
หนา้ท่ี 1  จากทั้งหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
คร้ังที ่4 / 2556 

ในวนัศุกร์ที ่ 25   ตุลาคม  2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1116 

................................................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที ่ 1   :   ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 แนวนโยบายการบริหารหลกัสูตรและการประเมินผล  
1.2 ปรัชญาและวสิัยทศัน์,  พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ของหลกัสูตร 
1.3 บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณาจารยใ์นหลกัสูตร 
1.4 สรุปเร่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ ข่าวสารของมหาวทิยาลยั 

ระเบียบวาระที ่ 2   :   รับรองการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
   รับรองการประชุมคร้ังท่ี 3/2556 ในวนัศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 – 
11.00 น. ณ หอ้ง  1116  อาคาร 1  หลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  
ระเบียบวาระที ่ 3   :    เร่ืองสืบเน่ือง  
   ไม่มี  
ระเบียบวาระที ่ 4   :    เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  แนวการด าเนินงานการฝึกประสบวชิาการณ์วชิาชีพฯ 
4.2  อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาปัจจุบนัและนกัศึกษาปีการศึกษา 2557 

ระเบียบวาระที ่  5  :   เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 5.1  เสนอหวัขอ้วิจยัชั้นเรียน งานวจิยั และโครงการพฒันาคุณภาพต าราฯ 
ระเบียบวาระที ่ 6  :    เร่ืองอื่นๆ  
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  วาระที ่1.1   แนวนโยบายการบริหารหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
  สรุปเร่ือง  แนวนโยบายการบริหารหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  เพื่อใหก้าร

บริหารจดัการหลกัสูตรเป็นไปตามปรัชญาและวสิัยทศัน์, พนัธกิจ ของหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคก์าร จึงไดก้ าหนดแนวนโยบายการบริหารหลกัสูตรฯ ดงัน้ี 

ขอ้ 1. การด าเนินการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ ของหลกัสูตรฯ ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัสูตรตามท่ีเสนอไวก้บัสภามหาวทิยาลยั  และตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระดบั 3.51 ข้ึนไปในทุกปีการศึกษา 

ขอ้ 2. อาจารยทุ์กท่านในหลกัสูตรตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยอาจารยผ์ูส้อนมีหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้ให ้ซ่ึงไม่เพียงแค่ใหผ้า่นการประเมินการประกนั
คุณภาพหรือเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเท่านั้น แต่ตอ้งพฒันาใหไ้ปถึงการ
เป็นตน้แบบ (Best Practice) ใหไ้ดภ้ายในปีงบประมาณ  2560 

ขอ้ 3.  อาจารยทุ์กท่านตอ้งยดึหลกัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเ์ป็นกรอบการ
ด าเนินการเรียนการสอนในทุกรายวชิา และยอมรับต่อผลการประเมินตนเองภายใตม้าตรฐานท่ีก าหนดท่ีเท่า
เทียมกนั  

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 

วาระที ่1.2    ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมและ
องค์การ  

สรุปเร่ือง  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรอุตสาหกรรมและ
องคก์าร  โดยประธานหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารไดใ้ห ้นโยบายไวด้งัน้ี 
ปรัชญา 

 มุ่งเน้นผลิตนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การท่ีมีคุณธรรม มีความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ 
สามารถสร้างและใชเ้คร่ืองมือทางจิตวทิยา มีทกัษะดา้นการวจิยั และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัสหวชิาชีพ 
วสัิยทศัน์ 
 หลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ทั้งในด้านวิชาการ และทกัษะในด้านวิชาชีพ อย่างมีความรู้และมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 
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พนัธกจิ   
1. ผลิตบณัฑิตทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีตอ้งการและเป็นท่ี

ยอมรับของสังคม 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพฒันานวตักรรมทางด้านจิตวิทยาผ่านรูปแบบการวิจยัและการ

สร้างสรรค ์
3. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคมผา่นกิจกรรมบริการวชิาการ 
4. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย และด าเนินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
กลยุทธ์ 

