
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 7 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  1 / 2556 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2556  เวลา 11.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

................................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 9 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
    
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม  
   ครั้งที่  2 / 2555  ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
         3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 9 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
   3.2 การใช้ห้องให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4   :    เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   5  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2555 
  5.2 เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :    เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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การประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
ครั้งที่  1 / 2556 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2556  เวลา 11.00 – 16.00 น. 
ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
................................................................................................................................................................. 
 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมทีม่าประชุม 
1. อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ   ประธานหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
2. อาจารย์ปทุมพร โพธิ์กาศ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
3. อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
4. อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
5. อาจารย์ญาณินี ภู่พัฒน์    อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
6. นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ   เลขานุการประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
 

รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร. เมธาว ี อุดมธรรมานุภาพ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
2. อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ     
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เริ่มประชุม เวลา 11.00  น. 

 อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      วาระที่  1.1  การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 9 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 สรุปเรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การตรวจ การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  
รอบ 9 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ในระดับคณะ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
อาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน  และขอให้อาจารย์ทุกท่านน าค าแนะน าจาก  
ผศ.เฟ่ืองฟ้า  บุญถนอม  มาปรับปรุงในการตรวจประกันคุณภาพ  และ  สมศ. รอบ 12 เดือน  
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่  3/2555 
   ครั้งที่  2 / 2555 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้นฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อย
แล้ว 
 จึงน าเสนอต่อคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555   
 
มต ิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  2/2555 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
วาระท่ี  3.1  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 สรุปเรื่อง   ประกันคุณภาพการศึกษา โดย อ.ปทุมพร  โพธิ์กาศ  ประธานงานประคุณภาพของ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ได้สรุปผลการประกันคุณภาพของหลักสูตร รอบ 9 เดือนในการ
ตรวจระดับคณะ เนื่องจากเวลาในการตรวจประกันคุณภาพรอบ 9   เดือน  มีเวลาจ ากัดท าให้ไม่สามารถตรวจ
ได้อย่างละเอียด  จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.เฟ่ืองฟ้า  บุญถนอม  ในการตรวจเล่ม SAR รอบ 9 เดือน 
และจะส่งข้อปรับปรุงมาภายหลัง  และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับข้อเสนอแนะ  รายงานผล
ดังต่อไปนี้ 
  องค์ประกอบท่ี 2 
   2.4  ต้องมีการเพิ่มเติมเอกสารหลักฐานให้มากข้ึน เพราะยังไม่ครอบคลุมทุกข้อ 
  องค์ประกอบท่ี 3 
  3.1  ปรับการให้บริการการให้ค าปรึกษา แก่  นศ.  ตารางเวลาของการให้ค าปรึกษาของ
หลักสูตร จะเน้นเพ่ิมเรื่องของการให้ค าปรึกษาแก่ นศ.   
  3.3  การปรับตัวหลักฐานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.4  ให้เพ่ิมหลักฐานของตัวชี้วัดนี้เพิ่มเติม 
  3.5  เน้นเรื่องศิษย์เก่า  ปรับหลักฐานให้เหมาะสมกับศิษย์เก่า  เช่น  งานวันไหว้ครู  การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
  3.6  เพ่ิมรายละเอียดในแต่ละข้อจากของหลักสูตรเอง 
  องค์ประกอบท่ี 4 
  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการท าวิจัย  อาจารย์ทุกท่านมีส่วนในการตอบประกันในข้อนี้  จึงขอความ
ร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในเรื่องของการท าวิจัย  วิจัยในรอบ 9  เดือนนั้น  จะต้องได้เป็นสัญญาในการท าวิจัย
แล้ว  และน าเสนอ ภายในการตรวจประกันในรอบ  12 เดือน  ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยในครั้งหน้า ขอ
ความร่วมมืออาจารย์ทุกท่าน  ท างานวิจัยในเชิงทดลอง เพราะสามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง  ถ้าท างานวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจ  ให้อาจารย์สามารถท าได้อย่างมาก 1 เทอม  และให้อาจารย์ที่ท าวิจัยในชั้นเรียน เน้น
ของเรื่องการท าที่เก่ียวข้องกับภาระงานของตนเอง 
  องค์ประกอบท่ี6 
  โครงการน้อมใจบูชาครู  ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบปรับเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรม  และให้
เพ่ิมเติมข้อที่  6.1  และ 6.2 
  องค์ประกอบท่ี 9 
  มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 3D  ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  แต่ทางหลักสูตรเล็งเห็น
ว่าทางหลักสูตรควรจัดกิจกรรมเอง  จึงมีแผนที่จะท าโครงการเกี่ยวกับเรื่องของ 3 D 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี  3.2  การใช้ห้องให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 สรุปเรื่อง การใช้ห้องให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  เนื่องจากหลักสูตรของเรามีห้อง
ค าปรึกษา ดังนั้น สามารถใช้ห้องให้ค าปรึกษาให้มีประโยชน์  และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถน าเด็กมาให้
ค าปรึกษา    งดการใช้ห้องให้ค าปรึกษาในการใช้ท างานส่วนตัว  แต่ถ้ามีการประชุมจ านวนนักศึกษาจ านาน
มากสามารถใช้ได้  แต่ต้องมาเขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้อง  โดยให้เลขานุการ  จัดท าแบบฟอร์มขอใช้ห้อง และให้
ผู้ที่ขอใช้ห้องให้ค าปรึกษา เขียนแบบฟอร์มทุกครั้งที่ใช้ห้อง 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี   5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี   5.1 การสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2555 
    
สรุปเรื่อง  การสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2555 อาจารย์อัมพร   
ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้าน
นโยบายและแผน  ดังนี้ 
 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2555 ได้ครบถ้วน โดยโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2555 มีจ านวน  6 โครงการดังนี้ คือ 

 โครงการศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   
 โครงการพัฒนานักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
 โครงการจิตวิทยาวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย     
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ    
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน      
 โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา   

 
 ซึ่งในทุกโครงการ สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและประเมินได้ครบตามตัวชี้วัดตาม แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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 ที่ประชุม เห็นควรว่า ในการด าเนินการของกิจกรรมของหลักสูตรควรมีการน ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนานักศึกษาต่างๆท่ีหลักสูตรได้ด าเนินการมารวมไว้เป็นโครงการพัฒนานักศึกษาประจ าหลักสูตร ซึ่งจะ
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งในด้านการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 

 ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการรวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามารวมเป็นโครงการหลัก โดยปรับจาก
โครงการเดิมคือ สมานไมตรี น้องพ่ีจิตวิทยา ให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยเพ่ิมเติมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา นันทนาการ และด้านวิชาการ เป็นต้น  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
วาระท่ี   5.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
 
สรุปเรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556  อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐสุข
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้านนโยบายและแผน   
ตามที่คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายให้หลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556 จึงขอมติในที่ประชุมในการพิจารณา โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน
ทั้งสิ้น 7 โครงการ ถึงข้ันตอนและผลการด าเนินงานว่ามีข้อแก้ไข ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง  โดยในการการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหลักสูตรจะต้องมีการพิจารณาด าเนินการในทุกพันธกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจะต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการจะต้องพิจารณาการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนดังกล่าว โดยแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว๊ปไซด์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
     
 
 



หน้าท่ี 7  จากท้ังหมด 7 หน้า 

  
    นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                             วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556 
 

 
 
 

        อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


