
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  10 / 2559 

ในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 

................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
  1. รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59) 
     
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคารที่  17  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 
– 12.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
 
  3.1 การน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขและเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
  3.2 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน 
  4.2 การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  4.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (การประเมินผลการเรียนตามกรอบ TQF) และ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 

 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
 
  5.1 การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับสถานฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 2  จากท้ังหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  10 / 2559 

ในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 

 
................................................................................................................................................................. 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม 
1. ดร.สฤษดิ ์   ศรีโยธิน    ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
2. อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
3. อาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร 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  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.1  รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59) 
สรุปเรื่อง  รายงานการส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59)
ดังต่อไปนี้ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2558 (เปิดภาคเรียน 15 ม.ค.59) หลักสูตรจิตวิทยาฯได้ท าการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรทั้งหมด 9 รายวิชา  โดยอาจารย์ทุกท่านได้ท าการส่งผลการเรียน และ มคอ.5 เป็นที่เรียบร้อย
ภายในเวลาที่ได้ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 
ล ำดับที่ รหสัวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต ตอนเรยีน วนั เวลำสอน หอ้งเรยีน ปีกำรศึกษำ ช้ันปี ผู้สอน เกรด มคอ.5 File

1 2511207 จริยธรรมส ำหรับนักจิตวทิยำ 3(3-0-6) A1 อ.14.30-17.30 น. 11508 (2-2558) 1(58) ดร.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2 2511704 จิตวทิยำกำรสือสำรในองค์กำร 3(3-0-6) A1 จ.14.30-17.30น. 11508 (2-2558) 1(58) อ.ศุภมติร บัวเสนำะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2513723 ควำมรู้ทำงธรุกจิส ำหรับนักจิตวทิยำ
อตุสำหกรรมและองค์

3(3-0-6) A1 พฤ.14.30-17.30น. 11508 (2-2558) 2(57) อ.ศุภมติร บัวเสนำะ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

3 2512719 แรงจูงใจในกำรท ำงำน 3(3-0-6) A1 อ.08.00-11.00น. 11508 (2-2558) 2(57) อ.ปทุมพร โพธิก์ำศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512713 จิตวทิยำบริกำร 3(3-0-6) A1 11.30-14.30 น. 11580 (2-2558) 2(57) อ.ปทุมพร โพธิก์ำศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

4 2511204 สรีรจิตวทิยำ 3(3-0-6) A1 อ.08.00-11.00น. 11401 (2-2558) 1(58) อ.พศัรินท์  กอ่เลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512717 จิตวทิยำกำรเรียนรู้ 3(2-2-5) A1 พ.08.00-12.00น. 11508 (2-2558) 2(57) อ.พศัรินท์  กอ่เลิศวรพงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

5 2511206 จิตวทิยำบุคลิกภำพและกำรปรับตัว 3(2-2-5) A1 อ.11.30-14.30น. 11401 (2-2558) 1(58) อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

2512223 กำรวดัผลและกำรทดสอบทำง
จิตวทิยำ

3(3-0-6) A1 พ.13.00-17.00น. 11508 (2-2558) 2(57) อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว  
 
 และทางหลักสูตรจิตวิทยาฯได้ท าการรวบรวมผลการเรียนและ มคอ.5 ในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
โดยมีจ านวน  23  ตอนเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกตอนเรียนได้ท าการส่งผลการเรียนครบถ้วนทุกตอนเรียนและ
ได้น าส่งคณะฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป   
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ล ำดับที่ รหัสวชิำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต ตอนเรียน ผู้สอน เกรด มคอ.5 File ใบสรุป File
1 2500113 จิตวทิยำเพือ่กำรพฒันำตน 3(3-0-6) A1 อ.ณัฐพงศ์  โกสุมำศ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
2 3(3-0-6) B1 อ.โฉมสมร  เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
3 3(3-0-6) C1 อ.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
4 3(3-0-6) D1 อ.สฤษด์ิ  ศรีโยธนิ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
5 3(3-0-6) G1 อ.โรจนำ ศุขะพนัธุ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
6 3(3-0-6) H1 อ.โฉมสมร  เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
7 3(3-0-6) I1 อ.โฉมสมร  เหลือโกศล ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
8 3(3-0-6) J1 อ.จุฬำลักษณ์  ปำณะศรี ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
9 3(3-0-6) K1 อ.วณิชยำ  ศีลบุตร ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
10 3(3-0-6) L1 อ.ศศิพชัร  วงศ์รินทรำเมธี ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
11 3(3-0-6) M1 อ.โรจนำ ศุขะพนัธุ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
12 3(3-0-6) N1 อ.โรจนำ ศุขะพนัธุ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
13 3(3-0-6) O1. อ.สวภิำ  ผลัญชัย ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
14 3(3-0-6) P1 อ.นิตยำ  ทวชีีพ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
15 3(3-0-6) Q1 อ.สวภิำ  ผลัญชัย ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
16 3(3-0-6) A2 อ.ทรงธรรม  ทิวสมบุญ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
17 3(3-0-6) B2 อ.ธรี  โสตถิโกมล ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
18 3(3-0-6) C2 อ.ชมพนุช  นุตำคม ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
19 3(3-0-6) D2 อ.ฐำนะวฒันำ  สุขวงศ์ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
20 3(3-0-6) B4 อ.ภริมำ  วนิิธำสถิตย์กลุ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
21 3(3-0-6) D4 อ.ภริมำ  วนิิธำสถิตย์กลุ ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
22 3(3-0-6) C4 อ.วณิชยำ  ศีลบุตร ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว
23 3(3-0-6) E4 อ.ศศิพชัร  วงศ์รินทรำเมธี ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว ส่งแล้ว

