
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  2 / 2559 

ในวันศุกร์ที่  22 มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ  อาคาร1  ช้ัน 1  ห้อง1116 

................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    - 
     
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559  ในวันศุกร์ที่  15 มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 
13.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1  การน าเสนอค าอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไข ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
  4.2  การก าหนดกิจกรรม ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
  4.3  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  4.4  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
  4.5  สรุปโครงการ ไซโคเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม 
  4.6  การส ารวจความต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  4.7  ก าหนดเวลาติดตามบัณฑิต 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1  น าเสนอแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปี 2558 
    
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 2  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ครั้งที่  2 / 2559 
ในวันศุกร์ที่  22 มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 16.00 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  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี 3  จากท้ังหมด 12 หน้า 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 อาจารย์สฤษดิ์  ศรีโยธิน  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 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 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 
   ไม่มี   

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  การน าเสนอค าอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไข ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
สรุปเรื่อง  การน าเสนอค าอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไข ในหลักสูตรปรับปรุงปี  2559 โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณารายวิชาทั้งหมด 41 รายวิชา ซึ่งแบ่งอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาไว้ดังนี้ 
 



หน้าท่ี 4  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ล ำดับที่ รหสัวิชำ ช่ือวิชำ หน่วยกิต อำจำรยผู้์รับผิดชอบ
1 2511207 จริยธรรมส ำหรับนักจิตวิทยำ 3 (3-0-6) ดร.สฤษด์ิ
2 2513709 ระเบยีบวิธีวิจัยทำงจิตวิทยำ 3 (2-2-5) ดร.สฤษด์ิ
3 2511208 จิตวิทยำกำรรู้คิด 3 (2-2-5) ดร.สฤษด์ิ
4 2512225 กำรสร้ำงเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ 3 (2-2-5) ดร.สฤษด์ิ
5 2512227 จิตวิทยำเชิงพุทธ 3 (3-0-6) ดร.สฤษด์ิ
6 2511302 จิตวิทยำสังคม 3 (3-0-6) ดร.สฤษด์ิ
7 2513721 กำรยศำสตร์และจิตวิทยำวิศวกรรม 3 (3-0-6) ดร.สฤษด์ิ
8 2513715 สถิติเพื่อกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ 3 (2-2-5) ดร.สฤษด์ิ
9 2514704 กำรตัดสินใจและกำรแกป้ญัหำในองค์กำร 3 (3-0-6) ดร.สฤษด์ิ
10 2514902 กำรศึกษำเอกเทศเกีย่วกบัจิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร 3 (2-2-5) ดร.สฤษด์ิ
1 2511205 จิตวิทยำกำรทดลอง 3 (2-2-5) อ.ศุภมิตร
2 2512718 อตุสำหกรรมสัมพันธ์ 3 (3-0-6) อ.ศุภมิตร
3 2513710 กำรประยุกต์จิตวิทยำเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 3 (2-2-5) อ.ศุภมิตร
4 2513716 กำรพัฒนำองค์กำรเบือ้งต้น 3 (3-0-6) อ.ศุภมิตร
5 2513720 กำรทดสอบทำงจิตวิทยำในองค์กำร 3 (2-2-5) อ.ศุภมิตร
6 2511704 จิตวิทยำกำรส่ือสำรในองค์กำร 3 (3-0-6) อ.ศุภมิตร
7 2514706 กจิกรรมกลุ่มคุณภำพท่ีทันสมัย 3 (2-2-5) อ.ศุภมิตร
8 2513717 จิตวิทยำบคุลำกร 3 (3-0-6) อ.ศุภมิตร
9 2513723 ควำมรู้ทำงธุรกจิส ำหรับนักจิตวิทยำ 3 (3-0-6) อ.ศุภมิตร
1 2512717 จิตวิทยำกำรเรียนรู้ 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
2 2512710 จิตวิทยำกำรตลำดและผู้บริโภค 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
3 2512711 กำรปรับพฤติกรรมในองค์กำร 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
4 2513602 กำรประยุกต์กำรใหค้ ำปรึกษำในองค์กำร 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
5 2514903 สัมมนำทำงจิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
6 2512712 จิตวิทยำกำรโฆษณำ 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
7 2514302 จิตวิทยำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบคุคล 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
8 2511204 สรีรจิตวิทยำ 3 (3-0-6) อ.พัศรินท์
9 2512601 จิตวิทยำกำรปรึกษำ 3 (2-2-5) อ.พัศรินท์
1 2511104 จิตวิทยำพัฒนำกำร 3 (3-0-6) อ.อมัพร
2 2511206 จิตวิทยำบคุลิกภำพและกำรปรับตัว 3 (3-0-6) อ.อมัพร
3 2512223 กำรวัดผลและกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 3 (2-2-5) อ.อมัพร
4 2514702 ภำษำองักฤษส ำหรับนักจิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร 3 (2-2-5) อ.อมัพร
5 2512228 จิตวิทยำเชิงบวก 3 (3-0-6) อ.อมัพร
6 2513712 ภำษำองักฤษส ำหรับนักจิตวิทยำ 3 (2-2-5) อ.อมัพร
7 2511203 จิตวิทยำเบือ้งต้น 3 (3-0-6) อ.อมัพร
8 2512224 สุขภำพจิตในกำรท ำงำน 3 (2-2-5) อ.อมัพร
1 2511703 จิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำรเบือ้งต้น 3 (3-0-6) อ.ปทุมพร
2 2512719 แรงจูงใจในกำรท ำงำน 3 (3-0-6) อ.ปทุมพร
3 2512713 จิตวิทยำกำรบริกำร 3 (3-0-6) อ.ปทุมพร
4 2513722 จิตวิทยำกำรเปน็ผู้น ำและกำรพัฒนำทีมงำน 3 (3-0-6) อ.ปทุมพร
5 2514802 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพจิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร 5 (450) อ.ปทุมพร

