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ครั้งที่ 9 / 2559
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
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ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. กาหนดการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59)
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –
11.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขจากรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
4.2 รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4.3 สรุปโครงการสวนดุสิต จิตอาสา ปีที่ 2 (คุณธรรมจริยธรรมกับทีมสหวิชาชีพ)
4.4 สรุปโครงการ Psycho Academic Day หัวข้อ แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาครั้งที่ 9)
4.5 รายงานการประเมินผลแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4.6 รายงานการดาเนินการเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557
ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
5.1 นาเสนอโครงการร่วมกับกิจการนักศึกษาและการจัดการความรู้ “ในหัวข้อ การให้
คาปรึกษานักศึกษา”

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ครั้งที่ 9 / 2559
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
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รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม
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อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
6. นางสาวณัฐธิดา
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เลขานุการประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม
1. อาจารย์โฉมสมร
เหลือโกศล
อาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9 หน้า

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
อาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ดาเนินการตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1
กาหนดการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59)
สรุปเรื่อง
กาหนดการส่งผลการเรียนประจาภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59)
โดยจะมีการกาหนดให้ส่งผลการเรียนและมีการทวนสอบผลการเรียน ดังต่อไปนี้
1.วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ส่งผลการเรียน มคอ.5 และใบสรุปข้อมูลสรุปการ
รายงานผลการเรียน ทั้งตัวฉบับเอกสารและไฟล์เอกสาร
2. วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ทวนสอบผลการเรียน ประจาภาคการศึกษาที่
2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59) ระดับหลักสูตรฯ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 09.00 –
11.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง1116
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 3.1
การพิจารณาเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขจากรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สรุปเรื่อง
การพิ จ ารณาเล่ ม หลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขา จิ ตวิท ยาอุ ต สาหกรรมและ
องค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขจากรองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดังนั้ น ทางคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรได้ร่ว มกัน พิ จารณาเล่ มหลั กสู ตรแล้ ว เห็ น สมควรปรับ แก้ ไขตาม
ผู้ อ านวยการส านั ก ส่ งเสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น โดยในครั้ งนี้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเป็ น
ภาษาอังกฤษ และ นารายวิชามาเปรียบเทียบกันจากรายวิชาเดิมมาเป็นรายวิชาที่มีการปรับ ปรุงใหม่ และ
พิจารณาแก้ไขในรายละเอียดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละท่าน
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรส่งเอกสารและนาเสนอการปรับปรุงในการประชุมครั้งหน้าในวันจันทร์
ที่ 30 พฤษภาคม 2559

