
หน้าท่ี 1  จากท้ังหมด 6 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  2 / 2556 

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

................................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 การหมดวาระการปฎิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุตสาหกรรมและองค์การ และการสรรหาคณบดี 
   1.2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   1.3  การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของบุคลากร 
    
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
   รับรองการประชุมครั้งที่ 1/2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2556  เวลา 
11.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
         3.1 การน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :    เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 4.1 สรุปกิจกรรมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ประจ าปีการศึกษา  
2556 

 
ระเบียบวาระท่ี   5  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  6  :    เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ครั้งที่  2 / 2556 
   ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 – 11.00 น. 
  ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
................................................................................................................................................................. 
 
 
รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมที่มาประชุม 
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 09.00  น. 

 อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      วาระที่  1.1  การหมดวาระการปฎิบัติงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปล่ัง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุตสาหกรรมและองค์การ และการสรรหาคณบดี 
 
 สรุปเรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การหมดวาระการปฎิบัติงานของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุตสาหกรรมและองค์การ และการ
สรรหาคณบดี  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสตร์  ครั้งที่ 4/2556 
วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.  2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นั้น ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนหน้า การประชุม
ครั้งนี้จึงเป็นการประชุมเพื่อสรุปงานที่ได้ด าเนินการให้คณะกรรมการได้รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวม 
และจะมีการสรรหาคณบดี โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดี
คณะครุศาสตร์และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะหมดวาระลงในวันที่ 23 เมษายน 2556 ทางมหาวิทยาลัย
จึงได้ตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครและเสนอชื่อ ภายในวันที่ 23 
เมษายน และจะเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และจะทราบผลของผู้ที่ได้รับการพิจารณา
เป็นคณบดีคนใหม่ของทั้ง 4 คณะ ในการประชุมสภาซึ่งจะมีขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม โดยผู้ที่สมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.เอกชัย พุมดวง ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภา
นุสรณ์ และดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถ การด าเนินงานต่างๆของคณะฯที่ผ่าน
มาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี  1.2  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
 สรุปเรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยกพร.ได้แจ้ง
ผลการประเมินให้ทราบทุกปี ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้ 4.1127 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (4.485) เหตุที่ได้น้อย
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีตัวชี้วัดมาก แต่ปัจจุบันมีเพียง 11 ตัวชี้วัด 4 มิติ ได้แก่  
   1. ด้านประสิทธิผล ได้ 3.38 
   2. ด้านคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ได้ 4.3 



หน้าท่ี 4  จากท้ังหมด 6 หน้า 

   3. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ 3.4213 
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้อยละของผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ 1  
   4. ด้านการพัฒนาสถาบัน ได้ 4.33 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี  1.3  การน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
สรุปเรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒินั้น  อ้างถึงผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Conference 3 ชั้น 4 ส านักวิทย
บริการฯ ได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งคณะกรรมการประจ าคณะ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  1. นายดนัย  ศรียงค์ 
  2. ดร.สมภพ  ระงับทุกข์ 
  3. ดร.ชาญชัย  จิตรเหล่าอาพร 
  4. ศ.ดร.สมศีล  ฌานวังศะ 
  5. นายฐานันท์  วรรณโกวิท 
  6. ดร.สุพรรณ  กาญจนสุธรรม 
 ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษย์ฯ  ครั้งที่ 4/2556 วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.  2556 เวลา 
13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นั้น ได้ชะลอเรื่องเอาไว้ก่อน เพ่ือให้
เกียรติแก่คณบดีคนใหม่ ว่าจะพิจารณาน าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเลยดีหรือไม่ ซึ่งมติของคณะกรรมการ
ประจ าคณะเห็นควรน าเรื่องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทันที 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่  1/2555 
   รับรองการประชุมครั้งที่ 1/2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2556  เวลา 
11.00 – 16.00 น.  ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในการนี้ ฝ่าย
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณารับรอง 
 
 มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่อง 



หน้าท่ี 5  จากท้ังหมด 6 หน้า 

 
   ไม่มี 
   
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
วาระท่ี  4.1  สรุปกิจกรรมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ประจ าปีการศึกษา 
2556 
 
   ตามที่ได้มีการประชุมวางแผนกิจกรรมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ประจ าปี 2556 ได้สรุปกิจกรรมของหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ประจ าปี
การศึกษา 2556  เป็นตารางต่อไปนี้ 
 
 

ปฎิทินกิจกรรมและโครงการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

ประจ าปีการศึกษา  1/2556 
กิจกรรมวิชาการ วัน เดือน ปี 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน(วัดโบสถ์) พฤหัสบดี  30 พ.ค.56 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พุธ 5 มิ.ย.56 

สัมมนากลุ่มที่ 1  พุธ 12 มิ.ย.56 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (เย็บเต้านม) จันทร์  17  มิ.ย. 56 

สัมมนากลุ่มที่ 2 พุธ 19 มิ.ย.56 

กิจกรรมด้านการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ศุกร์ 21  มิ.ย. 56 

สัมมนากลุ่มที่ 3 พุธ 26  มิ.ย. 56 

กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด พฤหัสบดี 27 มิ.ย. 56 

สัมมนากลุ่มที่ 4 พุธ 3 ก.ค. 56 

สัมมนากลุ่มที่ 5 พุธ 10 ก.ค. 56 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย อังคาร 16 ก.ค. 56 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แฟนพันธุ์แท ้ครั้งท่ี 6) พุธ 31 ก.ค. 56 

ส่งข้อสอบ Oral test  พุธ 31 ก.ค. 56 

โครงการจิตวิทยาวิชาการ (การน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3) ศุกร์ 2 ส.ค. 56 

Oral test พุธ 7 ส.ค. 56 

สัมมนาใหญ่ พุธ 4 ก.ย. 56 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
    
 
ระเบียบวาระท่ี   5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
 
     
  
    นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                      วันพฤหัสบดีที่ที่  16 พฤษภาคม  2556 
 

 
 

 
 

        อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                วันพฤหัสบดีที่ที่  16 พฤษภาคม  2556 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