สรุป มคอ.3 ตำมรำยวิชำทีร่ับผิดชอบ

 
 
 รายวิชาทั้งหมด  41 รายวิชามีการเปลี่ยน   35  รายวิชา และไม่เปลี่ยนแปลง  6 รายวิชา  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4.1  ค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  



หน้าท่ี 5  จากท้ังหมด 12 หน้า 

วาระท่ี 4.2  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
สรุปเรื่อง  การก าหนดกิจกรรม ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ โดย ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน และ อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ ได้น าเสนอรายละเอียดรายวิชาการศึกษา
เอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังต่อไปนี้ 
 

การศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  3 (2-2-5)
(Individual Study in Industrial and Organizational Psychology)

ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559

จ านวนนักศึกษา 56  คน  (ไมน่ับรวมนักศึกษาท่ีตกคา้ง)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1.  ดร. สฤษด์ิ   ศรีโยธิน 2.  อาจารยศ์ภุมิตร  บวัเสนาะ

วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้นักศึกษาไดศึ้กษาหัวขอ้ท่ีสนใจเก่ียวกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์ารเพ่ิมเติม
2.  เพ่ือให้นักศึกษามีความเขา้ใจ (Understanding) และทกัษะ (Skill) ในระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยาเพ่ิมมากข้ึน  

และน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในการท างาน
3.  เพ่ือให้นักศึกษามีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แนวการประเมนิผล

1.  ความเขา้ใจในระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยา บทท่ี 1 - 3 10.00%
2.  ความเขา้ใจในระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยา บทท่ี 4 - 5 10.00%
3.  การประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจในบทท่ี 1 - 3 15.00%
4.  การประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจในบทท่ี 4 - 5 15.00%
5.  การเขียนรายงานตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 50.00%

รายละเอยีดอ่ืน ๆ

1.  จุดประสงคห์ลกั คือ การให้นักศึกษาสามารถท าวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัทางจิตวิทยาได้
2.  อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั  (ตามเอกสารแนบ)  เป็นผูป้ระเมินผลระดบัผลการเรียน
3.  นักศึกษาจะมีใบงานส าหรับการเซ็นก ากบัเวลาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาทกุคร้ัง**********
4.  ตวัอยา่งหัวขอ้ในการสอบเพ่ือการประเมินผลความรู้ ความเขา้ใจในบทท่ี 1 - 5  เช่น

