
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 8 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  13 / 2559 

ในวันพฤหัสบดีที่  14 กรกฎาคม 2559    เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 

................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ผลการประเมินจากผู้ตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
     
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รบัรองการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559  ในวันอังคารที่  5 กรกฎาคม 2559    เวลา 09.00 
– 16.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
 
    - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (จุดแข็ง จุดอ่อน 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ) 
  4.2 แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 
  4.3 จัดท าแผนประกันคุณภาพเพ่ือรองรับการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรปีการศึกษา 
2559 
  4.4 การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  4.5 เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 59 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 2  จากท้ังหมด 8 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  13 / 2559 

ในวันพฤหัสบดีที่  14 กรกฎาคม 2559    เวลา 13.00 – 16.00 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  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 3  จากท้ังหมด 8 หน้า 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
วาระท่ี 1.1  ผลการประเมินจากผู้ตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 
สรุปเรื่อง   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม KM อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต เวลา 08.00 – 16.30 น นั้นผ่านไปด้วยดี จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่า หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 6 ตัวบ่งชี้โดยผลการประเมินมีดังนี้ 

 1. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบที่ 2 – 6 
เท่ากับ 3.57 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
 2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.35 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 3. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปาน
กลาง 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 3.48 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  องค์ประกอบที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 4  จากท้ังหมด 8 หน้า 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ
ท ี่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00 ระด ับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระด ับคุณภาพด ี 
4.01–5.00 ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมินผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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2 - - 2.1,2.2 4.48 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.48 ระดับคณุภาพด ี

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.75 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2   

ผลการประเม ิน 3.35 3.50 4.48 3.57 ระดับคุณภาพดี 

 
 
 โดยหลักสูตรจิตวิทยาได้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 357  ถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพดี 
ดังนั้นประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯจึงกล่าว ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  12/2559  ในวันอังคารที่  5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 
16.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
     
  ไม่มี 
 
 
 
 



หน้าท่ี 5  จากท้ังหมด 8 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (จุดแข็ง จุดอ่อน 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ) 
สรุปเรื่อง  การทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (จุดแข็ง จุดอ่อน 
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค )โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการเตรียมความ
พร้อมประกันคุณภาพของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ในปีการศึกษา 2559   โดยให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละองค์ประกอบรายงานการทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ โดยจะมี
รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้ ตามเอกสารแนบที่ 4.1 
  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี 4.2  แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 
สรุปเรื่อง  แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 
โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) 
การประกันคุณภาพปีการศึกษาโดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบน าเสนอแผนการปรับปรุงโดยจะมีรายละเอียดแต่
ละองคป์ระกอบดังนี้ ตามเอกสารแนบที่ 4.2 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 4.3  จัดท าแผนประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 
สรุปเรื่อง  จัดท าแผนประกันคุณภาพเพ่ือรองรับการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรปี
การศึกษา 2559 โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจัดท าแผนประกันคุณภาพเพ่ือ
รองรับการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรโดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบน าเสนอแผนการจัดท า
แผนการประกันคุณภาพเพ่ือรองรับการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจะมีรายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ ตามเอกสารแนบที่ 4.3 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4.4  การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สรุปเรื่อง  การพิจารณาเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศได้น าเสนอต่อที่
ประชุมเรื่องเล่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2/2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จะคู่มือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ส าหรับสถานฝึกประสบการณ์ และส าหรับนักศึกษา และเล่ม
ส าหรับนักศึกษาได้มีการแก้ไขรายละเอียดเพียงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้เพ่ือพิจารณา แต่เนื่องจาก



หน้าท่ี 6  จากท้ังหมด 8 หน้า 

เล่มส าหรับสถานฝึกประสบการณ์ ได้ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงน าเสนอให้ตัดรายละเอียดการเขียน
ลักษณะงานของนักศึกษาออกและให้เขียนในภาพรวมแทน 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ เห็นสมควรตามที่เสนอมา และมีมติให้เพ่ิมเติมข้อค าถามเกี่ยวกับนักศึกษาในศตวรรษ
ที่21 โดยมอบหมายให้ ผศ.พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  เป็นผู้จัดท า และมอบหมายให้ ผศ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข 
เป็นผู้จัดท าข้อค าถามของคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และน าส่งเลขานุการ เพ่ือรวบรวมและจัดท า
รปูเล่มต่อไป 
 
 
วาระท่ี 4.4  เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 59 
สรุปเรื่อง  เตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 59  โดยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ได้
น าเสนอการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 59 ซึ่งจะจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “เปิดประตูสู่
จิตวิทยาฯ สวนดุสิต”ขึ้นในวันพุธที่  3  สิงหาคม 2559 เวลา08.15-12.00 น.  ณ ห้อง 348  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โดยมีก าหนดการดังต่อไปนี้ 
 

