
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  1 / 2559 

ในวันศุกร์ที่  15 มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 13.00 น. 
ณ  อาคาร1  ช้ัน 1  ห้อง1116 

................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
     
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558  ในวันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม  2558  เวลา 
09.00 – 12.00 น.ณ  ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง 1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
 
  3.1  การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58 
  4.2  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 
  4.3  รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 
  4.4  การคงอยู่ของนักศึกษา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1  น าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ 
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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ครั้งที่  1 / 2559 
ในวันศุกร์ที่  15 มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ  อาคาร1  ช้ัน 1  ห้อง1116 
................................................................................................................................................................. 
 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม 
1. ดร.สฤษดิ ์  ศรีโยธิน    ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
2. อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
3. อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
4. อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
5. อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
6. นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ   เลขานุการประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 อาจารย์สฤษดิ์  ศรีโยธิน  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
สรุปเรื่อง  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัส 55)  โดยทางหลักสูตรได้ส่งแบบส ารวจ
ให้กับบัณฑิตและผู้ประกอบการ และได้ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  

 ตามเอกสารแนบที่ 1.1.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

 ตามเอกสารแนบที่ 1.1.2  แบบสรุปผลการส ารวจการวิจัยการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยการประชุมในครั้งหน้า ให้อาจารย์ทุกท่านที่มีการแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชามาน าเสนอต่อที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558  ในวันพฤหัสบดีที่  19  พฤศจิกายน  2558  เวลา 
10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี  3.1  การด าเนินงานกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
สรุปเรื่อง  การด านินงานกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  ได้เสนอถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
วิชาชีพ และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี ศักยภาพ 
โดยมีการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาประจ าหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ซึ่ง
เป็นการด าเนินการพัฒนา ดังนี้  
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              3.1  โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม   
   โครงการคุณธรรมจริยธรรมได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิชารายวิชา จริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 

จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 58 จ านวน  74  คน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 
2558 (15  มกราคม – 28  เมษายน  2559) โดยระบุให้มีการจัดโครงการสวนดุสิต จิตอาสา ปีที่ 2 ในหัวข้อ  
“คุณธรรมจริยธรรมนักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ” ก าหนดจัดกิจกรรมช่วงที่ 1 คุณธรรมจริยธรรมนักจิตวิทยากับ
ทีมสหวิชาชีพ ณ วันศุกร์ที่ 25  มีนาคม พ .ศ. 2559 และกิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรมจิตอาสา ณ วันศุกร์ที่ 1  
เมษายน  พ .ศ. 2559  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบคือ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธินจัดการวางแผนการปฏิบัติต่อไป 
              3.2  โครงการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 

โครงการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิชารายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จ านวน  55  คน  ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28  มีนาคม – 14  กรกฏาคม  2559) โดยระบุให้มีการจัดกิจกรรมในวันที่  21  
เมษายน  พ.ศ.2559  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการวางแผนงานในภาคเรียนถัดไป 
              ส าหรับโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และรายงานผลการจัดกิจกรรมและ
โครงการแกค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้  

1.  การวิจัยบูรณาการกับรายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจะเปิดให้มี
การลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จ านวน  55  คน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28  
มีนาคม – 14  กรกฏาคม  2559) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ระบุให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 และ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3  
 2.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ระบุไว้ในกิจกรรมในรายวิชารายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรายวิชานี้ในให้กับนักศึกษารหัส 55 จ านวน  55  คน  ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559 (28  มีนาคม – 14  กรกฏาคม  2559) โดยระบุให้มีการจัดกิจกรรม ณ 
พระที่นั่งวิมานเมฆ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในแหล่งชุมชนที่ตนศึกษาอยู่ ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบจัดการวางแผนงานในภาคเรียนถัดไป 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

วาระท่ี 3.2  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
สรุปเรื่อง  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  
อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์   เสนอถึงการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ โดยมีระบบการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1.  การบริการแนะแนวแก่นักศึกษา  โดยมีคณะกรรมการผู้รับชอบบริการในแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

1.1  บริการส ารวจนักศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)  
            ผู้รับผิดชอบ อ.ศุภมิตร บัวเสนาะ                         

