ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 2 / 2559
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 –
13.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การนาเสนอคาอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไข ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559
4.2 การกาหนดกิจกรรม ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
4.3 การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4.4 การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
4.5 สรุปโครงการ ไซโคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
4.6 การสารวจความต้องการเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4.7 กาหนดเวลาติดตามบัณฑิต
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
5.1 นาเสนอแบบสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจาปี 2558

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 2 / 2559
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
.................................................................................................................................................................
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม
1. ดร.สฤษดิ์
ศรีโยธิน
ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ
2. อาจารย์ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
3. อาจารย์ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
4. อาจารย์พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
5. อาจารย์อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
6. นางสาวณัฐธิดา
สุพรรณภพ
เลขานุการประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม
1. อาจารย์โฉมสมร
เหลือโกศล
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 12 หน้า

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
อาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 13.00 น. ณ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116 ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร 1 ชั้น
1 ห้อง1116
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
การนาเสนอคาอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไข ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559
สรุปเรื่อง
การน าเสนอค าอธิ บ ายรายวิ ช าที่ มี ก ารแก้ ไ ข ในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ปี 2559 โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณารายวิชาทั้งหมด 41 รายวิชา ซึ่งแบ่งอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาไว้ดังนี้

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 12 หน้า

สรุป มคอ.3 ตำมรำยวิชำทีร่ ับผิดชอบ
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

รหัสวิชำ
2511207
2513709
2511208
2512225
2512227
2511302
2513721
2513715
2514704
2514902
2511205
2512718
2513710
2513716
2513720
2511704
2514706
2513717
2513723
2512717
2512710
2512711
2513602
2514903
2512712
2514302
2511204
2512601
2511104
2511206
2512223
2514702
2512228
2513712
2511203
2512224
2511703
2512719
2512713
2513722
2514802

ชื่อวิชำ
จริยธรรมสำหรับนักจิตวิทยำ
ระเบียบวิธีวิจัยทำงจิตวิทยำ
จิตวิทยำกำรรู้คดิ
กำรสร้ำงเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์
จิตวิทยำเชิงพุทธ
จิตวิทยำสังคม
กำรยศำสตร์และจิตวิทยำวิศวกรรม
สถิตเิ พื่อกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ
กำรตัดสินใจและกำรแก้ปญ
ั หำในองค์กำร
กำรศึกษำเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
จิตวิทยำกำรทดลอง
อุตสำหกรรมสัมพันธ์
กำรประยุกต์จิตวิทยำเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
กำรพัฒนำองค์กำรเบือ้ งต้น
กำรทดสอบทำงจิตวิทยำในองค์กำร
จิตวิทยำกำรสือ่ สำรในองค์กำร
กิจกรรมกลุม่ คุณภำพทีท่ นั สมัย
จิตวิทยำบุคลำกร
ควำมรู้ทำงธุรกิจสำหรับนักจิตวิทยำ
จิตวิทยำกำรเรียนรู้
จิตวิทยำกำรตลำดและผูบ้ ริโภค
กำรปรับพฤติกรรมในองค์กำร
กำรประยุกต์กำรให้คำปรึกษำในองค์กำร
สัมมนำทำงจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
จิตวิทยำกำรโฆษณำ
จิตวิทยำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
สรีรจิตวิทยำ
จิตวิทยำกำรปรึกษำ
จิตวิทยำพัฒนำกำร
จิตวิทยำบุคลิกภำพและกำรปรับตัว
กำรวัดผลและกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ
ภำษำอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร
จิตวิทยำเชิงบวก
ภำษำอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยำ
จิตวิทยำเบือ้ งต้น
สุขภำพจิตในกำรทำงำน
จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำรเบือ้ งต้น
แรงจูงใจในกำรทำงำน
จิตวิทยำกำรบริกำร
จิตวิทยำกำรเป็นผูน้ ำและกำรพัฒนำทีมงำน
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพจิตวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
5 (450)

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
ดร.สฤษดิ์
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.ศุภมิตร
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.พัศรินท์
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.ปทุมพร
อ.ปทุมพร
อ.ปทุมพร
อ.ปทุมพร
อ.ปทุมพร