4.1  มีความเขา้ใจและสามารถอธิบายถึงตวัแปร  กลุ่มตวัอยา่งและสมมติฐานในการวิจยั
4.2  มีความรู้และเขา้ใจถึง ระดบัของการวดัตวัแปร การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การวิจยั พร้อมทั้งสามารถรายงานถึงหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวได้
4.3  มีความรู้เร่ืองคา่สถิติพ้ืนฐานและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ในงานวิจยัของตนอยา่งดี
4.4  มีความเขา้ใจในภาพรวมของการด าเนินการท าวิจยัทั้งในส่วนของเคา้โครงการวิจยั   (Proposal) 

และการวิเคราะห์ขอ้มลูและสรุปผลเพ่ือการสอบป้องกนั (Defense)
4.5  สามารถโตต้อบขอ้ซกัถามท่ีเก่ียวกบังานวิจยัของตนเองอยา่งตรงประเดน็

รายวิชา

 
 



หน้าท่ี 6  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ที่ วันที่ รายละเอยีด หมายเหตุ

1 3  ก.พ. 59  - ผูแ้ทนคณาจารย ์ช้ีแจงรายละเอียดวิชา ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 คณาจารย์

    ปีการศึกษา 2559

 - น.ศ. พบอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั + ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ +  อาจารยท่ี์ปรึกษา

   การนัดหมายต่าง ๆ  + อ่ืน ๆ

2 6 - 15  ก.พ. 59  - นักศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือสรุปหัวขอ้งานวิจยั  อาจารยท่ี์ปรึกษา

    สมมติฐาน  กลุ่มตวัอยา่ง  ประโยชน์  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  

    การเกบ็รวมรวมขอ้มลู และรายละเอียดส าคญัอ่ืน ๆ

3 16 - 29  ก.พ. 59  - นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 1 และ บทท่ี 2  อาจารยท่ี์ปรึกษา

4 1 - 14  มี.ค. 59  - นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 3  อาจารยท่ี์ปรึกษา

5 15 - 31   มี.ค.. 59  - นักศึกษาเขา้ปรึกษาก่อนน าเสนอผลงาน บทท่ี 1 - 3

    พร้อมกบัส่งส าเนา 1 ชุดล่วงหน้าก่อนการสอบ Proposal

6 1 - 20  เม.ย. 59  - สอบเคา้โครงงานวิจยั บทท่ี 1 - 3  อาจารยท่ี์ปรึกษา

- สอบบทท่ี 3  : การสุ่มตวัอยา่ง / เคร่ืองมือ / สถิติ

7 21 เม.ย. - 15  พ.ค. 59  - แกไ้ขเคา้โครงหลงัการน าเสนอ  และเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม  อาจารยท่ี์ปรึกษา

 - นักศึกษารายงานความคืบหน้าในการเกบ็ขอ้มลู  และ

    เขา้ปรึกษาเร่ืองการใช้สถิติส าหรับงานวิจยั

8 16-  31  พ.ค. 59  - นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 4 - 5  อาจารยท่ี์ปรึกษา

9 1- 30 มิ.ย. 59  - นักศึกษาเขา้ปรึกษาก่อนน าเสนอผลงาน บทท่ี 4 - 5

    พร้อมกบัส่งส าเนา 1 ชุดล่วงหน้าก่อนการสอบ Defense

10 1 - 15 ก.ค.  59  - สอบโดยน าเสนอผลงานวิจยั บทท่ี 4 - 5  อาจารยท่ี์ปรึกษา

 - นักศึกษาจดัท ารูปเล่ม และบทคดัยอ่ 2 ภาษา

 - ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ใช้ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย)

11 31  ก.ค. 59  - วนัสุดทา้ยของการรับงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์********  อาจารยท่ี์ปรึกษา

ปฏทินิการจัดการเรียนการสอน  :  ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั "การวจิัย"
วิชา การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2559

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 7  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ช่ือ - นามสกลุ รหัสนักศึกษา

