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ข้อมูลการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
 

ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 160,000 บาทต่อหลักสูตร / 40,000 บาทต่อภาคการศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  รายละเอียดหลักสูตร  
          1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

  หลักสูตรแผน ข               จ านวนหนว่ยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวิชาเรยีน  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต              

                 1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา  ไม่น้อยกว่า    24 หนว่ยกิต 

                  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า   24 หนว่ยกิต 

                   1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                  18  หนว่ยกิต  

                  013704 ม.จว.704 การวิเคราะหท์างสถิติในพฤติกรรมศาสตร์        3  หนว่ยกิต 

013705 ม.จว.705  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจติวิทยา            3  หนว่ยกิต 

033750 ม.จอ.750  จติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นสูง            3  หนว่ยกิต 

033752 ม.จอ.752  ทัศนคตติ่องานและแรงจูงใจในการท างาน            3  หนว่ยกิต 

033754 ม.จอ.754  การประเมนิทางจิตวิทยาขั้นสูงในอุตสาหกรรม     3  หนว่ยกิต 

033793 ม.จอ.793 สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ            3  หนว่ยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

033751 ม.จอ.751  จติวิทยาการพัฒนาบุคลากรในองค์การ            3  หนว่ยกิต 

033753 ม.จอ.753 จติวิทยาผูบ้ริโภคขั้นสูง            3  หนว่ยกิต 

033755 ม.จอ.755  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท างานของมนุษย์  3  หนว่ยกิต 

033756 ม.จอ.756 จติวิทยาบุคลากรขั้นสูง            3  หนว่ยกิต 

033757 ม.จอ.757 จติวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์            3  หนว่ยกิต 

033758 ม.จอ.758 จติวิทยาสิ่งแวดล้อม            3  หนว่ยกิต 

033759 ม.จอ.759  การฝึกงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3  หนว่ยกิต 

033760 ม.จอ.760 การสัมมนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์  3 หนว่ยกิต 

สาขาวชิาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ระดับปริญญาโท  (ภาคพเิศษ) 
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033761 ม.จอ.761  จติวิทยาการบริหารและความเป็นผู้น า            3  หนว่ยกิต 

033762 ม.จอ.762 การวิเคราะหแ์ละพัฒนาองค์การ            3  หนว่ยกิต 

033763 ม.จอ.763  ทฤษฎีองค์การ            3  หนว่ยกิต 

033768 ม.จอ.768 การจัดการพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม            3  หนว่ยกิต 

033769 ม.จอ.769 หัวข้อพเิศษด้านจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 หนว่ยกิต 

  

                       1.2   กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                                                         บริหารหลักสูตร  

    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง         - ไม่มี 

 

                   ข. วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 

     033799 ม.จอ.799  วิทยานิพนธ์     12 หนว่ยกิต 

 

     ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม                 

            1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   -  ภาษาต่างประเทศ     

    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   -  ไม่มี   

         

                 ง. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

              1) การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาจ านวนไม่น้อยกว่า   

   1 ครั้ง และต้องเข้าร่วมการสัมมนาอย่างนอ้ย 1 ภาคการศกึษา 

      2) ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน   

    หรอืส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพมิพ์ในวารสารหรอื สิ่ ง พิ ม พ์ ท า ง 

    วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings)  

    โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) โดยมีชื่อ 

    นักศึกษาเป็นชื่อแรกจ านวนอย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

      

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในข้อ 1.1  
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      1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ข 

             จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

       ก. กระบวนวิชาเรยีน             ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

        1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา             ไม่น้อยกว่า   30 หนว่ยกิต 

        1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า   30 หนว่ยกิต 

          1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               21  หนว่ยกิต  

013704 ม.จว.704 การวิเคราะหท์างสถิติในพฤติกรรมศาสตร์      3 หนว่ยกิต 

013705 ม.จว.705  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจติวิทยา       3 หนว่ยกิต 

033750 ม.จอ.750  จติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นสูง       3 หนว่ยกิต 

033752 ม.จอ.752  ทัศนคตติ่องานและแรงจูงใจในการท างาน      3 หนว่ยกิต 

033754 ม.จอ.754  การประเมนิทางจิตวิทยาขั้นสูงในอุตสาหกรรม   3 หนว่ยกิต 

033756 ม.จอ.756  จติวิทยาบุคลากรขั้นสูง         3 หนว่ยกิต 

033793 ม.จอ.793  สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ      3 หนว่ยกิต 

    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                ไม่น้อยกว่า     9 หนว่ยกิต 

033751 ม.จอ.751  จติวิทยาการพัฒนาบุคลากรในองค์การ      3 หนว่ยกิต 

033753 ม.จอ.753 จติวิทยาผูบ้ริโภคขั้นสูง      3 หนว่ยกิต 

033755 ม.จอ.755  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท างานของมนุษย์    3 หนว่ยกิต 

033757 ม.จอ.757 จติวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์      3 หนว่ยกิต 

033758 ม.จอ.758 จติวิทยาสิ่งแวดล้อม       3 หนว่ยกิต 

033759 ม.จอ.759  การฝึกงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3 หนว่ยกิต 