1. การใหบ้ริการวชิาการดา้นจิตวทิยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
2. เสริมสร้างศกัยภาพบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปและวฒันธรรมไทย 
4. การพฒันาผลงานวจิยั นวตักรรมและการใชป้ระโยชน์ 
5. การพฒันาบุคลากรโดยการสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหลกัสูตรได้พฒันาตนเองอย่าง

ต่อเน่ือง 
 
แผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

1. แผนปรับปรุงหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารใหมี้มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 
2. แผนการปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน 
3. แผนการพฒันาศกัยภาพของอาจารยป์ระจ าในหลกัสูตรภายใน พ.ศ.  2560  
 -   สนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรมีต าแหน่งวชิาการ 
      -  สนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และ 

    เพื่อใชใ้นการพฒันาดา้นการเรียนการสอน 
 -   ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีคุณวฒิุในระดบัสูงข้ึน 

4. แผนการพฒันานกัศึกษาสาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
 -   การพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 -   สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีจิตสาธารณะ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 ( เร่ิม 1 ตุลาคม 2556  ถึง 30 กนัยายน2557 )  
โครงการทีค่าดว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 

1. โครงการศึกษาดูงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
2. โครงการพฒันานกัศึกษาหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร   
3. โครงการจิตวทิยาวชิาการ : การน าเสนอผลงานวจิยั 
4. โครงการพฒันาบุคลากรประจ าหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัว 
6. โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวชิาการ ( แฟนพนัธ์ุแทจิ้ตวทิยา คร้ังท่ี 7 ) 
7. โครงการประเมินผลหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระที ่1.3   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณาจารย์ในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ  
สรุปเร่ือง  บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณาจารยใ์นหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร  โดย อาจารยศุ์ภมิตร  บวัเสนาะ  ประธานหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

บทบาทของคณาจารย์ในหลกัสูตร 
 คณาจารยห์ลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ารตอ้งเป็นผูน้ าทางความคิดและจิตวิญญาณท่ีจะ
สร้างสรรคศิ์ษยใ์หมี้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีดีต่อการเป็นนกัจิตวทิยา  
 

หน้าทีข่องคณาจารย์ในหลกัสูตร  
1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามภาระงานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ได้แก่  ด้านงานสอน, งานท่ีปรากฏเป็น

ผลงานทางวชิาการ, งานสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นวชิาการ และงานอ่ืนๆ ตามภารกิจของมหาวทิยาลยั  
 

หน้าทีต่ามภาระงานของคณาจารย์ในหลกัสูตรทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 
   1.1  งานสอน  :  มีภาระงานสอนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต / ชัว่โมง / สัปดาห์ / ภาคการศึกษา 
  1.2  งานท่ีปรากฏเป็นผลงานทางวชิาการ 
   -  แนวการสอนตามรูปแบบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ทุกรายวชิาท่ีสอน 
   -  เอกสารประกอบการสอนของรายวชิาท่ีรับผดิชอบ 
   -  งานวจิยัชั้นเรียนปีละ 1 รายการ  หรือ บทความทางวิชาการปีละ 1 รายการ หรือ 
ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืนท่ีเทียบไดก้บัการวจิยัในชั้นเรียน ปีละ 1 รายการ  

1.3  งานท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นวชิาการ 



หนา้ท่ี 5  จากทั้งหมด 9 หน้า 

   -  เป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  หรือ 
   -  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา / อาจารยนิ์เทศ  หรือ 
   -  เป็นอาจารยท่ี์ผูดู้แลรับผดิชอบกิจกรรมนกัศึกษา   หรือ 
   -  เป็นคณะกรรมการบริหารงานวชิาการของคณะ / ผูป้ระสานวชิาการ  หรือ 
   -  ปฏิบติังานบริการวชิาการตามท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
  1.4  งานอ่ืนๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ( กรณีท่ีภาระงานสอนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด) 
ตอ้งมีชัว่โมงการปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 10 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
   -  ปฏิบติังานบริการวชิาการตามโครงการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั  หรือ 
   -  ปฏิบติังานในภารกิจเก่ียวกบัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  หรือ 
   -  ปฏิบติังานตามท่ีมหาวทิยาลยัมอบหมาย  
 