รายวิ ช าทั้ ง หมด 41 รายวิ ช ามี ก ารเปลี่ ย น 35 รายวิ ช า และไม่ เปลี่ ย นแปลง 6 รายวิ ช า ซึ่ ง มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4.1 คาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 12 หน้า

วาระที่ 4.2
การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
สรุปเรื่อง
การกาหนดกิจกรรม ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ โดย ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน และ อาจารย์ศุภ มิตร บัวเสนาะ ได้นาเสนอรายละเอียดรายวิชาการศึกษา
เอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังต่อไปนี้
รายวิชา
ระยะเวลา

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 (2-2-5)
(Individual Study in Industrial and Organizational Psychology)
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

จานวนนักศึ กษา

56 คน (ไม่นับรวมนักศึกษาทีต่ กค้าง)

อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ

1. ดร. สฤษดิ์ ศรี โยธิ น

2. อาจารย์ศภุ มิตร บัวเสนาะ

วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหัวข้อทีส่ นใจเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพิ่มเติม
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ (Understanding) และทักษะ (Skill) ในระเบียบวิธีวจิ ยั ทางจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น
และนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
3. เพื่อให้นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
แนวการประเมินผล
1. ความเข้าใจในระเบียบวิธีวจิ ยั ทางจิตวิทยา บทที่ 1 - 3
10.00%
2. ความเข้าใจในระเบียบวิธีวจิ ยั ทางจิตวิทยา บทที่ 4 - 5
10.00%
3. การประเมินผลความรู ้ ความเข้าใจในบทที่ 1 - 3
15.00%
4. การประเมินผลความรู ้ ความเข้าใจในบทที่ 4 - 5
15.00%
5. การเขียนรายงานตามรู ปแบบทีม่ หาวิทยาลัยกาหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
50.00%
รายละเอียดอื่น ๆ
1. จุดประสงค์หลัก คือ การให้นักศึกษาสามารถทาวิจยั ตามระเบียบวิธีวจิ ยั ทางจิตวิทยาได้
2. อาจารย์ทปี่ รึ กษางานวิจยั (ตามเอกสารแนบ) เป็ นผูป้ ระเมินผลระดับผลการเรี ยน
3. นักศึกษาจะมีใบงานสาหรับการเซ็นกากับเวลาเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึ กษาทุกครั้ง**********
4. ตัวอย่างหัวข้อในการสอบเพื่อการประเมินผลความรู ้ ความเข้าใจในบทที่ 1 - 5 เช่ น
4.1 มีความเข้าใจและสามารถอธิ บายถึงตัวแปร กลุม่ ตัวอย่างและสมมติฐานในการวิจยั
4.2 มีความรู ้และเข้าใจถึง ระดับของการวัดตัวแปร การสุ่มกลุม่ ตัวอย่าง การสร้างหรื อพัฒนาเครื่ องมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั พร้อมทัง้ สามารถรายงานถึงหลักฐานทีแ่ สดงถึงการมีคณ
ุ ภาพของเครื่ องมือดังกล่าวได้
4.3 มีความรู ้เรื่ องค่าสถิตพิ ้ืนฐานและสถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ในงานวิจยั ของตนอย่างดี
4.4 มีความเข้าใจในภาพรวมของการดาเนิ นการทาวิจยั ทัง้ ในส่วนของเค้าโครงการวิจยั (Proposal)
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลเพื่อการสอบป้องกัน (Defense)
4.5 สามารถโต้ตอบข้อซักถามทีเ่ กี่ยวกับงานวิจยั ของตนเองอย่างตรงประเด็น

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 12 หน้า

ปฏิทนิ การจัดการเรียนการสอน : ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "การวิจัย"
วิชา การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ที่