033760 ม.จอ.760 การสัมมนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์  3 หนว่ยกิต 

033761 ม.จอ.761  จติวิทยาการบริหารและความเป็นผู้น า      3 หนว่ยกิต 

033762 ม.จอ.762 การวิเคราะหแ์ละพัฒนาองค์การ      3 หนว่ยกิต 

033763 ม.จอ.763  ทฤษฎีองค์การ       3 หนว่ยกิต 

033768 ม.จอ.768 การจัดการพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม      3 หนว่ยกิต 

033769 ม.จอ.769 หัวข้อพเิศษด้านจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 หนว่ยกิต                                       

 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                              บริหารหลักสูตร     

  2.    กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขัน้สูง  ไม่ม ี

 

             ข. การค้นคว้าแบบอิสระ           6  หน่วยกิต 

      033798  ม.จอ.798 การค้นคว้าแบบอิสระ          6  หนว่ยกิต 
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    ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

             1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ 

                      2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  - ไม่มี     

 

     ง. การสอบประมวลความรู้ 

                 ผา่นการสอบประมวลความรู ้โดยนักศกึษายื่นค ารอ้งขอสอบต่อบัณฑิตวทิยาลัยโดยผ่าน

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรอือาจารย์ ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในข้อ 1.1  

         1.3 รายละเอียดกระบวนวิชา   

         (1) หมวดวิชาบังคับ  
                     หน่วยกิต 

013704  ม.จว.704  การวิเคราะหท์างสถิติในพฤติกรรมศาสตร์               3(3-0-6) 

   (Statistical Analyses in Behavioral Sciences) 

013705   ม.จว.705  ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงจติวิทยา      3(3-0-6) 

                (Method of Research in Psychology) 

033750  ม.จอ.750  จติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นสูง  3(3-0-6) 

               (Advanced Industrial and Organizational Psychology) 

033752  ม.จอ.752  ทัศนคตติ่องานและแรงจูงใจในการท างาน   3(3-0-6) 

               (Work Attitudes and Motivation) 

033754 ม.จอ.754  การประเมนิทางจิตวิทยาขั้นสูงในอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

               (Advanced Psychological Assessment in Industry) 

033793 ม.จอ.793  สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6) 

               (Seminar in Industrial and Organizational Psychology) 

         (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

033751 ม.จอ.751  จติวิทยาการพัฒนาบุคลากรในองค์การ  3(3-0-6) 

             (Psychology of Personnel Development in Organization)           

033753 ม.จอ.753 จติวิทยาผูบ้ริโภคขั้นสูง   3(3-0-6) 

             (Advanced Consumer Psychology)   
033755 ม.จอ.755  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท างานของมนุษย์  3(3-0-6) 

             (Ergonomics/Human Factors)       

033756 ม.จอ.756  จติวิทยาบุคลากรขั้นสูง*   3(3-0-6) 

             (Advanced Personnel Psychology)         
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033757 ม.จอ.757 จติวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์   3(3-0-6) 

             (Psychology of Industrial Relations) 

033758 ม.จอ.758 จติวิทยาสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

             (Environmental Psychology) 

033759 ม.จอ.759  การฝึกงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-18-0) 

             (Practicum in Industrial and Organizational Psychology) 

033760 ม.จอ.760 การสัมมนาเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์  3(3-0-6) 

             (Seminar in Compensation and Benefits) 

033761 ม.จอ.761  จติวิทยาการบริหารและความเป็นผู้น า  3(3-0-6) 

             (Managerial Psychology and Leadership) 

033762 ม.จอ.762 การวิเคราะหแ์ละพัฒนาองค์การ  3(3-0-6) 

             (Organization Analysis and Development) 

033763 ม.จอ.763  ทฤษฎีองค์การ   3(3-0-6) 

             (Organization Theory) 

033768 ม.จอ.768 การจัดการพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 

             (Environmental Behavior Management) 

033769 ม.จอ.769 หัวข้อพเิศษด้านจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3(3-0-6) 

             (Selected Topics in Industrial and Organizational Psychology) 

 * หมายเหตุ กระบวนวิชา ม.จอ.756 จติวิทยาบุคลากรขั้นสูง เป็นกระบวนวิชาเลือกส าหรับ   
   นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 แตเ่ป็นกระบวนวิชาบังคับส าหรับนักศกึษาแผน ข  

 
         (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี 
 
         (4) หมวดวิทยานิพนธ์ และ/หรอื การค้นคว้าแบบอิสระ 

033798 ม.จอ.798 การค้นคว้าแบบอิสระ            6 หนว่ยกิต 

                           (Independent Study) 

033799  ม.จอ.799 วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

             (Thesis) 

 
หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 รหัสกระบวนวิชา ประกอบด้วย ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง ม.จอ. หรือ 033   ตามด้วย เลข   3 

หลัก มคีวามหมายดังนี ้

 เลขหลักร้อย หมายถึง  กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา 

 เลขหลักสิบ  หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   เลขหลักหนว่ย  หมายถึง  อนุกรมของหมวดหมูข่องวิชา 

 