รำยวิชำจติวิทยำเพ่ือกำรพัฒนำตน รหสัวิชำ  2500113 เทอม 2/2557

 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคารที่  17  พฤษภาคม  2559  เวลา 09.00 
– 12.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1  การน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขและเพิ่มค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
สรุปเรื่อง  การน าเสนอเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ฉบับแก้ไขและเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาได้ท าการเพ่ิมเติมอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และแก้ไขจากการประชุมในครั้งที่
แล้วและส่งมายังเลขานุการหลักสูตรฯท าการรวบรวม เพ่ือน ามาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นสมควรร่วมกันพิจารณาและให้เลขานุการท าการแก้ไข  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
วาระท่ี 3.1  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีมีผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 
สรุปเรื่อง  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน 
สืบเนื่องจากให้นักศึกษาและอาจารย์ท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2559 โครงการ Psycho Academic Day  หัวข้อ  แฟนพันธุ์แท้
จิตวิทยาครั้งที่ 9 นั้น นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ เลขานุการประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯได้รายงานผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีผลต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ประเด็น X  ระดับ 
ความพึงพอใจ 

    ความพร้อมทางกายภาพ 

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ 3.72 ระดับดีมาก 

2.ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 3.65 ระดับดีมาก 

3. มีสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา 3.56 ระดับดีมาก 

4.สภาพแวดล้อมของสถานท่ีที่ให้บริการ 3.81 ระดับดีมาก 

ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

1.มีระบบอินเตอร์เนต็เพื่อการสืบค้น 3.48 ระดับปานกลาง 

2.อุปกรณ์ที่ให้บริการมีความทันสมัย 3.81 ระดับดีมาก 

ความพร้อมของทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.มีเอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม 3.98 ระดับดีมาก 

2.ความเพียงพอของวัสดุที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 3.73 ระดับดีมาก 

3.ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้สนบัสนุนการเรียนการสอน 3.78 ระดับดีมาก 

ภาพรวมของการให้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.ภาพรวมของการให้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.96 ระดับดีมาก 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็น X  ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ความพร้อมทางกายภาพ 

1. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้ 4.40 ระดับมากที่สุด 

2.ห้องเรียนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.20 ระดับมากที่สุด 

3. มีสถานท่ีส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา 4.20 ระดับมากที่สุด 

4.สภาพแวดล้อมของสถานท่ีที่ให้บริการ 4.40 ระดับมากที่สุด 

ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

1.มีระบบอินเตอร์เนต็เพื่อการสืบค้น 4.40 ระดับมากที่สุด 

2.อุปกรณ์ที่ให้บริการมีความทันสมัย 4.40 ระดับมากที่สุด 

ความพร้อมของทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1.มีเอกสาร และสื่อประกอบการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม 4.00 ระดับมากที่สุด 

2.ความเพียงพอของวัสดุที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 4.40 ระดับมากที่สุด 

3.ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้สนบัสนุนการเรียนการสอน 4.20 ระดับมากที่สุด 

ภาพรวมของการให้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.ภาพรวมของการให้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4.40 ระดับมากที่สุด 

 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุดแล้ว จึงมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมระดับความพึงพอใจให้มากยิ่งข้ึนด้วยการ ประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และสอนวิธีการใช้งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นคว้าให้มากยิ่งข้ึน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1         การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน 
สรุปเรื่อง         การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกปฏิบัติการในแหล่งงาน  เนื่องจาก ดร.สฤษดิ์   
ศรีโยธิน และ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะจึงไม่สามารถพิจารณาในการ
ประชุมครั้งนี้ได้  
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
วาระท่ี 4.2         การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
สรุปเรื่อง         การพิจารณาค าอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การเนื่องจาก ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน และ อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
จึงไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ได้  
   