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9 หน้า

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
รายงานผลการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
สรุปเรื่อง
รายงานผลการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
อาจารย์ พั ศริ น ท์ ก่อเลิ ศวรพงศ์ ได้ รายงานการควบคุม การดูแ ลการให้ คาปรึกษาวิช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการดาเนินงานการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีระบบและกลไกเรื่องการ
ควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการวางแผนการ
ดาเนินงานโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รวมถึงการมีระบบบริหาร
จัดการและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีระบบและกลไก ดังต่อไปนี้
1. หลั กสู ตรจิ ตวิทยาฯได้ดาเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลการบริการแนะแนว
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภายในหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก ารให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิ ทธิภ าพและครอบคลุม บริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบริการแนะแนว คือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การทั้งหมด ซึ่งการปฎิบั ติงานในปีการศึกษาที่ผ่าน
ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละบริการได้รายงานผลการปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
1.1. บริการสารวจนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) โดยมี
ผู้รับผิดชอบ คือ อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ ได้เก็บรวมรวมผลการเรียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและทุกวิชาเพื่อเป็นข้อมูล
ในการเปรียบเทียบพัฒนาการในการเรียนของนักศึกษาในแต่ละเทอม
1.2 บริการสนเทศ (Information Service) ผู้รับผิดชอบ คือ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน ได้
ดาเนินการควบคุมดูแลให้ข้อมูลที่ครอบคลุมแก่ นักศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลทางอาชีพและข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับตัวของนั กศึกษา รวมถึงกิจกรรมภายในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การโดยให้
ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องหลักสูตร 1116 , วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และทาง Facebook , Website หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , Website คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ Website มหาวิทยาลัย
1.3 บริการให้คาปรึกษา (Counseling Service) ผู้ รับผิ ดชอบ คื อ อ.พั ศริน ท์ ก่ อ
เลิศวรพงศ์ ได้ดาเนินการควบคุมและดูแลการให้คาปรึกษาดังนี้ คือ จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษากลุ่มปกติและนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลการเรียนในแต่ละเทอม
และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเมื่อพบว่ามีนักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกพบนักศึกษากลุ่ม
ดังกล่าวเพื่อให้คาปรึกษาในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังให้บริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตร
จิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การทั้ง 4 ชั้นปี โดยหลังการให้คาปรึกษาได้ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจใน
การให้คาปรึกษาและมีการบันทึกการให้คาปรึกษาโดยเก็บเป็นคาลับ
1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) ผู้รับผิดชอบ คือ อ.ปทุม
พร โพธิ์กาศ ได้ดาเนินงานดังนี้ คือ ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนวิชาที่เหมาะสมตามความสามารถและความ
ถนัดของตนเอง โดยจัดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ สถานที่ประกอบอาชีพ ลักษณะของอาชีพ โดยจัดบุคคลที่
จะต้องเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพตามความถนัดของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง
1.5 บริการติดตามผลและวิจัย (Follow-up Service) ผู้ รับผิ ดชอบ คือ อ.
อัมพร ศรีประเสริฐสุข ได้ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้ คือ ดาเนินงานการติดตามผลการจัดบริการต่างๆ ที่ดาเนินไป
แล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งการติดตามผล ได้แก่ การพบนักศึกษาแล้วมีการสังเกต สัมภาษณ์และการใช้
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9 หน้า

แบบสอบถามเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มถึงการบริการแนะแนวของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ซึ่ ง ผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว ได้ ค ณะกรรมการได้ น าเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม ของหลั ก สู ต รจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองค์การทั้งนี้สรุปผลการดาเนินงานไว้ว่า การบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการได้ดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 5 บริการ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินงานรับทราบและดาเนินการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมโดยจะ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ดาเนินการเกี่ยวกับระบบการให้คาปรึกษาในการทา
หน้าที่ดูแลและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิชาการและการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยจัดทาคู่มือ
การพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษาของหลั ก สู ตรจิตวิทยาอุ ตสาหกรรมและองค์ การเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ปฎิบัติงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาจานวน 1 คนในการดูแลนักศึกษาแต่ละชั้นปี ซึ่ง
มีห น้าที่ดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยการให้คาปรึกษาครอบคลุมขอบข่ายให้
คาปรึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและด้านส่วนตัวสังคม และจัดทาตารางการให้นักศึกษา
เข้าพบเพื่อขอรับคาปรึกษา รวมถึงมีการติดตามและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน และ
นาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้มี ระบบและกลไก
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาในหลักสูตร มีการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอรายชื่อ อาจารย์ที่
ปรึกษา จากนั้นหลักสูตรประชุมคัดเลือกอาจารย์และเสนอชื่อต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อทา
คาสั่งแต่งตั้ง
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดชั่วโมงในการเข้าพบ
(Office hours) ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหลักสูต ร นอกจากนี้หลักสูตรมีช่องทางอื่นๆ ในการให้คาปรึกษา เช่น
Facebook ประจาหลักสูตร
2.3 ได้มีการเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและทักษะการให้ คาปรึกษาใน
“โครงการและเปลี่ยนเรียนรู้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ” โดยมีวิทยากร คือ รศ.ดร.
นิ ธิพัฒ น์ เมฆขจร อาจารย์ป ระจ าสาขาวิช าศึกษา ศาสตร์มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพุ ธที่ 8
มิถุนายน 2559 ซึ่งมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไปร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ดร.
สฤษดิ์ ศรีโยธิน (อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 58) และอ.ศุภมิตร บัวเสนาะ (อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 57)
2.4 สรุป ผลการให้ คาปรึก ษา เมื่อ ครบภาคการศึ กษา อาจารย์ที่ ป รึกษาจะสรุป ผลการให้
คาปรึกษาพร้อมรายงานต่อคณะฯ และกรรมการบริหารหลักสูตร
2.5 ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
ใช้แบบสอบถาม พบว่า นั กศึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้ คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดังต่อไปนี้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าปรึ ก ษาได้ อ ย่ างเหมาะสมและรวดเร็ ว = 4.38 และอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้
คาปรึกษาได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว = 4.45 ซึ่งอยู่ระดับดี พร้อมทั้งส่งผลการประเมินให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษารับทราบและนาไปปรับใช้ในการให้คาปรึกษากับนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป
3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตโดยมีพิธีเปิดในวันพุธ
ที่ 24 สิงหาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน และมีการดาเนินงานมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริการให้คาปรึกษา (ศูนย์
สุขภาพจิต) มีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะแนว และให้บริการการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษา บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนที่มีความประสงค์ ขอรับบริการให้คาปรึกษา โดยสอดคล้ องกับหลักการให้บริการ
ทางการแนะแนวและการให้ คาปรึกษาโดยมีการติดตามและประเมินผล โดยนาเสนอเข้าที่ประชุมหลั กสู ตร
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาดังต่อไปนี้ ศูนย์สุขภาพจิตเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันผู้ที่มาขอรับบริการส่วนมากเป็นนักศึกษา รองลงมาคือบุคลากร ปัญหาที่พบมี
ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ
1. มีนักศึกษามาใช้บริการส่วนมาก คือ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรอื่นมาใช้บริการเป็นส่วนน้อย ซึ่งนักศึกษาประเมินไว้ว่าขาดการประชาสัมพันธ์ทา ให้
นักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยมี่ประชุมมีมติให้ผู้รับผิดชอบศูนย์สุขภาพจิตประชาสัมพันธ์
แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปให้ทั่วถึงและมากกว่านี้
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยจึงทาให้หลักสูตรจิตวิทยาฯ ดาเนินงานใน
งบประมาณจากัดและใช้วัสดุและอุปกรณ์เท่าที่มีเท่านั้น เช่น ขาดเครื่องมือในการวัดและทดสอบทางจิตวิทยา
เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับการช่วยเหลือการช่วยเหลือ แก้ไขและป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับนักศึกษาและผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ได้อย่ างมีความสุขและเป็ นการรักษาอัตราของอยู่ของนักศึกษา โดยได้ที่มติจากที่ประชุมหลักสู ตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การไว้ว่า ให้จัดหาเครื่องมือในการวัดและทดสอบที่สามารถหาได้ในราคาไม่แพงและไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.1
รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
สรุปเรื่อง
รายงานผลความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา ผศ.พั ศ ริ น ท์
ก่อเลิศวรพงศ์ ได้รายงานผลความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มามีนั กศึกษามาร้องเรียนปัญ หากับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลาดับที่ 1 โดยพบว่าไม่มีการร้องเรียนที่ตู้หน้าห้อง
หลักสูตรอุตสาหกรรมและองค์การ ห้อง 1116 และ Facebook ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ซึ่งการร้องเรียนโดยผ่ านอาจารย์ที่ป รึกษาคือ นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 รหั ส 58 โดยมีการร้องเรียน คือ เรียนกับ
อาจารย์ท่านหนึ่งและไม่ค่อยรู้เรื่อง โดยอาจารย์ที่ปรึกษารหัสดังกล่าวได้นาข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุม
หลั กสู ต รจิ ตวิท ยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่ อพิ จารณาหาทางแก้ไขปั ญ หา ซึ่ งมีมติให้ แจ้งอาจารย์ผู้ ส อน
ดังกล่าวพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์
ที่ป รึกษาได้แจ้ งข้อมูล นี้ แก่นั กศึ กษาซึ่งเป็ นที่ พึงพอใจของทุ กฝ่ าย ทั้งนี้ ได้ มีการประเมินความพึงพอใจโดย
นักศึกษาในการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า นักศึกษาประเมินความพึงพอใจดังต่อไปนี้ หลักสูตรมีช่องทางให้
นักศึกษานาเสนอ
ข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม = 4.13 และข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ รับการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม = 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยนาเสนอเข้าที่ประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเพื่อเป็ น ข้อมูล ปรับ ปรุงและพั ฒ นาโดยมติในที่ประชุม คือ ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ประชาสั มพันธ์ให้
นักศึกษาได้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงการร้องเรียนหากเกิดปัญหาขึ้นกับ
นักศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9 หน้า