1.2  บริการสนเทศ  (Information Service)  ผู้รับผิดชอบ ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน   
            1.3  บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ผู้รับผิดชอบ อ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์       
   1.4  บริการจัดวางตัวบุคคล  (Placement Service) ผู้รับผิดชอบ อ.ปทุมพร  โพธิ์กาศ   
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1.5  บริการติดตามผลและวิจัย (Follow-up Service) ผู้รบัผิดชอบ อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข    
       2. ทางหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีเพ่ือให้
เป็นอจารย์ที่คอยดูแลและให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษารหัส 56 คือ อาจารย์โฉมสมร  เหลือโกศล, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 57 คือ อาจารย์อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 58 คือ ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน  ส าหรับการในปีการศึกษาหน้า
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกให้อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 
59 โดยทางหลักสูตรฯ จะส่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือท าค าสั่ง
แต่งตั้ง  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงในการเข้าพบ 
(Office hours) ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีช่องทางอ่ืนๆ ในการให้ค าปรึกษา เช่น 
Facebook ประจ าหลักสูตร  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58 
สรุปเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58 
อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  ได้เสนอถึงการพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีนโยบายพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากความสามารถทางด้านวิชาการประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นหลัก ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
       1.   ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาจากวุฒิการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาและรายวิชาที่สอน)                            
       2.   ประสบการณ์การสอน 
       3.   ความเชี่ยวชาญในรายวิชา ฯลฯ 
       4.   จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดให้เป็นไปตามภาระหน้าที่หลัก ซึ่งก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        หลักสูตรได้เปิดรายวิชาตามแผนการเรียนผ่านระบบบริหารการศึกษา ( iregis) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
นักศึกษาได้ลงทะเบียนผ่านระบบเป็นที่เรียบร้อย  โดยผู้สอนจัดท า มคอ.3 ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วันเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งตามก าหนดทุกท่าน และอาจารย์พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ์  แจ้งเรื่องตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นักศึกษารหัส 57,58 เปิดเรียนในวันศุกร์ที่ 
15 มกราคม 2559  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
 
 
วาระท่ี 4.2  ติดตามเอกสารประกอบการเรียน – การสอนของนักศึกษา 
สรุปเรื่อง  ติดตามเอกสารประกอบการเรียน – การสอนของนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีนักศึกษาที่มีผลการเรียนตกค้างเป็นเป็น 2  กลุ่มดังต่อไปนี้ 
1.กลุ่มนักศึกษาประเภทนักกีฬา รหัส 55 จ านวน  2 คน ต้องลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ  
2.กลุ่มนักศึกษารหัส 55 ที่มีผลการเรียนตกค้างจ านวน 6 รายวิชา  จ านวน  2 คน ต้องลงทะเบียนเป็น

กรณีพิเศษ เรียนร่วมกับนักศึกษารหัส 57 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี 4.2  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 
สรุปเรื่อง  การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 อาจารย์ 
พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษารหัส 56 
ซ่ึงแต่เดิมการจัดการเรยีนการสอนลักษณะเป็นทีมผู้สอนรวมกันท้ัง  3 รายวิชาดังต่อไปนี้ 

1. รายวิชา การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  โดยมีอาจารย์อัมพร   
ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา 

2. รายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมี อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์   
เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา 

3. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์โฉมสมร  
เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา 
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ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน จึงขอน าเสนอในที่ประชุมร่วมกันพิจารณา  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและได้มีมติต่อไปนี้ 

1. รายวิชา การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากเดิมอาจารย์อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา เปลี่ยนแปลงเป็น ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
ศุภมิตร  บัวเสนาะ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งหน่วยกิต คนละ 1.5 หน่วยกิต และให้อาจารย์ทั้งสอง
ท่านปรับการสอนในรายวิชาศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นคะแนนเต็ม 100 
คะแนน โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคส์ (Rubrics) และน าเสนอในท่ีประชุมครั้งหน้า 

2. รายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์   
เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา  เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งหน่วยกิต คนละ 1.5 หน่วยกิต โดยมีกิจกรรมที่อยู่
ในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
2.2 การศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐบาลและองค์กรภาคเอกชน 
2.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ “แฟนพันธ์แท้จิตวิทยา”  
2.4 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.5 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (Oral Test)  โดยมีการสอบ 

1 ครั้ง และถ้าผ่านการทดสอบ ไม่ต้องท าการสอบ Speed Test  500 ข้อ  แต่ถ้าไม่ผ่าน จะมีการสอบ Speed 
Test  500 ข้อ  สามารถสอบได้ 1 ครั้ง ถ้าไม่ผ่าน สามารถสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง  โดยคะแนนจะมีการลดค่า
คะแนนต่างกันตามล าดับ 

 2.6 การทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน สามารถสอบได้ 1 ครั้งโดยคะแนน
จะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามล าดับ 

 2.7 การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยคะแนนจะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามล าดับ 
 2.8 นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel  

ขั้นสูงสามารถงานได้จริงได้ โดยนักศึกษาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  หรือ บริษัทภายนอก  
โดยนักศึกษาจะต้องจัดส่งใบประกาศนียบัตร ให้กับทางหลักสูตรฯ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในรายวิชานี้ 

 
3. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์โฉมสมร   

เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา เปลี่ยนแปลงเป็นอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ  รับผิดชอบร่วมกับ อาจารย์
โฉมสมร  เหลือโกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาโดยแบ่งคนละ  2.5 หน่วยกิต 
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วาระท่ี 4.3  รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 
สรุปเรื่อง  รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558  รายงานการ
ส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังต่อไปนี้ ในภาคการศึกษาที่1/2558และ 2/2558  
หลักสูตรจิตวิทยาฯได้ท าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งหมด 16รายวิชา  โดยอาจารย์ทุกท่านได้ท าการ
ส่งผลการเรียน และ มคอ.5 เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาที่ได้ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังรายวิชาดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที่ รหสัวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต ตอนเรยีน วนั เวลำสอน หอ้งเรยีน ปีกำรศึกษำ ช้ันปี ผู้สอน มคอ.5 File

