิจกรรมในชัน้เรียนโดยให้นักศึกษา
เข้ามามีส่วน ร่วมใน กิจกรรม ท่ี เก่ี ยวกับการ
ให้บริการวิชาการทางด้านจิตวิทยาสู่สังคม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนนุให้นักศึกษา
จัดโครงการต่าง ๆ ตามความสามารถและความ
สนใจเพ่ือเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) ตระหนกัในคณุคา่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคณุธรรมและจริยธรรม 
  2) มีวินยั ตรงตอ่เวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ 
ขององค์การ และสงัคม 
  3) มีความเสียสละ ซ่ือสตัย์    ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมเป็นส าคญั 
  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ 
 2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  ปลกูฝังวฒันธรรมท่ีดีงามให้นกัศกึษามีระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ การ
ตรงตอ่เวลา การแตง่กายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัผา่นกิจกรรมในการพฒันานกัศกึษา 
  2) อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรกเร่ืองคณุธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอนทกุรายวิชา 
  3) ปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริตให้เกิดขึน้ทัง้ในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีท า
ประโยชน์แก่สว่นรวม  เพ่ือเป็นการให้การเสริมแรงกบัการท าความดีและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียน การสง่งานตามก าหนด 

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร่วมเข้ากิจกรรม 
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  2)  ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศกึษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลกัสตูร 

3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.2  ความรู้ 
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   

1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ วิธีการและทฤษฎีท่ีส าคญัในสาขาวิชา 
จิตวิทยาและจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

2) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในสาขาจิตวิทยา 
และจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การในปัจจบุนั 

3) มีการพฒันาองค์ความรู้ของตนเอง  และสามารถบรูณาการความรู้กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ี 
มีความเก่ียวข้อง  
   2.2.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎีและการประยกุต์ใช้
ศาสตร์เพ่ือปฏิบตัิในสภาพแวดล้อมจริง  และสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 

2)  จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศกึษาดงูานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมี 
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถาน
ประกอบการตามความสนใจของนกัศกึษา 
  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1)  การทดสอบย่อย 
  2)  การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน  
  3)  การประเมินจากรายงานการศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา 
  4)  การประเมินจากการจดักิจกรรมในชัน้เรียน 
  5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษามา
รวมทัง้สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จาก
การศกึษาได้อย่างถกูต้องและสร้างสรรค์ 
  3) มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา  
ในการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ และปฏิบตัิการวิจยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ 
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4) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์การอตุสาหกรรม  รวมถึงการน า 
ความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนษุย์ในการบริหารและพฒันาองค์การ 

5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยกุต์ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การสงัเกต  
การสมัภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ใช้กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองโดยการประยกุต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การในการอธิบายพฤติกรรมของบคุลากรในองค์การอตุสาหกรรม  
   2) มีการอภิปรายกลุม่และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ใช้ความรู้เพ่ือการปฏิบตัิงานจริง 
เพ่ือเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
       2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ให้นกัศกึษาได้อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ 
ประยกุต์ความรู้ท่ีเรียนมา  โดยเน้นการน าไปใช้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินคา่ การทดสอบความรู้
โดยใช้ข้อสอบแบบอตันยั 

2)  ประเมินผลการปฏิบตัิงานของนกัศกึษา เช่น การน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน การ 
เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง  การอภิปรายกลุ่มในการสมัมนา ผลการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาท่ี
มอบหมาย เป็นต้น 
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

 1)  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทย 
และภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม 
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ ร่วมทีมในการท างาน 
  3)  สามารถปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์การและสถานการณ์ตา่ง ๆ ในการ 
ปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างดี 
  4)  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานในองค์การทกุระดบัชัน้ ผู้รับบริการและบคุคลทัว่ไป 
  5)  มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองตอ่การเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ             
   1) จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เกิดทักษะในการ
ท างานร่วมกนั การติดตอ่ประสานงานกบับคุลากรทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน  
   2) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม   การมีมนุษยสมัพันธ์และการ
ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์การ บรูณาการในการจดัเรียนการสอน 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอรายงานกลุม่ 
ในชัน้เรียน 

2) สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ และความครบถ้วน 
ชดัเจนตรงประเดน็ของข้อมลูและความสมบรูณ์ของงานท่ีมอบหมาย 
2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาท่ีอาศยัวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 
  2) มีความรู้พืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
  3)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปลา่และการเขียน ตลอดจนสามารถ 
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ 
  1) ใช้การสอนท่ีเน้นการพฒันาการเรียนรู้โดยใช้ทกัษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
เพ่ือการน าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอข้อมลูสถิติ ตวัเลข การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมลู โดย
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม  