วาระที่ 4.3
สรุปเรื่อง

สรุปโครงการสวนดุสิต จิตอาสา ปีที่ 2 (คุณธรรมจริยธรรมกับทีมสหวิชาชีพ)
สรุปโครงการสวนดุสิต จิตอาสา ปีที่ 2 (คุณธรรมจริยธรรมกับทีมสหวิชาชีพ)

ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เสนอสรุปโครงการสวนดุสิต จิตอาสา ปีที่ 2 หัวข้อ “คุณธรรม
จริ ย ธรรมกั บ ที มสหวิช าชี พ ” ซึ่งบู รณาการกับ รายวิช าจริย ธรรมส าหรับ นั กจิ ตวิท ยา และนั กศึ กษาเข้าร่ว ม
โครงการเป็นนักศึกษชั้นปีที่ 1 รหัส 58 จานวน 72 คน โดยมีการกาหนดกิจกรรมดังต่อไปนี้ คื อ ช่ ว ง ที่ 1
คุณธรรมจริยธรรมนักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง 348 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และช่วงที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปาก
เกร็ด สรุปผลจากการประเมินผลการสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้ า นความรู้ ค วามเข้ าใจจริ ย ธรรมส าหรั บ นั ก จิ ต วิท ยา พบว่า นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนให้ ค วามเห็ น ต่ อ
โครงการตรงกันว่าเป็นโครงการที่ทาให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
และที มสหวิช าชีพ ไดชัดเจนมากกว่าการเรี ยนภาคทฤษฎีในห้ องเรียน, ท าให้ นักศึกษาเห็ น ความส าคัญ ของ
จรรยาบรรณในงานของนักจิตวิทยาและทีมสหวิชาชีพ, นักศึกษาเห็นถึงความจาเป็นในการพิทักษ์และปกป้อง
สิทธิเด็กโดยเห็นผลกระทบจากการที่เด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิ, การจัดการกับปัญหาในเด็กที่มีความหลากหลายทาง
พัฒนาการ, นักศึกษามีความเห็นว่าจรรณยาบรรณเป็นเสมือนข้อควรระวังของนักจิตวิทยาเท่านั้ น แต่ในการ
ปฏิบัติงานจริงแล้วนั้น นักจิตวิทยาจะต้องใช้จิตสานึกของตนในฐานะวิชาชีพที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับ
ผู้รับบริการใช้ทั้งหลักการด้านเหตุผลและใช้ทั้งความรู้สึกรับรู้ปัญหาทางจิตใจของผู้อื่นและสร้างความเข้าใจให้กับ
นักศึกษาในฐานะว่าที่นักจิตวิทยาในอนาคต
2. ด้านการปลูกฝังจิตสาธารณะสาหรับนักจิตวิทยา พบว่า นักศึกษาเห็นว่าเป็นโครงการที่ทาให้พวก
เขาต้ องระวั งตั ว ในการใช้ชี วิต ไม่ เป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เด็ ก ถู ก ทอดทิ้ งจนต้ อ งมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ แ บบนี้ ,
นักศึกษาสามารถสังเกตพัฒนาการของเด็กในรูปแบบต่างๆ ได้ตามสถานการณ์จริง, นักศึกษาเห็นว่าเป็นโครงการ
ที่เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ทาให้พวกเขาได้ทางานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนตามความสมัครใจเกิด
บรรยากาศในการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับดีมากโดยนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ได้ทางานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเสนอแนะว่าควรจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรุ่นถัดไป เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกของการ
ทากิจ กรรมเพื่ อส่ วนรวมตั้งแต่เริ่ มชีวิต การเป็ นนักศึ กษาเพราะส่ งเสริมให้ พ วกเขาสามารถไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการเห็นคุณค่าและการเครารพตนเองและผู้อื่น
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมติที่ประชุมระบุให้ยังคงโครงการสวนดุสิต จิตอาสา (คุณธรรมจริยธรรมกับ
ทีมสหวิชาชีพ) โดยจัดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ในรุ่นถัดไป โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรภายนอกที่ยินดีให้ความร่วมมือกับหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การแห่งใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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วาระที่ 4.4
สรุปโครงการ Psycho Academic Day หัวข้อ แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาครั้งที่ 9)
สรุปเรื่อง
สรุ ป โครงการ Psycho Academic Day หั ว ข้ อ แฟนพั น ธุ์ แ ท้ จิ ต วิ ท ยาครั้ ง ที่ 9)
อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เสนอรายงานผลการจัดโครงการ Psycho Academic