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยมีมติให้ร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

วาระท่ี 4.3         การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (การประเมินผลการเรียนตามกรอบ TQF) 
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2558 
สรุปเรื่อง         การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (การประเมินผลการเรียนตามกรอบ TQF) และ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   ประจ าภาคเรียนที่  2/2558 หลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 16 รายวิชา โดยเมื่อค านวณรายวิชาใน
การทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ซึ่งตามมติในการคัดเลือกของคณะกรรมการจึงด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน 4 รายวิชา โดยผลการด าเนินการทวนสอบมีดังนี้  
 
 วิชา จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ รหัสวิชา 2511704 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 73 คน โดยมี
นักศึกษาสอบผ่านจ านวน 72 คน และขาดสอบ จ านวน 1 คน โดยสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อ
จ านวนที่นักศึกษาสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 98.63 โดยเมื่อพิจารณาในประเด็นการด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน เครื่องมือในการประเมินผล (ข้อสอบ) การประเมินผลการเรียนพบว่ามีความเหมาะสม  โดยมีแผนในการ
ปรับปรุงรายวิชาคือเนื่องจากในภาคเรียนที่ผ่านมาทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ 4 โดยเชิญผู้ประกาศข่าวจากสถานีไทยรัฐทีวี มาเป็นวิทยากร ท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงของวิทยากร ผู้สอนจึงเห็นว่าจะมีการจัดให้มีการเชิญวิทยากรใน
ลักษณะเช่นเดียวกันในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ 
 
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา รหัสวิชา  2513709  มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้จ านวน 56 
คน โดยมีนักศึกษาสอบผ่านจ านวน 56 คน โดยสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อจ านวนที่นักศึกษา
สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเมื่อพิจารณาในประเด็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือใน
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การประเมินผล (ข้อสอบ) การประเมินผลการเรียนพบว่ามีความเหมาะสม  โดยมีแผนในการปรับปรุงรายวิชาคือ 
ปรับปรุงการจัดวางระยะเวลาการจัดท าโครงร่างการวิจัยให้ชัดเจน 
 วิชาความรู้ทางธุรกิจส าหรับนักจิตวิทยา รหัสวิชา  2513723  มีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชานี้
จ านวน 62 คน โดยมีนักศึกษาสอบผ่านจ านวน 62 คน โดยสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อจ านวนที่
นักศึกษาสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100.00  โดยเมื่อพิจารณาในประเด็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
เครื่องมือในการประเมินผล (ข้อสอบ) การประเมินผลการเรียนพบว่ามีความเหมาะสม  โดยมีแผนในกา ร
ปรับปรุงรายวิชาคือ ให้นักศึกษาสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพ่ือความพร้อมใน
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่สนใจในอนาคต และบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ ในชั้นสูงขึ้นไป 
 
 วิชา จิตวิทยาการบริการ รหัสวิชา 2512713 มีนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 61 คน โดยมีนักศึกษาสอบ
ผ่านจ านวน 60 คน และขาดสอบ จ านวน 1 คน โดยสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนต่อจ านวนที่
นักศึกษาสอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 98.36 โดยเมื่อพิจารณาในประเด็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
เครื่องมือในการประเมินผล (ข้อสอบ) การประเมินผลการเรียนพบว่ามีความเหมาะสม 
 
 ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลในการด าเนินการทวนสอบและสรุปข้อมูลเพ่ือน าเสนอในรายงานผลการทวน
สอบประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
   
มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับผลการด าเนินการตามที่รายงาน 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 5.1  การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและเล่มฝึกประสบการณ์
วิชาชพีส าหรับสถานฝึกประสบการณ์ 
สรุปเรื่อง  การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและเล่มฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับสถานฝึกประสบการณ์  โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ซึ่งจะมีการปฐมนิเทศเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งจะต้องจัดท าบันทึกให้ศูนย์หนังสือเพ่ือจัดท าเอกสารก่อนช่วงเวลา
ดังกล่าว ซึ่งจากการพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักศึกษาและเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับสถานฝึกประสบการณ์นั้นมีการแก้ไขจากเล่มเดิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะตัดแบบบันทึกส าหรับสถานฝึก
ประสบการณ์ให้มีจ านวนหน้าลดลง เนื่องจากเป็นข้อเสนอแนะจากประสบการณ์และทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นสมควรด้วย 
    
มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นสมควรให้เลขานุการเป็นผู้ปรับแก้ และท าบันทึกเพ่ือให้ศูนย์หนังสือจัดท า
เล่มคู่มือต่อไป 

เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
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