2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวชิาตา่ง ๆ ให้นกัศกึษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ 
จ าลองและสถานการณ์จริง และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวข้อง 
  2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากดั เหตผุลในการเลือกใช้ 
เคร่ืองมือตา่ง ๆ การอภิปราย กรณีศกึษาตา่ง ๆ ท่ีมีการน าเสนอหน้าชัน้เรียน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา   
    (Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (curriculum mapping) 

     ความรับผดิชอบหลัก o ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2511104 
 

จิตวิทยาพฒันาการ 
Developmental 
Psychology 

 
 

 
 

 
o 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2511203 จิตวิทยาเบือ้งต้น 
Introduction of  
Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2511205 
 

จิตวิทยาการทดลอง 
Experimental Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2511206 
 

จิตวิทยาบคุลิกภาพและ 
การปรับตวั 
Psychology of Personality  
and Adjustment 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

• 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2511204 
 

สรีรจิตวิทยา 
Physiological Psychology 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2511207 
 

จริยธรรมส าหรับนกัจิตวิทยา 
Morality for Psychologist 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
2511302 

 
จิตวิทยาสงัคม 
Social Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2512223 
 

การวดัผลและการทดสอบ
ทางจิตวิทยา 
Psychological  
Measurement and Testing 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษา 
Counseling Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2512717 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
Psychology of learning   o   o     o  o o o o  o o  o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2513709 
 

ระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวทิยา 
Research Methodologies  

 in Psychology 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2513715 
 

สถิติเพ่ือการวิจยัทาง 
จิตวิทยา 
Statistics for  
Psychological Research 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2511703 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ
องค์การเบือ้งต้น 
Introduction to Industrial 
and Organizational  
Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2511704 จิตวิทยาการสื่อสารใน
องค์การ   
Psychology of  
Communication in  
Organization 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2512710 จิ ต วิท ย าก า รต ล าด แล ะ
ผู้บริโภค 
Marketing and Consumer 
Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

2512711 
 

การปรับพฤตกิรรมในองค์การ 
Behavior Modification in  
Organization 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

2512718 อตุสาหกรรมสมัพนัธ์  
Psychology in Labor  
Relations 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2512719 แรงจงูใจในการท างาน 
Work Motivation      o      o  o   o o o   

2513602 การประยกุตก์ารให้ 
ค าปรึกษาในองค์การ  
Applications of  
Counseling in  
Organization 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2513710  การประยกุตจิ์ตวิทยาเพ่ือ 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
Application of Psychology  
for Human Resources  
Development  

                 o o   
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2513716 การพฒันาองค์การเบือ้งต้น  
Introduction to 
Organizational 
Development 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2513717 จิตวิทยาบคุลากร 
Personnel Psychology 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

2513720 การทดสอบทางจิตวิทยาใน
องค์การ 
Psychological Testing in  
Organization 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

2514704 การตดัสินใจและการ
แก้ปัญหาในองคก์าร 
Decision Making and  
Problem Solving in  
Organization 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ
องค์การ             
Field Experience in  
Industrial and  
Organizational Psychology 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
o 

 
 

 
 

2514902 การศกึษาเอกเทศเก่ียวกบั 
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ 
องค์การ 
Individual Study in  
Industrial and  
Organizational 
Psychology 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2514903 สมัมนาทางจิตวิทยา 
อตุสาหกรรมและองค์การ  
Seminar in Industrial  
and Organizational  
Psychology 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 

2512712 
 

จิตวิทยาการโฆษณา 
Psychology of Advertising 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

2512713 
 

จิตวิทยาการบริการ 
Service Psychology 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 
 

2513721 การยศาสตร์และจิตวทิยา
วิศวกรรม 
Ergonomics and  
Engineering Psychology  

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2513722 
 

จิตวิทยาการเป็นผู้น าและการ
พฒันาทีมงาน 
Psychology of Leadership 
and Team work  
Development  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2513723 ความรู้ทางธรุกิจส าหรับ
นกัจิตวทิยา 
Business Knowledge  
Management in for  
Psychologist 
 

  o o o   o o   o o o o  o  o o  
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2514702 ภาษาองักฤษส าหรับ
นกัจิตวทิยาอตุสาหกรรมและ
องค์การ 
English for Industrial and  
Organizational 
Psychologist 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2514706 กิจกรรมกลุม่คณุภาพท่ี
ทนัสมยั 
Quality Group Activity in  
Modernization 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 
 