วันที่

1

3 ก.พ. 59

รายละเอียด
- ผูแ้ ทนคณาจารย์ ชี้ แจงรายละเอียดวิชา ในภาคเรี ยนที่ 1 และ 2

หมายเหตุ
คณาจารย์

ปี การศึกษา 2559
- น.ศ. พบอาจารย์ทปี่ รึ กษางานวิจยั + ข้อตกลงเบือ้ งต้น +

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

การนัดหมายต่าง ๆ + อื่น ๆ
2

6 - 15 ก.พ. 59

- นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึ กษาเพื่อสรุ ปหัวข้องานวิจยั

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

สมมติฐาน กลุม่ ตัวอย่าง ประโยชน์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั
การเก็บรวมรวมข้อมูล และรายละเอียดสาคัญอื่น ๆ
3

16 - 29 ก.พ. 59

- นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 1 และ บทที่ 2

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

4

1 - 14 มี.ค. 59

- นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 3

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

5

15 - 31 มี.ค.. 59

- นักศึกษาเข้าปรึ กษาก่อนนาเสนอผลงาน บทที่ 1 - 3
พร้อมกับส่งสาเนา 1 ชุ ดล่วงหน้าก่อนการสอบ Proposal

6

1 - 20 เม.ย. 59

- สอบเค้าโครงงานวิจยั บทที่ 1 - 3

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

- สอบบทที่ 3 : การสุ่มตัวอย่าง / เครื่ องมือ / สถิติ
7

21 เม.ย. - 15 พ.ค. 59 - แก้ไขเค้าโครงหลังการนาเสนอ และเก็บข้อมูลภาคสนาม

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

- นักศึกษารายงานความคืบหน้าในการเก็บข้อมูล และ
เข้าปรึ กษาเรื่ องการใช้สถิตสิ าหรับงานวิจยั
8

16- 31 พ.ค. 59

9

1- 30 มิ.ย. 59

- นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 4 - 5

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

- นักศึกษาเข้าปรึ กษาก่อนนาเสนอผลงาน บทที่ 4 - 5
พร้อมกับส่งสาเนา 1 ชุ ดล่วงหน้าก่อนการสอบ Defense

10

1 - 15 ก.ค. 59

- สอบโดยนาเสนอผลงานวิจยั บทที่ 4 - 5

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

- นักศึกษาจัดทารู ปเล่ม และบทคัดย่อ 2 ภาษา
- ส่ งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ใช้ ตามรูปแบบของมหาวิทยาลั ย)
11

31 ก.ค. 59

- วันสุดท้ายของการรับงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์********

อาจารย์ทปี่ รึ กษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 12 หน้า

ใบงานการเข้ ารับคาปรึกษางานวิจัย
วิชา การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ชื่อ - นามสกุล

รหัสนักศึกษา

ชื่อหัวข้ องานวิจัย

วัน เดือน ปี
ตามกาหนดการ

รายละเอียด

ลายเซ็น

ตามจริง

อ.ทีป่ รึกษา

6 - 15 ก.พ. 59

1 นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึ กษาพร้อมเสนอหัวข้องานวิจยั

16 - 29 ก.พ. 59

2 นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 1 และบทที่ 2

1 - 14 มี.ค. 59

3 นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 3

15 - 31 มี.ค.. 59

4 นักศึกษาเข้าปรึ กษาก่อนนาเสนอผลงาน บทที่ 1 - 3
พร้อมกับส่งสาเนา 1 ชุ ดล่วงหน้าก่อนการสอบ Proposal

1 - 20 เม.ย. 59

5 ***สอบเค้าโครงงานวิจยั บทที่ 1 - 3
***สอบบทที่ 3 : การสุ่มตัวอย่าง / เครื่ องมือ / สถิติ

21 เม.ย. - 15 พ.ค. 59

6 รายงานความคืบหน้าในการเก็บข้อมูล และ
เข้าปรึ กษาเรื่ องการใช้สถิตสิ าหรับงานวิจยั

16 - 31 พ.ค. 59
1- 30 มิย. 59

7 นักศึกษาเข้าปรึ กษาระหว่างการทาบทที่ 4 - 5
8 นักศึกษาเข้าปรึ กษาก่อนนาเสนอผลงาน บทที่ 4 - 5
พร้อมกับส่งสาเนา 1 ชุ ดล่วงหน้าก่อนการสอบ Defense