1 2511302 จิตวทิยาสังคม 3(3-0-6) A1 อ.09.00-12.00 น. 321 (1-2558) 1(58) ดร.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513721 การยศาสตร์และจิตวทิยาวศิวกรรม 3(3-0-6) A1 ศ.09.00-12.00 น. 1208 (1-2558) 2(57) ดร.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513709 ระเบียบวธิวีจิัยทางจิตวทิยา 3(2-2-5) A1 จ.09.00-12.00 น. 1208 (2-2558) 3(56) ดร.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2 2512718 อตุสาหกรรมสัมพนัธ์ 3(3-0-6) A1 พ. 09:00 - 12:00 น. 1208 (1-2558) 2(57) อ.ศุภมติร บัวเสนาะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2511205 จิตวทิยาการทดลอง 3(2-2-5) A1 พฤ.13.00-17.00 น. 11702 (2-2558) 3(56) อ.ศุภมติร บัวเสนาะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513710 การประยุกต์จิตวทิยาเพือ่การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์

3(2-2-5) A1 พฤ.08.00 - 12.00 น. 11702 (2-2558) 3(56) อ.ศุภมติร บัวเสนาะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

3 2512710 จิตวทิยาการตลาดและผู้บริโภค 3(2-2-5) A1 อ.13.00-17.00 น. 1208 (1-2558) 2(57) อ.พศัรินท์  กอ่เลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513602 การประยุกต์การให้ค าปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5) A1 พ.08.00-12.00 น. 1207 (2-2558) 3(56) อ.พศัรินท์  กอ่เลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512711 การปรับพฤติกรรมในองค์การ 3(2-2-5) A1 อ.08.00-12.00 น. 1207 (2-2558) 3(56) อ.พศัรินท์  กอ่เลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

4 2514712 ภาษาองักฤษส าหรับนักจิตวทิยา 3(2-2-5) A1 อ.08.00-12.00 น. 1208 (1-2558) 2(57) อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2511104 จิตวทิยาพฒันาการ 3(3-0-6) A1 อ.13.00-17.00 น. 321 (1-2558) 1(58) อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2514702 ภาษาองักฤษส าหรับนักจิตวทิยาอตุสา
กรรมและองค์การ

3(2-2-5) A1 จ.13.00-17.00 น. 1207 (2-2558) 3(56) อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว

5 2511703 จิตวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การเบือ้งต้น 3(3-0-6) A1 พ.09.00-12.00 น. 321 (1-2558) 1(58) อ.ปทุมพร โพธิ์กาศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว

6 2511203 จิตวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) A1 จ.13.00-16.00 น. 1208 (1-2558) 1(58) อ.โฉมสมร เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512224 สุขภาพจิตในการท างาน (วชิาเลือกเสรี) 3(2-2-5) A1 พ.13.00-16.00 น. 321 (1-2558) 2(57) อ.โฉมสมร เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2514802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาฯ 5(450) A1 ศ.13.00-16.00 - (2-2558) 4(55) อ.โฉมสมร เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว

สรุป มคอ.5  ภำคเรียนที ่1/2558  (รหสั57,58)    ภำคเรียนที ่2/2558   (รหสั55,56) 

หลกัสตูรจติวิทยำอุตสำหกรรมและองค์กำร

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระท่ี 4.3  การคงอยู่ของนักศึกษา 
สรุปเรื่อง  การคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาอาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจการคงอยู่ของ
นักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา และติดตามนักศึกษากลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ขาดการติดต่อ ผลการเรียน
ตกต่ า มีปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านพบว่ามีนักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือขอลาออกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้น
ปีได้แจ้งอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1.  นักศึกษารหัส 56 จ านวน 55 คน    
  2.  นักศึกษารหัส 57 จ านวน 61 คน      
  3.  นักศึกษารหัส 58 จ านวน 74 คน  

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าชับให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกัน
ปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคต และให้อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษา ได้แก่  
อ.โฉมสมร  เหลือโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 56, อ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา



หน้าท่ี 9  จากท้ังหมด 9 หน้า 

ของนักศึกษารหัส 57 และดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 58  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ติดตามนักศึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 5.1  น าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ 
สรุปเรื่อง  น าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ โดยอาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
ได้น าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ โดยสืบเนื่องอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ ให้อาจารย์ทุก
ท่านน าเสนอแผนการประกันคุณภาพที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือการปรับปรุงการประกันคุณภาพในปี 2559 ตาม
เอกสารแนบที่ 3.3 ในรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่  6 / 2558 วันที่ 13  สิงหาคม  2558  นั้นอาจารย์ 
ศุภมิตร บัวเสนาะ จึงขอน าเสนอการทบทวนระบบแผนการบริหารอาจารย์ และแผนส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตามเอกสารแนบที ่5.1 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา  13.00 น. 
 
 
 
     นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      พุธที่ 20  มกราคม   2559 
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            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         พุธที่ 20  มกราคม   2559 
 


