
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 7 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  6 / 2559 

ในวันศุกร์ที่  18 มีนาคม  2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ  อาคาร1  ช้ัน 1  ห้อง1116 

................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่ใช้สอนในภาคเรียนที่  2/2558  (15  มกราคม  2559) 
  1.2 ติดตามนักศึกษาท่ีมียอดค้างช าระค่าหน่วยกิต 
  1.3 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร  (มคอ.7)  และพัฒนารูปแบบ  (Template)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  1.4 ส ารวจข้อมูลนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้กู้ กยศ. และ กรอ. 
  1.5 การประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  พ.ศ.  2559 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
 
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559  ในวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00 
– 12.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 สรุปการอภิปรายการวิพากษ์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในวันศุกร์ที่ 4  
มีนาคม 2559  
  4.2 พิจารณาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 5 ด้าน 
  4.3 พิจารณาการจัดท าแบบติดตามบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงแบบส ารวจภาวการณ์มีงานท า 
และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   :    เรื่องอ่ืนๆ  
  5.1 น าเสนอสถานที่การจัดโครงการก าหนดการโครงการโครงการ Psycho Academic Day  
หัวข้อ  แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาครั้งที่ 9 
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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ครั้งที่  5 / 2559 
ในวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์  2559  เวลา 09.00 – 12.00 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  เปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่ใช้สอนในภาคเรียนที่  2/2558  (15  มกราคม  2559) 
สรุปเรื่อง  เปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่ใช้สอนในภาคเรียนที่  2/2558  (15  มกราคม  2559) เนื่องจาก
กองอาคารสถานที่มีการปรับปรุงห้องเรียนของอาคาร 11 เริ่มเข้าด าเนินการวันที่ 1 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 โดยเข้าด าเนินการปรับปรุงชั้น 3 - ชั้น 5 ก่อนตามล าดับชั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ห้องเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนของอาคาร 11 ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ด าเนินการจัดหาห้องเรียนใหม่ทดแทนให้โดยเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559  ทัง้นี้
อาคาร 11  ห้องเรียนชั้น 6 - ชั้น 7 จะด าเนินการปรับปรุงต่อภายหลังจากชั้น 3 และชั้น 5 ด าเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3
ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลห้องเรียนที่เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดดังแนบ ที่ 1.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน
ที่ใช้สอนในภาคเรียนที่  2/2558  (15  มกราคม  2559) 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี 1.2  ติดตามนักศึกษาที่มียอดค้างช าระค่าหน่วยกิต 
สรุปเรื่อง  ติดตามนักศึกษาที่มียอดค้างช าระค่าหน่วยกิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง   
กิจกรรมวิชาการของนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  (นักศึกษารหัส 57-58 ) ประกาศ  ณ  วันที่  
28 กันยายน พ.ศ. 2558  ก าหนดเปิดภาคการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 15 มกราคม 2559 และก าหนด
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ในวันที่  1-21  กุมภาพันธ์  2559  ขณะนี้ได้ครบก าหนดระยะเวลาตามประกาศ 
เรียบร้อยแล้ว กองคลัง จึงได้ด าเนินการตรวจสอบยอดค้างช าระค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ปรากฎว่ามี นักศึกษาตกค้าง นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และนักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
1 ปีการศึกษา 2555 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โดยนักศึกษาของหลักสูรจิตวิทยาฯที่ค้างช าระ
ทั้งหมด 38 คน แบ่งเป็น  
   นักศึกษารหัส 54 จ านวน 1 คน   
   นักศึกษารหัส 55 จ านวน 1 คน   
   นักศึกษารหัส 56 จ านวน 5 คน  
   นักศึกษารหัส 57 จ านวน 19 คน   
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีเป็นผู้ติดตามนักศึกษาที่ค้างช าระค่าหน่วยกิต เพ่ือ
ยืนยันสถานะของนักศึกษา   รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคในการช าระค่าหน่วยกิตล่าช้า  โดยรวบรวมยัง
เลขานุการประจ าหลักสูตรภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
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วาระท่ี 1.3  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร  (มคอ.7)  และพัฒนารูปแบบ  (Template)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สรุปเรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
(มคอ.7)  และพัฒนารูปแบบ  (Template)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตามที่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 นั้น การด าเนินงานจัดท า 
Template รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรายองค์ประกอบ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ ว ทางคณะฯ จึงขอเชิญ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.๗) และพัฒนารูปแบบ (Template) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 25 , 26 และวันที่29 เมษายน 
2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
             องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12. 00  น. 
             องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
             องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
             องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรฯ วันที่ 26 เมษายน 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
             องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วันที่ 29 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 – 16. 00 น.  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยให้อาจารย์ที่ดูแลแต่ละองค์ประกอบเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร   (มคอ.7)  และพัฒนารูปแบบ   (Template) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
วาระท่ี 1.4  ส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้กู้ กยศ. และ กรอ.   
สรุปเรื่อง  ส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้กู้ กยศ. และ กรอ. ทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้ทางหลักสูตรฯ ส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือน าไป 
พิจาราณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจรายชื่อนศ.ในที่ปรึกษาของตนเองที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ โดยส่งรายชื่อกับเลขานุการหลักสูตรฯ 
 