1 - 15 ก.ค. 59

9 ***สอบโดยนาเสนอผลงานวิจยั บทที่ 4 - 5

16 - 30 ก.ค. 59

10 นักศึกษาจัดทารู ปเล่ม และบทคัดย่อ 2 ภาษา

31 ก.ค. 59

11 ส่งงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ พร้อมใบงานการเข้ารับ
การปรึ กษาวิจยั ทีห่ ลักสูตรฯ 1 ฉบับ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 12 หน้า

วาระที่ 4.3
การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สรุปเรื่อง
การกาหนดกิจกรรมในรายวิช าสั มมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดย
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และ อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข ได้ชี้แจงการการกาหนดกิจกรรมในรายวิชา
สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายวิชา

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

ระยะเวลา

ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559

จานวนนักศึกษา

56 คน (ไม่นับรวมนักศึกษาทีต่ กค้าง)

อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ 1. อาจารย์พศั ริ นท์ ก่อเลิศวรพงศ์***
2. อาจารย์อมั พร ศรี ประเสริ ฐสุข
วัตถุ ประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงรู ปธรรมของลักษณะงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2. เพื่อให้นักศึกษามีทศั นคติ (Attitude) ทีด่ ีในวิชาชี พจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายการดูงานเพิ่มเติมจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน

แนวการประเมินผล 1. การสั มมนาเพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้ (ร้ อยละ 30.00)
1.1 การจัดการสัมมนาและอภิปรายกลุม่ ในหัวข้อทีอ่ าจารย์ผสู้ อนมอบหมาย
หัวข้อในการอภิปรายกลุม่ มีแนวคิดจากการนาวิชาเอกทีส่ าคัญมาผสมผสาน ดังนี้
1 ) การสัมมนาในหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับ "จิตวิทยา"
2 ) การสัมมนาในหัวข้อทีเ่ กี่ยวข้องกับ "จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ"
3 ) การจัดสัมมนาทางวิชาการ "แฟนพันธุ์แท้"
2. การจัดสั มมนาทางวิชาการ (ร้ อยละ 30.00)
2.1 เข้าร่ วมการศึกษาดูงาน พร้อมวิเคราะห์ลกั ษณะองค์การ (2 องค์การ)
องค์การทีไ่ ปดูงาน เป็ นองค์การทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาจิตวิทยา 1 แห่ ง
และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1 แห่ ง (แจ้งภายหลัง)***
2.2 เข้าร่ วมการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรรม
3. การบูรณาการและทบทวนความรู้ (ร้ อยละ 40.00)
3.1 การทดสอบปากเปล่า "Oral Test" (สอบครั้งเดียว) ในกรณี สอบไม่ผา่ น ดังนี้
3.2.1 การทดสอบทบทวนความรู้ "Speed Test" (สอบ 1 ครั้งและสอบซ่อม 1 ครั้ง)
3.3 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (สอบครั้งเดียว)
3.4 การทดสอบทักษะทางอาชี พ "Skill Test" (สอบครั้งเดียว)
3.5 การอบรม Computer (ผ่าน/ไม่ผา่ น)
รายละเอียดอื่น ๆ

30.00%
อ.อัมพร
อ.อัมพร
อ.ปทุมพร
20.00%

10.00%
20.00%
10.00%
10.00%

1.1 นักศึกษาสามารถใช้ห้องเพื่อทากิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ าหนดให้ในเวลา 11.00 - 14.30 น.
1.2 ในวันทีม่ กี ารเรี ยนการสอน ให้ น.ศ. เข้าเรี ยนพร้อมกันทัง้ ชั้นปี ในเวลาเรี ยนปกติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 12 หน้า

ปฏิทนิ การจัดการเรียนการสอน : ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "การทบทวนองค์ ความรู้"
วิชาสั มมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ที่

วันที่

รายละเอียด

หมายเหตุ

1

ศ. 5 กุมภาพันธ์ 59 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาชี้ แจงรายละเอียดต่างๆ