ก าหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “เปิดประตูสู่จติวิทยาฯ สวนดุสิต” 
หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559  ณ ห้องเรียน 348 

............................................................................................................................. .................................................... 
08.15 – 08.30   ลงทะเบียน (โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาใหม่) 

08.30 – 09.00  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ กล่าวต้อนรับและแนะน า 

   หลักสูตรฯคณาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร 

09.00 – 10.15  เสวนาเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างใรในบ้านจิตวิทยาฯ มสด.” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

10.15 – 10.30  พัก 

10.30 – 11.15  เสวนาเรื่อง “จบจิตวิทยาฯ แล้วเป็นอะไรได้บ้าง” โดยบัณฑิตจิตวิทยาฯ  

11.15 – 11.45  บรรยาย “เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” โดยอาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 

   และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

   ถาม-ตอบ 

11.45 – 12.00  กล่าวปิดงานและถ่ายรูปร่วมกัน 
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 ในเวลา 09.00 – 10.15 น. มีการเสวนาเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรในบ้านจิตวิทยาฯ มสด.” และผู้ด าเนิน
รายการ คือ   นายจิรภัทร อินหลวง 
 
วิทยากร   
1.  นางสาวพรศิริ พนมอุปถัมภ์ นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 56 (GPA. 3.73) 
2.  นางสาวมินตรา หล้าล้ า  นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 56 (GPA. 3.73)   
3.  นางสาวทักษพร พวงพยอม นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 56 (GPA. 3.71) 
4.  นางสาวสิริขวัญ แสงวนิชย์ นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 56  
     คณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี  2558 
5. นายคมสันต์  ศุภเมธีวรกุล นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 57  
     ประธานคณะกรรมการบริหารนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี  2559 
6. นายศิวัฒน์  วัฒนะพงศกร นักศึกษาจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 57  
     ประธานนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ นักศึกษาจิตวิทยาฯ  ปี 2559 
 
ประเด็นในการเสวนา 
 ประเด็นที่ 1. ความแตกต่างระหว่างชีวิตนักเรียนกับนักศึกษา ในเรื่องความแตกต่างกันอย่างไร น้อง
ใหม่จะต้องปรับตัวอย่างไร ปัญหาที่รุ่นพ่ีพบเจอในขณะเรียน ท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย และแก้ปัญหานั้นๆ 
อย่างไร ? 
 ประเด็นที่ 2. รุ่นพ่ีมีแผนการในการจัดการเรียนกับตัวเองอย่างไร และในระหว่างเรียนมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกห้องเรียนอย่างไรบ้าง มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างไร เช่น การท างาน
นอกเหนือเวลาเรียน การท ากิจกรรมเสริมการเรียน และได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใดนอกจาก
กิจกรรมนั้นๆ  
 
 ในเวลา  10.30 – 11.15 น. เสวนาเรื่อง “จบจิตวิทยาฯ แล้วเป็นอะไรได้บ้าง มสด.” ผู้ด าเนินรายการ
นายจิรภัทร  อินหลวง  และ นางสาวพรศิริ พนมอุปถัมภ์ 
วิทยากร   
1.  นายนภดล  สุขดวง  บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 54 (GPA. 3.64) 
2.  นางสาวนริศรา จินดาพันธุ์ บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 54 (GPA. 3.04)   
3.  นายณรินทร์พันธุ์ บุญมี  บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 54 (GPA. 3.01) 
4.  นายนันทจักร์  แซ่ลิ้ม  บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 54 (GPA. 2.71) 
5.  นายคาลอส  บุญสุภา  บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 55 (GPA. 3.58) 
6.  นางสาวอุไรวรรณ์ ธรรมรักษ์ บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 55 (GPA. 3.35) 
7.  นางสาววิภาวด ี แซ่โง้ว  บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 55 (GPA. 3.13) 
8.  นายจักรี  เพชรชารี บัณฑิตจิตวิทยาฯ มสด. รหัส 55 (GPA. 2.91) 
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ประเด็นในการเสวนา 
 ประเด็นที่ 1. ปัจจุบันท างานอะไร ได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับการท างานอย่างไรบ้าง 
มีสิ่งใดที่ได้เปรียบคนอ่ืนๆ ในศาสตร์ที่คล้ายๆ กัน หรือลักษณะงานที่คล้ายๆ กัน และมีจุดไหนที่ทางหลักสูตรฯ 
จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับน้องๆ รุ่นต่อๆ ไป 
 ประเด็นที่ 2. รุ่นพี่จะมีข้อแนะน าในการเตรียมตัวในการเรียนอย่างไร ทั้งชีวิตการเรียน การท า
กิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการวางแผนอาชีพในอนาคต 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
   
   ไม่มี 
 
เลิกประชุม  เวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
      นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                             วันจันทรท์ี่  9 สิงหาคม  2559 

 
 
 

            ผูช้่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 วันจันทร์ที่  9 สิงหาคม  2559 
 