 
 

2511208 จิตวิทยาการรู้คิด 
Cognitive Psychology 

 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 

 

o 

 

o 
 
 

 

o 
 

o 
 

o 

 

o 

 

o 
 
 

 
 

2512224 
 

สขุภาพจิตในการท างาน 
Mental Health at Work 
 

 

o 
 
 

 

o 
 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
o 

 
 

 
 

 

o 
 
 

 
 

 
 

 

o 
 

o 
 

o 
 

o 
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รายวิชา 
1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทางปัญญา 
4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2512225 
 

การสร้างเสริมความคิด
สร้างสรรค์ 
Enrichment of Creative  
Thinking 
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2512227 จิตวิทยาเชิงพทุธ 
Buddhism Psychology   o o  o   o o  o  o  o  o o  o 

2512228 จิตวิทยาเชิงบวก 
Positive Psychology  o o  o o    o o  o o  o  o o   

2513712 ภาษาองักฤษส าหรับจิตวิทยา 
English for Psychologist 
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2514302 จิตวิทยาความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล    
Psychology of  
Interpersonal Relations 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมึความหมายดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) ตระหนกัในคณุคา่ของจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคณุธรรมและจริยธรรม 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคบั
ตา่ง ๆ ขององค์การ และสงัคม 
  3) มีความเสียสละ ซ่ือสตัย์    ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมเป็นส าคญั 

 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รี
ของความเป็นมนษุย์ 

2. ความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน

สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
2) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในสาขา

จิตวิทยาและจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การในปัจจบุนั 
3) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง  และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์

อ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง  
3. ทักษะทางปัญญา 

   1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลกัการท่ีได้ศกึษามา
รวมทัง้สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  2) สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ง ๆ โดยการประยกุต์แนวความรู้จาก 
การศกึษาได้อย่างถกูต้องและสร้างสรรค์ 
  3) มีทกัษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเดน็ปัญหาใน
การศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ และปฏิบตัิการวิจยัทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ 

4) สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาท่ีเกิดขึน้ในองค์การอตุสาหกรรม  รวมถึงการน า
ความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนษุย์ในการบริหารและพฒันาองค์การ 

5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สงัเกต  

การสมัภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  1)  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม 
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สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้ในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ ร่วมทีมในการท างาน 
  3)  สามารถปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์การและสถานการณ์ตา่ง ๆ ในการ 
ปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างดี 
  4)  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ ร่วมงานในองค์การทุกระดับชัน้ ผู้ รับบริการและ
บคุคลทัว่ไป 

 5)  มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองตอ่การเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยาท่ีอาศยัวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย 
  2) มีความรู้พืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจยัทางด้าน
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
  3)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน  ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวดัผลและประเมินผลการศกึษาเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่า
ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

มีการแต่งตัง้คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา โดยมีภาระหน้าท่ี
หลกั คือ 

1) ประเมินข้อสอบรายวิชา ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา โดย
พิจารณาควบคูก่บัแนวการสอน 

2) ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ในภาพรวมและรายบุคคล 
โดยเฉพาะนกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนต ่าวา่เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาของภาคเรียนนัน้ 

4) ทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และอาจารย์ประจ ารายวิชาร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
 2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
        การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  เน้นการท าวิจัย
ส ารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยท่ีได้ย้อนกลบัมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน รวมทัง้การประเมินคณุภาพของหลกัสตูรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดบัสากล โดยการวิจยัอาจจะท าด าเนินการดงันี ้
  1) ติดตามการได้งานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแตล่ะรุ่นท่ีจบการศกึษา 
ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า องค์ความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต โดยใช้วิธีการตา่ง ๆ เช่น การสมัภาษณ์ 
หรือการสง่แบบสอบถาม เพ่ือประเมินบณัฑิตท่ีจบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการ
ตา่ง ๆ   
  3) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงาน 
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  4) การประเมินผลจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาท่ีเรียนรวมทัง้สาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสตูร ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ
ของบณัฑิต  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี ้
         3.1.1 มีระยะเวลาในการศึกษาตามเกณฑ์ และลงทะเบียนครบจ านวนหน่วยกิ
ตตามโครงสร้างของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ และ
ต้องผ่านการประเมินผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548    (ภาคผนวก ข) 
 
 3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี ้ 
        3.2.1 เป็นนกัศกึษาภาคการศกึษาสดุท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้าง 
หลกัสตูร 