2. ให้ความร่วมมือกบัหลกัสูตรในการด าเนินกิจกรรม โครงการ และงานท่ีเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของหลกัสูตร ไดแ้ก่  การประกนัคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร, การพฒันานกัศึกษาให้มีคุณสมบติั
ตามมาตรฐานความสามารถบณัฑิตของหลกัสูตรฯ, การให้บริการชุมชนดว้ยความรู้ทางจิตวิทยา , การสร้าง
เครือข่ายวิชาชีพทางด้านจิตวิทยากบัองค์การ สถาบนั ชมรม หรือสมาคมท่ีเก่ียวขอ้ง และ งานการเป็นผู ้
ประสานงานกิจกรรมระหวา่งหลกัสูตรกบัคณะ และมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
 
หน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับหลักสูตรในการด าเนินกิจกรรม โครงการ และงานที่เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนัของหลกัสูตรฯ 

 2.1   งานประกนัคุณภาพการศึกษา   :  มอบหมายให้รับผิดชอบตวัช้ีวดัตามมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายให้ อ. ปทุมพร  โพธ์ิกาศ เป็นผูป้ระสานงาน โดยจะน าศึกษาและรายงานต่อท่ี
ประชุมในคราวถดัไป  

 2.2   การพฒันานกัศึกษาให้มีคุณสมบติัตามมาตรฐานความสามารถบณัฑิตของหลกัสูตร : 
มอบหมายความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

- อ. พศัรินท ์ ก่อเสิศวรพงศ ์  :   งานวชิาการและงานวจิยั   
- อ. อมัพร ศรีประเสริฐสุข :   งานนโยบายและแผน  
- อ. ญาณินี ภู่พฒัน์  :   งานกิจกรรมและพฒันานกัศึกษา 

  และอาจารยท่ี์ปรึกษาของนกัศึกษาทุกรหสั ทุกชั้นปี  
 2.3   งานบริการชุมชนดว้ยความรู้ทางจิตวทิยา :  มอบหมายกรรมการหลกัสูตรร่วม
รับผดิชอบ  
 2.4   งานการสร้างเครือข่ายวชิาชีพทางดา้นจิตวทิยากบัองคก์าร สถาบนั ชมรม หรือสมาคม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยา มอบหมายให ้ รศ.ดร. เมธาว ี  อุดมธรรมานุภาพ เป็นผูป้ระสานงาน 
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 ทั้งน้ี  ในทุกงานท่ีไดรั้บหน้าท่ีมานั้น  มอบหมายให้ น.ส. ณัฐธิดา  สุพรรณภพ ( เจา้หน้าท่ีประจ า
หลกัสูตรฯ ) เป็นผูป้ระสานงานและรายงานผลการด าเนินงานแก่ประธานหลกัสูตร เพื่อน าเสนอท่ีประชุม
ทราบหรือพิจารณาตามแต่กรณี 
 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 วาระที ่ 1.4    เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบและด าเนินการจากคณะ และ มหาวทิยาลยั 
         สรุปเร่ือง   แจง้เพื่อทราบและด าเนินการจากคณะ และ มหาวทิยาลยั โดย อาจารยศุ์ภมิตร  บวั

เสนาะ  ประธานหลกัสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ไวด้งัต่อไปน้ี 

  1.4.1 แผนรับนกัศึกษา ปีการศึกษา 2557  แผนรับ 80 คน ( รับตรง 60 และ สอบกลาง 20 
คน หรือ รวมแลว้ไม่เกิน 80 คน ทั้งน้ีไม่มีนโยบายรับโควตาพิเศษอ่ืนใดทั้งส้ิน ) 
  1.4.2 การจดัท าแผนพฒันาหลกัสูตรและแผนปฏิบติัราชการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  : คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้เขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการและ
ด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยจะเร่ิมมีผลต่อการท างานในปีงบประมาณ 2556 เป็นตน้ไป  ซ่ึง
รายละเอียดของแต่ละงานจะมอบหมายใหค้ณาจารยแ์ต่ละท่าน ในการประชุมคราวถดัไป 