 
วาระท่ี 1.5  การประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  พ.ศ.  2559 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สรุปเรื่อง  การประชุมติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร  ในปี  พ.ศ.  2559 ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่มีการประชุมติดตามการพัฒนาหลักสูตรของส านักส่งเสริมวิชาการและ
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งานทะเบียนที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประชุมเตรียมการพร้อมและติดตามความ
คืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตร ในวันพุธ ที่16 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยวิทยากร คือ คุณสุทัน มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มาให้ความรู้เรื่องกระบวนการยื่นเสนอเอกสารร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ2) เพ่ือการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 
 1. หลักสูตรฯจะต้องมีการน าเสนอหลักสูตรฯผ่านทางคณะฯ และส่งต่อไปยังฝ่ายวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหลักสูตร โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน   และเข้าสู่สภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 2. นโยบายของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน ต้องการให้หลักสูตรฯจัดท าหลักสูตรใหม่ขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหมวด 3 
และ หมวด 4 จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความชัดเจน  
 3. การค านวณค่างบประมาณและค่าใช้จ่าย จะมีคุณสุทัน มุมแดง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มาแนะน าวิธีการค านวณค่าใช้จ่าย 
 4.หลักสูตรฯต้องรายงานผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ต่อคณะฯ ภายในเดือน กรกฎาคม 
2559 
 5. การฝึกงานให้ระบุเป็นรายชั่วโมง เช่น ฝึกประสบการณ์ 1 หรือ ฝึกประสบการณ์ 2 จะมีการฝึก
ประสบการณ์อย่างละก่ีชั่วโมง 
 6. หลักสูตรฯจะต้องจัดท าบันทึกเพ่ือขอค าสั่งคณะอนุกรรมการกรั่นกรอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 
ท่าน และ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน 
 7. หลักสูตรฯจะต้องจัดท าบันทึกเพ่ือเข้าสภาวิชาการ โดยส่งบันทึกข้อความถึง รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ เพ่ือน าเข้าสภาวิชาการ 
 8.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิชาการและงานวิจัย ย้อนหลังภายใน 5 ปี 
  
มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   
  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  5 / 2559 ในวันศุกร์ที่  19 กุมภาพันธ์  2559    เวลา 
09.00 – 12.00 น.  ณ  อาคาร1  ชั้น 1  ห้อง1116  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง1116 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ี 6  จากท้ังหมด 7 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 
   ไม่มี   

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 4.1  สรุปการอภิปรายการวิพากษ์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในวันศุกร์ที่ 
4  มีนาคม 2559  
สรุปเรื่อง  สรุปการอภิปรายการวิพากษ์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ในวันศุกร์ที่ 4  
มีนาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบไป
ปรับปรุงรายวิชาที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอไว้ตาม และรายวิชาที่มีการเขียนค าอธิบายรายวิชาที่มีการเขียนข้อความว่า 
มีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้ตัดค านี้ออก และให้ทุกท่านพิจารณารายวิชาของตนเองโดยมีข้อมูล
กลางที่เลขานุการ ถ้ายืนยันค าอธิบายรายวิชานั้นแล้วให้อาจารย์เซ็นชื่อไว้หน้ารายวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์ มอบหมายให้อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐ ร่างค าอธิบายรายวิชาในการฝึกประสบการณ์ และ
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี 4.2   พิจารณาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 5 ด้าน 
สรุปเรื่อง   พิจารณาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 5 ด้าน โดยการแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สฤษดิ์  ศรีโยธิน 
   2. ด้านความรู้   อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
   3.ทักษะทางปัญญา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
   4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ปทุมพร  โพธิกาศ 
   5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง
พัฒนา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 



หน้าท่ี 7  จากท้ังหมด 7 หน้า 

วาระท่ี 4.3   พิจารณาการจัดท าแบบติดตามบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงแบบส ารวจภาวการณ์มี
งานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สรุปเรื่อง   พิจารณาการจัดท าแบบติดตามบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงแบบส ารวจภาวการณ์มีงาน
ท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดย ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน ได้น าเสนอการพิจารณาจัดท าแบบติดตามบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุงแบบส ารวจภาวการณ์มีงานท า และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามตัวอย่างผลการส ารวจที่ให้
ไว้ โดยน าเนื้อหาคุณสมบัติบัณฑิตจากในมคอ.2 โดยท าการติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตปีการศึกษา 
2557 ด้วยแบบส ารวจที่ได้ปรับปรุง ในช่วงเวลาประมาณกลางปี 2559 ตามมติที่ได้เคยเห็นชอบไว้ ด้วยวิธีการใช้
แบบสอบถามผ่าน Facebook และระบบสังคมออนไลน์ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
วาระท่ี 5.1  น าเสนอสถานที่การจัดโครงการก าหนดการโครงการโครงการ Psycho 
Academic Day  หัวข้อ  แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยาครั้งท่ี 9 
สรุปเรื่อง  น าเสนอสถานที่การจัดโครงกา Psycho Academic Day  หัวข้อ  แฟนพันธุ์แท้
จิตวิทยาครั้งที่ 9 โดยอาจารย์ปทุมพร  โพธิกาศ ได้น าเสนอว่านักศึกษาได้ท าการติดต่อสถานที่ในการจัด
โครงการ โดยได้ข้อสรุปเป็น  ห้องกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน  พ.ศ. 2559  
เวลา 8.00 น. – 16.30 น. 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
     นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                พุธที่ 30 มีนาคม  2559 

 
 
 

                อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                 พุธที่ 30 มีนาคม  2559 