3.2.2 ผา่นกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
3.2.3 ให้นักศึกษาท่ีมีคณุสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ย่ืน

ค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
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หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
     1)  มีการปฐมนิเทศ  ให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของมหาวิทยาลยั คณะ ตลอดจนหลกัสตูร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ การจดัการเรียน
การสอน การวดัและการประเมินผลการเรียน รวมถึงมีการจดัอาจารย์พ่ีเลีย้งในการให้ข้อเสนอแนะ 

2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจยัอย่างตอ่เน่ืองโดยผา่นการท าวิจยั มีการสนบัสนุนด้านการฝึกอบรม ศึกษาดงูานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรตา่ง ๆ การประชมุทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ  
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการท าวิจัย มีการสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ 

      2)  มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลให้มีความ
ทนัสมยั 
    2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

1)  สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาความรู้และคณุธรรม 
 2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมใ่นการ
พฒันาความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการวิจยัในชัน้เรียนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและ
มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สมัมนาทัง้ในวิชาชีพและวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการลาศกึษาตอ่เพ่ือพฒันาศกัยภาพ 
 4) สนบัสนุนให้อาจารย์มีสว่นร่วมในการส่งเสริมและท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการมี
สว่นร่วมในกิจกรรมกบัมหาวิทยาลยัและกิจกรรมร่วมกบันกัศกึษา หลกัสตูรและชุมชน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  
    ในการบริหารหลกัสตูร จะมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร จ านวน 5 คน เป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการด าเนินการของหลกัสตูร ร่วมกบัผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวม
ข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท าทกุปีอย่างตอ่เน่ือง 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.หลกัสตูรมีความทนัสมยั ผลิต
บั ณ ฑิ ต ไ ด้ ต ร งต าม ค ว าม
ต้องการของตลาดแรงงานและ
มีค วาม รู้ท างด้ าน จิต วิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การท่ี
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 

1.1 ก า ร พั ฒ น า /ป รั บ ป รุ ง
หลกัสตูรทัง้ในระดบัรายวิชาและ
ภาพรวมให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ส ภ า พ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสังคมโดยมีการ
ป ระ เมิ น ผ ล ห ลั ก สู ต รแ ล ะ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บณัฑิต 
 

- รายงานผลการประเมินผล 
หลกัสตูร 
-รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  
  

2. การพฒันาด้านการจดัการ 
เรียนการสอน 

2.1 การพฒันาปรับปรุงการเรียน 
การสอน 
- การพฒันาความรู้เก่ียวกบั 
การจดัการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ใหม ่
- การพฒันาการจดัการ 
เรียนการสอนของอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 
- การพฒันาบคุลากรด้าน 
การสนบัสนนุการเรียนการสอน  
 

2.1 รายงานผลการประเมิน
การ 

พฒันาความรู้ด้านการจดัการ 
เรียนการสอนของอาจารย์ใหม ่
2.2 รายงานผลการพฒันา 
อาจารย์ ด้านวิธีการสอน 
วิธีการวดัและการประเมนิผล  
2.3 รายงานผลการพฒันา 
บคุลากรด้านสนบัสนนุการ
เรียนการสอน 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
3.  การวางแผนการด าเนินการ 
หลกัสตูรและจดัท ารายงานผล 

3.1 การแตง่ตัง้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
3.2 การจดัท ารายงานของ 
หลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  (มคอ.2)  และจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
และรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.4)  
3.3  มีการด าเนินงานตามแผน 
และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา(มคอ.5)   ผล
การด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(มคอ.6) และการ 
รายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7)  
3.4  มีการปรับปรุงการจดัการ 
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
และมีการประเมินผลการเรียนรู้
จ า ก ผ ล ก า รป ร ะ เมิ น ก า ร
ด าเนินงานท่ีผา่นมา 
3.5  มีการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้  

3.1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั ้ง อ าจ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
3.2 รายงานการจดัท าราย 
ละเอียดของหลกัสตูร(มคอ.2) 
 การจดัท ารายละเอียดรายวิชา
( ม ค อ . 3 )   ก า ร จั ด ท า
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.
4) 
3.3 รายงานผลการด าเนินงาน
ราย วิ ช า  (ม ค อ .5)ผ ล ก า ร
ด าเนินการของประสบการณ์
ภ าคสน าม (ม ค อ .6)   แ ล ะ
รายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) 
3.4 รายงานผลการจดัการ 
เรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
3.5 ผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