1.4.3 การเสนอหัวขอ้วิจยัและการขอทุนอุดหนุนการวิจยัตามช่องทางท่ีทางส านักวิจยัฯ 
ก าหนด (ตามเอกสารแนบ ) :  แจง้เพื่อเสนอหวัขอ้การวจิยัชั้นเรียน ตั้งแต่บดัน้ี ถึง  
 ( รายละเอียดดูในเวป็ไซด ์สถาบนัวจิยัและพฒันา ) 
  1.4.4  การขอความร่วมมือปรับปฏิทินการจดัการเรียนการสอนทุกหลกัสูตรของสถาบนั
อุดม -ศึกษาตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน :  แจง้เพื่อเตรียมการ
เรียนการสอนโดยจะเร่ิมตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป   
 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  รับรองการประชุมคร้ังทีผ่่านมา 
   รับรองการประชุมครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 – 
11.00 น. ณ ห้อง  1116  อาคาร 1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท า
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ือง    

-  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ    
วาระที ่ 4.1   แนวการด าเนินงานการฝึกประสบวชิาการณ์วชิาชีพจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
สรุปเร่ือง   แนวการด าเนินงานการฝึกประสบวชิาการณ์วชิาชีพจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

1.  อาจารย์ควบคุมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
 แมว้า่อาจารยผ์ูส้อน คือ อ.โฉมสมร  เหลือโกศล  แต่ในทางปฏิบติัทางหลกัสูตรไดแ้บ่งคณาจารยใ์น
หลกัสูตรฯ ในการช่วยดูแล ควบคุมและให้ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยอาจารย ์1 ท่านจะรับผิดชอบนกัศึกษา 
10 คน ( โดยการสุ่มอยา่งเป็นระบบตามรายช่ือนกัศึกษาท่ีลงทะเบียน )  ทั้งน้ีรายช่ือนกัศึกษาพร้อมสถานฝึก-
ประสบการณ์และอาจารยผ์ูค้วบคุม (ตามเอกสารแนบ) 
 ให้คณาจารยร่์วมการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ฯ ในวนัองัคารท่ี  29 ต.ค. 2556 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ณ ห้อง 11-702  ส่วนการมชัฌิมนิเทศ ก าหนดไวว้นัท่ี  18 ธ.ค. 2556 และ ปัจฉิมนิเทศ ก าหนดไว้
วนัท่ี 12 ก.พ. 2557  เวลาและสถานท่ีจะแจง้ในการประชุมคราวถดัไป  
 อาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกประสบการณ์ฯ จะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาทุกกรณีท่ีนกัศึกษาเกิดปัญหา
จากการฝึกประสบการณ์ฯ แลว้รายงานต่อประธานหลกัสูตรทราบโดยทนัที ( ทั้งน้ีไดแ้นบบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารยผ์ูดู้แลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ มาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั ) 
 ทั้งน้ี  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อยู่
ระหวา่งด าเนินการลงนามอนุมติั 
 

2.  เอกสารที่นักศึกษาต้องใช้ประกอบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ( ตามเอกสารแนบ ) 
  2.1  คู่มือการฝึกประสบวชิาการณ์วชิาชีพฯ ส าหรับนกัศึกษา 
   -  ขอ้ปฏิบติัตนในการฝึกปะสบการณ์วชิาชีพฯ  (5 ขอ้) 
   -  การประเมินผลเป็นเกรด (3 ขอ้) 
   -  แนวทางการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 4) 
   -  รายละเอียดของรายงานผลการปฏิบติังาน (3 ส่วน) 
   -  การจดัท ารายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ ฉบบัสมบูรณ์ (4 ส่วน) 
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   -  กระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (ก่อน-ระหวา่ง-หลงั) 
   -  การบนัทึกการปฏิบติังานของนกัศึกษา (ใหผู้ค้วบคุมการฝึกประสบการณ์ฯ
ประเมินทุกสัปดาห์) 
   -  ปัญหาและขอ้เสนอแนะระหวา่งการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ 
   -  ภาพประกอบการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (ก่อน-ระหวา่ง-หลงั) 
   -  แบบฟอร์มการลาของนกัศึกษาขณะอยูใ่นระหวา่งดูแลของสถานฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพฯ 
  -  แบบฟอร์มรายงานการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (หนา้ปกรายงาน)  
 