อ.ผูร้ ับผิดชอบ

2

5 ก.พ. - 21 เม.ย. 59 น.ศ. ค้นคว้าเนื้ อหาทีไ่ ด้รับมอบหมายตามกลุม่ และเตรี ยม

น.ศ. ประชุ ม

นาเสนอผลงาน พร้อมเตรี ยมจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการมีส่วนร่ วม

กลุม่ ย่อย

ประกอบการสัมมนา
3

พฤ. 21 เมษายน 59 การจัดสั มมนาทางวิชาการ "แฟนพันธุ์แท้"

อ.ปทุมพร

4

พฤ. 28 เมษายน 59 การสั มมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "จิตวิทยา" : กลุ่ มที่ 1

อ.อัมพร

5

พฤ. 19 พฤษภาคม 59 การสั มมนาในหัวข้ อทีเ่ กีย่ วข้ องกับ "จิตวิทยาอุตสาหกรรม

อ.อัมพร

และองค์ การ" : กลุ่ มที่ 2
6
7

พฤ. 26-27

งานสวนดุสิตวิชาการ

พฤษภาคม 59

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

พฤ. 2 มิถนุ ายน 59 การจัดสอบปากเปล่ า "Oral Test"
***ช่ วงเช้ า***

08.00 - 11.00 จานวน 28 คน

***ช่ วงบ่าย***

11.30 - 14.30 จานวน 28 คน

คณาจารย์
คณาจารย์

8

พฤ. 9 มิถนุ ายน 59 การทดสอบทบทวนความรู้ "Speed Test"

อ.ปทุมพร

9

พฤ. 16 มิถนุ ายน 59 การทดสอบทบทวนความรู้ "Speed Test"

อ.ปทุมพร

(สอบซ่ อมครั้งที่ 1)
10

พฤ. 23 มิถนุ ายน 59 การศึกษาดูงานภาครัฐบาล : กลุ่ มที่ 3

อ.พัศริ นท์

11

พฤ. 23 มิถนุ ายน 59 การศึกษาดูงานภาคเอกชน : กลุ่ มที่ 4

อ.พัศริ นท์

12

ศ. 24 มิถนุ ายน 59 การศึกษาดูงานส่ งเสริมศิล ปวัฒนธรรม : กลุ่ มที่ 5

อ.พัศริ นท์

13

พฤ. 30 มิถนุ ายน 59 การทดสอบภาษาอังกฤษ

อ.อัมพร

14

พฤ. 7 กรกฏาคม 59 การทดสอบทักษะทางอาชีพ "Skill Test"

คณาจารย์

15

พฤ. 14 กรกฏาคม 59 วันสุ ดท้ายการยื่นใบผ่ านการอบรม Computer

นส.ณัฐธิดา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 12 หน้า

วาระที่ 4.4
การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
สรุปเรื่อง
การกาหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์ การ โดยอาจารย์ ป ทุ มพร โพธิ์ก าศ ได้ ชี้ แจงกิจกรรมในรายวิช าการฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในรายวิชามีการปรับแก้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จากเดิมเป็นอาจารย์ทุกท่าน
ในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็น อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ และอาจารย์โฉมสมร เหลือ
โกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแล
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.5
สรุปโครงการ ไซโคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
สรุปเรื่อง
สรุปโครงการ ไซโคเพื่อพัฒ นาทักษะทางสังคม โดย ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ โดยโครงการไซโคเพื่อพัฒ นาทักษะทางสังคม จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา
13.30 -15.30 น. ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จานวน 75 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว อยู่ในรายวิชา
จิตวิทยาสังคม โดยมีกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้
ความสามั คคี และน าเอาความรู้ ไปบริ การวิช าการต่ อสั งคม โดยกลุ่ ม เป้ าหมายของกิจกรรมคือนั ก ศึก ษาชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผล
ของความพึ งพอใจโดยเฉลี่ ย ที่ ร้ อยละ 92 ซึ่ งมี ระดับ ความพึ งพอใจที่ ระดั บ ดีม าก ในการจัด โครงการครั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมให้มากขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายและระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้น
และอยากให้ มาจั ดกิจ กรรมอีกครั้ง ปั ญ หาและอุปสรรคที่ พบในครั้งนี้ คือ เรื่องของวันในการจัดโครงการและ
สถานที่การจัดโครงการไม่เอื้ออานวยต่อการจัดโครงการ โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในครั้งต่อไป คือ
พิจารณาสถานที่จัดโครงการในสถานที่อื่นๆเพื่อให้เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.6
การสารวจความต้องการเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สรุปเรื่อง
การสารวจความต้องการเสริมทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ได้เสนอถึง แผนการพัฒนาศักยภาพนักศึ กษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสรุปเป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การพัฒ นาศักยภาพของนั กศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัด โครงการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยมีแผนการดาเนินการด้านการพัฒ นานักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
วิช าชี พ และการเป็ น บั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ เป็ น การเตรีย มความพร้อ มก่อ นเข้าสู่ ตลาดแรงงานอย่างมี
ศักยภาพ โดยมีการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาประจาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ซึ่งเป็นการดาเนินการพัฒนา ดังนี้
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 12 หน้า