4. การจดัสรรทรัพยากร 4.1 มีการจดัสรรทรัพยากรด้าน 
อาคารสถานท่ีส าหรับการเรียน
การสอน 
4.2 มีการจดัสรรคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการเรียนการสอน 
 

4.1 อาคารสถานท่ีมีปริมาณ
ของ 
คณุภาพเหมาะสมกบัการเรียน
การสอนกบัจ านวนนกัศกึษา 
4.2 เค ร่ือ งค อ ม พิ ว เต อ ร์มี
จ านวนเพียงพอและมีคณุภาพ
เหมาะสมกบัการเรียนการสอน
และจ านวนนกัศกึษา 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
5. การพฒันาและปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 

5.1 การประเมินการเรียนการ 
สอนของอาจารย์ 
5.2 การพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนและกลยทุธ์
การสอน 
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนกัศกึษา 
 

5.1 มีการประเมินผลการสอน 
ของอาจารย์ทกุภาคการศกึษา 
5.2 มีการน าผลการประเมินมา 
ใช้ในการปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชา 
5.3  มี การป ระ เมิ น ผลการ
เรียนรู้ 
ของนักศึกษาท่ี ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

หลกัสตูรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศกึษา ผ่านทางคณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ทัง้งบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการหลกัสตูร 
การจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดคุรุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชัน้เรียนและการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รวมถึงการ
บริการวิชาการสูส่งัคม และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษา 
ตามแผนการด าเนินงานของหลกัสตูรในแตล่ะรอบปีการศกึษา 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
         สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ประจ าท่ี ห้องเรียน รวมถึง
มหาวิทยาลยัมีนโยบายในการสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Laptop) พร้อมทัง้มีการ
จดัระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับนกัศึกษาเพ่ือใช้ในการค้นคว้าข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรับการเรียน รวมถึง
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้บริการท่ีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีหนังสือด้าน
จิตวิทยา จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ และความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ทัง้หนังสือท่ี
เป็นภาษาไทย จ านวน 611 เล่ม และภาษาต่างประเทศ   จ านวน 251 เล่ม  รวมถึงมีระบบ
ฐานข้อมลูในการสืบค้น  
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
  มหาวิทยาลยัและคณะ โดยส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการส ารวจ
ความต้องการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนและนกัศกึษา เพ่ือท าการเสนอ
หนังสือ วารสารและต าราท่ีเก่ียวข้องเข้าห้องสมดุเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 
รวมถึงการมีระบบฐานข้อมลูในการสืบค้นทรัพยากรประเภทตา่ง ๆ  อย่างตอ่เน่ือง 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนและสนบัสนุน
การศึกษาค้นคว้าเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  โดยมีรายละเอียดดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.  มีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร 
อปุกรณ์ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสนบัสนนุทัง้การศกึษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

-  จดัให้มีห้องเรียนท่ีมีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 -  จดัให้มีพืน้ท่ีท่ีนกัศกึษา 
สามารถศกึษาทดลอง หา
ความรู้เพ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง
ในจ านวนและประสิทธิภาพท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

-  ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
นกัศกึษาตอ่การให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบตัิการ 

2. มีหนงัสือ ต าราประกอบการ
เรียนการสอน ฐานข้อมลูใน
การสืบค้นข้อมลู เพียงพอตอ่
ความต้องการของอาจารย์และ
นกัศกึษา 

- ส ารวจข้อมลูจากอาจารย์ 
และนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบั
ความต้องการหนงัสือ ต ารา 
และความต้องการใช้
ฐานข้อมลู 
- น าเสนอข้อมลูให้กบั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

-  มีจ านวนของหนงัสือ ต ารา ท่ี
เก่ียวข้องกบัจิตวทิยาและ 
จิตวิทยาอตุสาหกรรมและ 
องค์การ (ภาษาไทย จ านวน 
611  
เลม่ และภาษาตา่งประเทศ  
จ านวน 251 เลม่) รวมถึงมี
ระบบฐานข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่
ความต้องการของอาจารย์และ
นกัศกึษา 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
             มีการคดัเลือกอาจารย์ใหมต่ามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั ตามอตัราก าลงั
บคุลากรท่ีทางมหาวิทยาลยัก าหนด โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้
 1.  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ไป ทางสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ หรือสาขาวิชาจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง 
 2. มีความรู้ มีทกัษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา รวมถึงมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ผู้ สอน  มีการประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา การเก็บ
รวบรวมข้อมลู  เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูร  ตลอดจนมีการประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมาย และได้บณัฑิตเป็นไปตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณ์    โดยกระบวนการแตง่ตัง้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
            บคุลากรสายสนบัสนนุควรมีวฒุิปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และ
มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการงานภายในหลกัสตูร 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
 บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกับ
กระบวนการในการท างาน การประสานงานกบัหน่วยงานตา่ง ๆ  และขัน้ตอนในการด าเนินในระบบ
ราชการ โดยมีการจดัให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  

มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาในการท าหน้าท่ีดแูลนกัศกึษาให้แก่นกัศกึษาในทกุระดบัชัน้
ปี ซึ่งนกัศกึษาท่ีมีปัญหาในด้านการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ โดยอาจารย์ต้อง
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนีย้ังมีท่ี
ปรึกษาเก่ียวกบักิจกรรมนกัศกึษาเพ่ือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของนกัศกึษา 
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 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
           เป็นไปตามแนวปฏิบตัิของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  
     หลักสูตรมีการด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต โดยเร่ิมต้นเมื่อมีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ
ส าเร็จการศกึษา และด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการน าผลมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 
 

 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั    
 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินการงานหลกัสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 
ท่ีสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวฒุิสาขา/ สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3  และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 
6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร 
ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปี
การศกึษา 
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 
และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

  
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ ใหม่  (ถ้ ามี ) ทุ ก คน  ได้ รับ การ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ 
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาปีสดุท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

    
 

 
 

12. ระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5 (หลงัจากบณัฑิตส าเร็จการศกึษา
อย่างน้อย 1 ปี) 

     
 

13. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
โครงการ/กิจกรรมด้านการพฒันานกัศกึษาอย่าง
น้อยร้อยละ 80 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ทัง้นี ้ เกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตวับ่งชีก้าร
ด าเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแตล่ะปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน   
  1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศกึษา จะพิจารณาจากนักศกึษา โดย
อาจประเมินจากการทดสอบในชัน้เรียน การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนกัศกึษา และการตอบค าถามของนกัศกึษาในชัน้เรียน  
  2) การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในแต่ละ
รายวิชาโดยเปรียบเทียบกบัรายละเอียดและค าอธิบายรายวิชา 
  3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่รายวิชาจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ การใช้ 
แบบสอบถาม โดยอาจารย์ผู้สอน 
  4) การประเมินอาจารย์ผู้สอนตามกลยทุธ์การสอนท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
  5) การประชุมคณาจารย์ในหลกัสตูร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะส าหรับการ
จดัการเรียนการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยให้นกัศกึษาท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้าน
ตา่ง ๆ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลยั 

2)  การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตวิธีการสอน กิจกรรมและงานท่ี
มอบหมายโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑติ 
            ด าเนินการส ารวจข้อมูลและประเมินหลักสูตรจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยใช้
แบบสอบถาม และจะมีการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสตูร  ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการการจดัการเรียนการสอนทัง้ในภาพรวมและในแตล่ะรายวิชา  
 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
             ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอกในการประเมินหรือการ
ประเมินจากข้อมูลผลการประเมินหลักสตูร  รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และ/หรือจาก
รายงานของการประเมินผลการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑติ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
       สามารถประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้บัณฑิต  และ/หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดย
ด าเนินการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการท่ีบัณฑิตท างานเพ่ือ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
    การประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปี ตามดชันีบ่งชีผ้ลการด าเนินการท่ีระบไุว้ในหมวด
ท่ี 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร ร่วมกบัคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต และเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 1)  อาจารย์ผู้ สอนในแต่ละรายวิชารวบรวมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา  
(มคอ.5) ของทุกรายวิชาท่ีท าการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร 
 2)  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการใน
ระดบัตา่ง 
      3) จัดท ารายงานการประเมินหลกัสตูร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ  อาจารย์
ผู้สอน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
      4) จัดการประชุม สมัมนา การวางแผนปรับปรุงหลกัสตูรและกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง 
      5) เชิญผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) ท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
ใน 
การมีสว่นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลกัสตูรและกลยทุธ์การสอน 
 6) การจัดประชุมอาจารย์ประจ า ในการพิจารณาทบทวน สรุปผลการด าเนินงาน ระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนกลวิธีในการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้และหาทางแก้ไขเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงคณุภาพการด าเนินงานของหลกัสตูร และการปรับปรุงหลกัสตูรในทกุรอบ 5 ปี 
 