ช่ือหัวข้องานวิจัย

1  นักศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมเสนอหัวขอ้งานวิจยั

2  นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 1 และบทท่ี 2

3 นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 3

4 นักศึกษาเขา้ปรึกษาก่อนน าเสนอผลงาน บทท่ี 1 - 3

พร้อมกบัส่งส าเนา 1 ชุดล่วงหน้าก่อนการสอบ Proposal

5 ***สอบเคา้โครงงานวิจยั บทท่ี 1 - 3

***สอบบทท่ี 3  : การสุ่มตวัอยา่ง / เคร่ืองมือ / สถิติ

6 รายงานความคืบหน้าในการเกบ็ขอ้มลู และ

เขา้ปรึกษาเร่ืองการใช้สถิติส าหรับงานวิจยั

7 นักศึกษาเขา้ปรึกษาระหวา่งการท าบทท่ี 4 - 5

8 นักศึกษาเขา้ปรึกษาก่อนน าเสนอผลงาน บทท่ี 4 - 5

พร้อมกบัส่งส าเนา 1 ชุดล่วงหน้าก่อนการสอบ Defense

9 ***สอบโดยน าเสนอผลงานวิจยั บทท่ี 4 - 5

10 นักศึกษาจดัท ารูปเล่ม และบทคดัยอ่ 2 ภาษา

11 ส่งงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ พร้อมใบงานการเขา้รับ

การปรึกษาวิจยัท่ีหลกัสูตรฯ 1 ฉบบั 

1- 30  มิย. 59

1 - 15 ก.ค.  59

16  - 30   ก.ค.  59

31  ก.ค. 59

15 - 31   มี.ค.. 59

1 - 20  เม.ย. 59

21 เม.ย. - 15  พ.ค. 59

16 - 31  พ.ค. 59

ตามก าหนดการ ตามจริง อ.ทีป่รึกษา

6 - 15  ก.พ. 59

16 - 29  ก.พ. 59

1 - 14  มี.ค. 59

ใบงานการเข้ารับค าปรึกษางานวิจัย
วิชา การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559

วัน เดือน ปี รายละเอยีด ลายเซ็น

 
 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



หน้าท่ี 8  จากท้ังหมด 12 หน้า 

วาระท่ี 4.3  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
สรุปเรื่อง  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   โดย
อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  และ อาจารย์อัมพร ศรีประเสริฐสุข  ได้ชี้แจงการการก าหนดกิจกรรมในรายวิชา
สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
รายวิชา สมัมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  3 (2-2-5)

(Seminar in Industrial and Organizational Psychology)

ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559

จ านวนนักศึกษา 56  คน  (ไมน่ับรวมนักศึกษาท่ีตกคา้ง)
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1.  อาจารยพ์ศัรินท ์ ก่อเลิศวรพงศ*์**
2.  อาจารยอ์มัพร  ศรีประเสริฐสุข

วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นถึงรูปธรรมของลกัษณะงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร
2.  เพ่ือให้นักศึกษามีทศันคติ (Attitude) ท่ีดีในวิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร
3.  เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายการดูงานเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน

แนวการประเมนิผล 1.  การสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  (ร้อยละ 30.00)

     1.1  การจดัการสมัมนาและอภิปรายกลุ่มในหัวขอ้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนมอบหมาย 30.00%
             หัวขอ้ในการอภิปรายกลุ่มมีแนวคิดจากการน าวิชาเอกท่ีส าคญัมาผสมผสาน  ดงัน้ี
              1 )    การสมัมนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั "จิตวิทยา" อ.อมัพร
              2 )    การสมัมนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั "จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร" อ.อมัพร
              3 )    การจดัสมัมนาทางวิชาการ  "แฟนพนัธ์ุแท"้ อ.ปทมุพร

2.  การจัดสัมมนาทางวิชาการ  (ร้อยละ 30.00)

      2.1  เขา้ร่วมการศึกษาดูงาน พร้อมวิเคราะห์ลกัษณะองคก์าร  (2 องคก์าร) 20.00%
              องคก์ารท่ีไปดูงาน เป็นองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาจิตวิทยา 1 แห่ง
              และสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 1 แห่ง  (แจง้ภายหลงั)***
      2.2  เขา้ร่วมการศึกษาดูงานดา้นการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรรม 10.00%

3.    การบูรณาการและทบทวนความรู้ (ร้อยละ 40.00)