1.1 โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.2 โครงการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การการได้
สารวจความต้องการเสริมทักษะที่จาเป็น ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารหัส 56 จานวน 55 คน โดยการ
สั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการได้ มี ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษและทั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การการ
สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกั บผู้อื่น และหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารหัส 56
จานวน 55 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ ดร.ชยาพล ชมชัยยา ให้เกียรติมา
เป็นวิทยากร
2.2 ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computing and ICT Literacy) ซึ่งเป็ น ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่
จาเป็นอย่างหนึ่งของบุคคลในศตวรรษที่ 21 จัดให้สาหรับนักศึกษารหัส 56 จานวน 55 คน
ทั้งสองกิจ กรรมจะเป็ น ส่ว นหนึ่ งของกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิช า สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ และ อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งมีการกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ดังนี้คือ
1. การทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน สามารถสอบได้ 1 ครั้งโดยคะแนนจะมี
การลดค่าคะแนนต่างกันตามลาดับ
2. การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยคะแนนจะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามลาดับ
3. นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป Microsoft Excel ขั้นสู ง
สามารถงานได้จ ริงได้ โดยนั ก ศึก ษาติ ดต่อ ศูน ย์ค อมพิ ว เตอร์ข องมหาวิท ยาลั ย หรือ บริษั ท ภายนอก โดย
นักศึกษาจะต้องจัดส่งใบประกาศนียบัตร ให้กับทางหลักสูตรฯ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในรายวิชานี้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.7
กาหนดเวลาติดตามบัณิิต
สรุปเรื่อง
กาหนดเวลาติดตามบัณ ฑิต หลักสูตรกาหนดระยะเวลาการติดตามบัณ ฑิต และการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามช่วงเวลาที่บัณฑิตสาเร็จการศึกษา โดยอาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน นาเสนอ
กาหนดเวลาการติดตามภาวการณ์มีงานทา และการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
มติ ที่ป ระชุมรับทราบ และที่ป ระชุมมีมติให้ ทาการติดตามภาวการณ์ มีงานทาของนักศึกษาในช่วงกลางปี
2559 และมอบหมายให้ อ.สฤษดิ์ ศรีโยธิน เป็นผู้ปรับปรุงแบบสารวจภาวะการณ์มีงานทา และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อที่จะใช้กับบัณฑิตปีการศึกษา 2557

หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 12 หน้า

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1
น าเสนอแบบส ารวจความพึ งพอใจของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจาปี 2558
สรุปเรื่อง
น าเสนอแบบส ารวจความพึ ง พอใจของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจาปี 2558 โดยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ได้นาเสนอแบบสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจาปี 2558 (ตามเอกสารแนบที่5.1) เพื่อ
นามาใช้สอบถามอาจารย์ผู้รับผิด ชอบหลักสูตรฯ และส่งคืนมายังอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ในวันที่ 31 มีนาคม
2559
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 14.00 น.

นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 12 หน้า