Day หั ว ข้ อ แฟนพั น ธุ์แ ท้ จิ ต วิท ยาครั้ งที่ 9 ณ ห้ อ งกาหลาโรงแรมสวนดุ สิ ต เพลส ในวัน พฤหั ส บดีที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.00 น. – 16.30 น. ซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การชั้นปี
ที่ 1, 2 และ4 จานวนทั้งหมด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 89.95 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ ร้อยละ 77.40 พบว่า การจัดโครงการประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี แต่จะมีปัญหาและอุปสรรค
คือ เรื่องสถานที่และงบประมาณในการจัดโครงการ ดังนั้นมติในที่ประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การได้ระบุว่า ในปีการศึกษาหน้าให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้รับผิดชอบโครงการ และให้มีการวาง
แผนการปฏิบัติอย่างรัดกุมต่อไป
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.5
รายงานการประเมินผลแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan
: IDP) ของอาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สรุปเรื่อง
รายงานการประเมินผลแผนพัฒ นารายบุคคล (Individual Development Plan :
IDP) ของอาจารย์ประจาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ นาเสนอ
รายงานการประเมิน ผลแผนพั ฒ นารายบุ คคล (Individual Development Plan : IDP) ของอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปี
การศึกษา 2558 และน าเสนอสรุป ผลการสารวจความพึ งพอใจของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ต รจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจาปีการศึกษา 2558 ตามเอกสารแนบที่ 4.5
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4.6
รายงานการดาเนินการเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557
สรุปเรื่อง
รายงานการด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึก ษาปี 2557 โดย ดร.สฤษดิ์
ศรีโยธิน ได้รายงานการดาเนินการเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557 โดยการสารวจภาวการณ์มีงานทา
และความพึงพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตประจาปี การศึกษา 2557 ด้วยวิธีการสั มภาษณ์ ทางโทรศัพ ท์ และ Lineapplications ผ่ า นระบบมื อ ถื อ โดยใช้ เวลาท าการส ารวจในช่ ว งวั น ที่ 3 -10 มิ ถุ น ายน 2559 และเป็ น
ผู้ รับ ผิ ดชอบด าเนิ น การวิเคราะห์ ผ ลส ารวจภาวการณ์ มี งานท า และความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตประจาปี
การศึกษา 2557 แล้วเขียนรายงานผลการสารวจ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9 หน้า

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 5.1
นาเสนอโครงการร่วมกับกิจการนักศึกษาและการจัดการความรู้ “ในหัวข้อ การให้
คาปรึกษานักศึกษา”
สรุปเรื่อง
นาเสนอโครงการร่วมกับกิจการนักศึกษาและการจัดการความรู้ “ในหัวข้อ การให้
คาปรึกษานั กศึกษา” โดยอาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิ ศวรพงศ์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตร
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 59 ที่กาลังจะเข้าศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ หัวข้อ การให้
คาปรึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษา โดยจะมีท่ านวิท ยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิพั ฒ น์ มฆขจร มาให้ ความรู้แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยโครงการจะจัดขึ้นในวันพุธที่
8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ซึ่งหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ส่งชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาจานวน 2 ท่านเพื่อเข้าร่วมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน (อาจารย์ที่ปรึกษา
รหั ส 58) และอาจารย์ศุภ มิตร บั วเสนาะ (อาจารย์ที่ปรึกษา รหั ส 57) เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
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