      3.1  การทดสอบปากเปล่า "Oral  Test"  (สอบคร้ังเดียว) ในกรณีสอบไมผ่า่น ดงัน้ี 20.00%
              3.2.1  การทดสอบทบทวนความรู้ "Speed  Test"  (สอบ 1 คร้ังและสอบซ่อม 1 คร้ัง)
      3.3  การทดสอบความรู้ภาษาองักฤษ (สอบคร้ังเดียว) 10.00%
      3.4  การทดสอบทกัษะทางอาชีพ "Skill  Test" (สอบคร้ังเดียว) 10.00%
      3.5  การอบรม  Computer   (ผา่น/ไมผ่า่น)

รายละเอยีดอ่ืน ๆ 1.1  นักศึกษาสามารถใช้ห้องเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีก  าหนดให้ในเวลา 11.00 - 14.30 น.
1.2  ในวนัท่ีมีการเรียนการสอน ให้ น.ศ. เขา้เรียนพร้อมกนัทั้งชั้นปี  ในเวลาเรียนปกติ  



หน้าท่ี 9  จากท้ังหมด 12 หน้า 

ที่ วันที่ รายละเอยีด หมายเหตุ

1 ศ. 5  กมุภาพนัธ์ 59 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ อ.ผูรั้บผิดชอบ

2 5 ก.พ. - 21 เม.ย. 59 น.ศ. คน้ควา้เน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายตามกลุ่ม และเตรียม น.ศ. ประชุม

น าเสนอผลงาน พร้อมเตรียมจดักิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม กลุ่มยอ่ย

ประกอบการสมัมนา

3 พฤ. 21  เมษายน 59 การจัดสัมมนาทางวิชาการ  "แฟนพนัธ์ุแท้" อ.ปทมุพร

4 พฤ.  28 เมษายน 59 การสัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบั "จิตวิทยา"  :  กลุ่มที ่1 อ.อมัพร

5 พฤ.  19  พฤษภาคม 59 การสัมมนาในหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบั "จิตวิทยาอุตสาหกรรม อ.อมัพร

และองค์การ"  :  กลุ่มที ่2

6 พฤ.  26-27 งานสวนดุสิตวิชาการ คณาจารย์

 พฤษภาคม 59 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

7 พฤ.  2  มิถุนายน  59 การจัดสอบปากเปล่า  "Oral  Test" คณาจารย์

***ช่วงเช้า*** 08.00 - 11.00   จ านวน  28 คน

***ช่วงบ่าย*** 11.30 - 14.30   จ านวน  28 คน

8 พฤ.  9  มิถุนายน  59 การทดสอบทบทวนความรู้  "Speed  Test" อ.ปทมุพร

9 พฤ.  16  มิถุนายน  59 การทดสอบทบทวนความรู้  "Speed  Test" อ.ปทมุพร

 (สอบซ่อมคร้ังที ่1)

10 พฤ.  23  มิถุนายน  59 การศึกษาดูงานภาครัฐบาล  :  กลุ่มที ่3 อ.พศัรินท์

11 พฤ.  23  มิถุนายน  59 การศึกษาดูงานภาคเอกชน  :  กลุ่มที ่4 อ.พศัรินท์

12 ศ.  24  มิถุนายน  59 การศึกษาดูงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  :  กลุ่มที ่5 อ.พศัรินท์

13 พฤ.  30  มิถุนายน  59 การทดสอบภาษาองักฤษ อ.อมัพร

14 พฤ.  7  กรกฏาคม  59 การทดสอบทกัษะทางอาชีพ  "Skill  Test" คณาจารย์

15 พฤ.  14  กรกฏาคม  59 วันสุดท้ายการย่ืนใบผ่านการอบรม Computer นส.ณฐัธิดา

ปฏทินิการจัดการเรียนการสอน  :  ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั "การทบทวนองค์ความรู้"

วิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2559

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 



หน้าท่ี 10  จากท้ังหมด 12 หน้า 

วาระท่ี 4.4  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
สรุปเรื่อง  การก าหนดกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ  โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ   ได้ชี้แจงกิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในรายวิชามีการปรับแก้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จากเดิมเป็นอาจารย์ทุกท่าน
ในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็น อาจารย์ปทุมพร  โพธิ์กาศ  และอาจารย์โฉมสมร  เหลือ
โกศล เป็นอาจารย์ผู้ดูแล 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี 4.5  สรุปโครงการ ไซโคเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม 
สรุปเรื่อง  สรุปโครงการ ไซโคเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  โดย ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน  อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ โดยโครงการไซโคเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคม  จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน  2558 เวลา 
13.30 -15.30 น. ณ  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จ านวน 75 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว อยู่ในรายวิชา
จิตวิทยาสังคม โดยมีกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้  
ความสามัคคี และน าเอาความรู้ไปบริการวิชาการต่อสังคม  โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมคือนักศึกษาชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผล
ของความพึงพอใจโดยเฉลี่ย ที่ร้อยละ 92 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่ระดับดีมาก ในการจัดโครงการครั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะในเรื่องการเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น มีกิจกรรมที่หลากหลายและระยะเวลาที่เพ่ิมมากขึ้น 
และอยากให้มาจัดกิจกรรมอีกครั้ง ปัญหาและอุปสรรคที่พบในครั้งนี้ คือ เรื่องของวันในการจัดโครงการและ
สถานที่การจัดโครงการไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดโครงการ  โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในครั้งต่อไป คือ 
พิจารณาสถานที่จัดโครงการในสถานที่อ่ืนๆเพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี 4.6  การส ารวจความต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
สรุปเรื่อง  การส ารวจความต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ ได้เสนอถึงแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสรุปเป็นแนวทางการออกแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1.  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต โดยมีแผนการด าเนินการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
วิชาชีพ และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
ศักยภาพ โดยมีการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาประจ าหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนา ดังนี้  
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               1.1  โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม   
               1.2  โครงการแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 
          2.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การการได้
ส ารวจความต้องการเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารหัส 56 จ านวน 55 คน โดยการ
สัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีความต้องการได้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การการ
สนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
              2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้จัดกิจกรรมพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษารหัส 56  
จ านวน   55 คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คือ ดร.ชยาพล  ชมชัยยา ให้เกียรติมา
เป็นวิทยากร   
              2.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับการทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่
จ าเป็นอย่างหนึ่งของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 จัดให้ส าหรับนักศึกษารหัส 56 จ านวน 55 คน 

    ทั้งสองกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา สัมมนาทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ โดยมีอาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  และ อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งมีการก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ดังนี้คือ 

    1.  การทดสอบภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน สามารถสอบได้ 1 ครั้งโดยคะแนนจะมี
การลดค่าคะแนนต่างกันตามล าดับ 

    2. การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ โดยคะแนนจะมีการลดค่าคะแนนต่างกันตามล าดับ 
               3. นักศึกษาจะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft Excel ขั้นสูง
สามารถงานได้จริงได้ โดยนักศึกษาติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทภายนอก โดย
นักศึกษาจะต้องจัดส่งใบประกาศนียบัตร ให้กับทางหลักสูตรฯ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในรายวิชานี้ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี 4.7  ก าหนดเวลาติดตามบัณิิต 
สรุปเรื่อง  ก าหนดเวลาติดตามบัณฑิต  หลักสูตรก าหนดระยะเวลาการติดตามบัณฑิต และการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามช่วงเวลาที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์สฤษดิ์ ศรีโยธิน น าเสนอ
ก าหนดเวลาการติดตามภาวการณ์มีงานท า และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมมีมติให้ท าการติดตามภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษาในช่วงกลางปี 
2559 และมอบหมายให้ อ.สฤษดิ์ ศรีโยธิน เป็นผู้ปรับปรุงแบบส ารวจภาวะการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือที่จะใช้กับบัณฑิตปีการศึกษา 2557  
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 5.1  น าเสนอแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปี 2558 
สรุปเรื่อง  น าเสนอแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปี 2558 โดยอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ได้น าเสนอแบบส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจ าปี 2558 (ตามเอกสารแนบที่5.1) เพ่ือ
น ามาใช้สอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และส่งคืนมายังอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ ในวันที่ 31 มีนาคม  
2559  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
เลิกประชุม  เวลา  14.00 น. 
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