  2.2  คู่มือการฝึกประสบวชิาการณ์วชิาชีพฯ ส าหรับสถานฝึกประสบการณ์ 
   -  ค  าช้ีแจงรายวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ  

- กระบวนการในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (ก่อน-ระหวา่ง-หลงั) 
- แนวปฏิบติัของสถานฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (บทบาทและแนวปฏิบติั) 

   -  การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ (เกณฑก์ารประเมินระหวา่งงาน
และหลงัปฏิบติังาน) 
   - แบบบนัทึกการควบคุมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ  
   -  ขอ้เสนอแนะในการควบคุมฝึกประสบการณ์วชิาชีพฯ เพื่อพฒันานกัศึกษาและ
หลกัสูตร 
 
 

2.  การเตรียมแผนการสอนและเขียนต าราส าหรับหลกัสูตรใหม่ ( พ.ศ. 2555 - 2560 ) 
- อ.โฉมสมร สุขภาพจิตในการท างาน     ( ใชปี้ 1/57 ) 
- อ.ปทุมพร แรงจูงใจในการท างาน     ( ใชปี้ 2/56) 

   การตดัสินใจและการแกปั้ญหาในองคก์าร    ( ใชปี้ 1/57 ) 
- อ. พศัรินท ์ จิตวทิยาการเรียนรู้       ( ใชปี้ 2/56 ) 
ส่วนอาจารยท์่านอ่ืนอาจพฒันาเอกสารประกอบการสอน เป็นต าราหรือหนงัสือตามโครงการพฒันา

คุณภาพต าราและหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการเรียนการสอน ก็ได ้โดยรายละเอียดจากเอกสารท่ีแนบ 
 
วาระที ่ 4.2  อาจารย์ทีป่รึกษานักศึกษาปัจจุบันและการด าเนินการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 
สรุปเร่ือง  อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษาปัจจุบนัและการด าเนินการรับนกัศึกษาปีการศึกษา 2557 
ดงัรายช่ือแต่ละชั้นปั ดงัต่อไปน้ี  
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รายช่ืออาจารย์ทีป่รึกษาของนักศึกษา 

- อ. ญาณินี อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษารหสั 53 จ านวน นกัศึกษา  58  คน 
- อ. ปทุมพร อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษารหสั 54 จ านวน นกัศึกษา  55  คน 
- อ. พศัรินท ์ อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษารหสั 55 จ านวน นกัศึกษา  75  คน 
- อ.โฉมสมร อาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษารหสั 56 จ านวน นกัศึกษา  76  คน 
ส าหรับในปีการศึกษา 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร เสนอให้ อ.อมัพร  ศรีประเสริฐสุข  

รับหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษานกัศึกษารหสั  57 โดยใหป้ฏิบติัภารกิจตามแผนการรับนกัศึกษาใหม่ ต่อไป 
มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองทีแ่จ้งเพือ่การพจิารณา   

วาระที ่5.1 ให้คณาจารย์ทีป่ระสงค์จะเสนอหัวข้อวจัิยช้ันเรียน, วจัิยอื่นๆ 
สรุปเร่ือง ใหค้ณาจารยท่ี์ประสงคจ์ะเสนอหวัขอ้วิจยัชั้นเรียน, วจิยัอ่ืนๆ ส่งเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง และผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการพฒันาคุณภาพต าราฯ ส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหติ้ดตามท่ีส านกัวจิยั
และพฒันา และขอความร่วมมืออาจารยทุ์กท่าน เสนอหวัขอ้งานวจิยัในชั้นเรียนทุกท่าน 

 
 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอืน่ๆ 
   ไม่มี 
 
 
    นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                             ศุกร์ที่  25   ตุลาคม  2556 

 
 
 

         
               อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     ศุกร์ที่  25   ตุลาคม  2556 


