
หนา้ท่ี 1  จากทั้งหมด 9 หน้า 

ระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  1 / 2557 

ในวันอังคารที่  11   มีนาคม  2557  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

................................................................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  1   :   ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ระยะเวลาในการส่งเกรด 
   1.2 การพิจารณาเกรดในเทอม 2/2556 
   1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12  เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   :   รับรองการประชุม 
   รับรองการประชุม ครั้งที่ 4/2556  ในวันศุกร์ที่  25   ตุลาคม  2556 เวลา 09.00 
– 12.00 น.  ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1116 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   :    เรื่องสืบเนื่อง  
         ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   :    เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 4.1  ติดตามเอกสารประกอบการสอน 
 4.2  การเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินตนเอง  
 4.3  สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2556 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

   4.4 สรุปกิจกรรมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ประจ าปี
การศึกษา 2557   

 
ระเบียบวาระท่ี   5  :   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1  พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษารหัส 57 
  5.2  พิจารณาเอกสารประกอบการสอนที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  6  :    เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
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การประชุมคณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
ครั้งที่  1 / 2557 

ในวันอังคารที่  11   มีนาคม  2557  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

รายนามการประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มาประชุม 
2. อาจารย์โฉมสมร เหลือโกศล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ  
2. รศ.ดร. เมธาว ี อุดมธรรมานุภาพ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

 อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการตามวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี 1.1 ระยะเวลาในการส่งเกรด 
 
 สรุปเรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามที่หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
ได้มีการก าหนดให้มีการส่งเกรดในเทอม 2/2556 เพ่ือพิจารณาเกรด และเป็นการทวนสอบ ในวันที่ 10 
มีนาคม 2557 นั้น โดยได้น าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทวนสอบของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  ซึ่งได้มีอาจารย์ในหลักสูตรส่งเกรดแล้วทั้งหมด 7 ท่าน หรือ 19 รายวิชา 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี  1.2   การพิจารณาเกรดในเทอม 2/2556 

     
 
  สรุปเรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการพิจารณา

เกรดในเทอม 2/2556   ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557  นั้น  ทั้งหมด 19 รายวิชา  ซึ่งพบว่ามีบางบางวิชาซึ่งมี
ความผิดปกติ  ซึ่งได้ท าการชี้แจงใน มคอ. 5 แล้ว   

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระท่ี  1.3  การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  รอบ 12  เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 สรุปเรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การตรวจ การประกันคุณภาพการศึกษา SAR  
รอบ 12 เดือน ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ในระดับหลักสูตร ขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่าน
ส่งทุกองค์ประกอบภายในวันที่ 14 พฤษภาคม  2557  และทางหลักสูตรจิตวิทยาตรวจประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   รับรองการประชุมครั้งที่  4/2556  ผ่านมาในวันศุกร์ที่  25   ตุลาคม  2556
 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 1116 ฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
    ไม่มี   

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
วาระท่ี    4.1  ติดตามเอกสารประกอบการสอน 
สรุปเรื่อง   ติดตามเอกสารประกอบการสอน โดย อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  
ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหรรมและองค์การ   ในรายวิชา  1- 2557  โดยวิชาไหน มีเอกสาร
ประกอบการสอนให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มของศูนย์หนังสือ  โดยมีวิชาดังต่อไปนี้   
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ล ำดบัท่ี รหัสวิชำ ช่ือวิชา ผู้สอน

1 2512718 อุตสำหกรรมสมัพนัธ์ อ.ศุภมิตร บวัเสนำะ

2513715 สถิติเพ่ือกำรวิจยัทำงจิตวิทยำ อ.ศุภมิตร บวัเสนำะ

2513702 กำรทดสอบทำงจิตวิทยำในองคก์ำร อ.ศุภมิตร บวัเสนำะ

2 2512710 จิตวิทยำกำรตลำดและผูบ้ริโภค อ.พศัรินท ์ ก่อเลิศวรพงศ์

2514302 จิตวิทยำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบุคคล อ.พศัรินท ์ ก่อเลิศวรพงศ์

2514901 สมัมนำและดูงำนทำงดำ้นจิตวิทยำ- อ.พศัรินท ์ ก่อเลิศวรพงศ์

3 2514712 ภำษำองักฤษส ำหรับนกัจิตวิทยำ  อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข
2514902 กำรศึกษำเอกเทศเก่ียวกบัจิตวิทยำอุตสำหกรรม

และองคก์ำร
อ.อมัพร ศรีประเสริฐสุข

4 2514704 กำรตดัสินใจและกำรแกไ้ขปัญหำใน อ.ญำณินี ภู่พฒัน์

2511207 จริยธรรมส ำหรับนักจิตวิทยำ อ.ญำณินี ภู่พฒัน์

5 2512713 จิตวิทยำบริกำร อ.ปทุมพร โพธ์ิกำศ

2513717 จิตวิทยำบุคลำกร อ.ปทุมพร โพธ์ิกำศ

6 2512224 สุขภำพจิตในกำรท ำงำน อ.โฉมสมร เหลือโกศล

(วิชำเลือกเสรี) อ.โฉมสมร เหลือโกศล

7 2512601 จิตวิทยำกำรปรึกษำ อ.เมธำวี อุดมธรรมำนุภำพ  
 
 

การจัดท าเอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557 ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ก าหนดให้ส่งต้นฉบับในการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียน 1/2557 ภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2557 คณะจึงขอให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา น าส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 เนื่องจากต้อง
ส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ตรวจสอบและให้ค าชี้แนะก่อน แล้วจึงน าส่งศูนย์หนังสือเพ่ือ
จัดพิมพ์ อาจท าได้ไม่ครบทุกรายวิชา รายวิชาใดเสร็จเรียบร้อยก่อนให้น าส่งก่อน 

ในการจัดท าหนังสือหรือต ารา ต้องผ่านสถาบันวิจัยเท่านั้น โดยจะต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณาและตรวจสอบก่อน จึงจะสามารถจัดพิมพ์ ประทับตรามหาวิทยาลัย และสามารถส่งไปวางแผงเพ่ือ
จ าหน่ายกับภายนอกได้ นอกจากนั้น ยังสามารถขอผลงานทางวิชาการได้ ซึ่งเอกสารประกอบการสอนมี 2 
ลักษณะ ได้แก่ 

1. ต้นฉบับมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ไม่รวมเป็นเล่ม เอกสารแยกเป็นบทเย็บมุม ส่งผ่านคณะ ไม่ได้
ค่าลิขสิทธิ์ 

2. ต้นฉบับมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งหมด (เช่น มคอ. แผนบริหารการสอน ฯลฯ) ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะ เข้าเล่ม ได้ค่าลิขสิทธิ์ 

นอกจากนั้น คณะต้องการให้ผู้จัดท าระบุความคิดเห็นจากคณะกรรมการกลั่นกรองลงในเอกสารด้วย  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี   4.2  การเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินตนเอง  
สรุปเรื่อง  การเตรียมความพร้อม ส าหรับการประเมินตนเอง โดยอาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ  
ประธานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมใน  การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 56 – 31 มี.ค. 57) ซึ่งคณะได้ท าหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากร
ทุกท่านด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ e-portfolio ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ในการประเมินจะ
พิจารณาจากเอกสาร ควบคู่กับระบบ e-portfolio และก าหนดให้หลักสูตรกลั่นกรองผลการประเมินใน
เบื้องต้น แล้วน าส่งเอกสารที่ห้องส านักงานคณบดี ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ประเมินจะพิจารณากลั่นกรองอีกครั้งหนึ่ง ก่อนแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ ในวันที่ 1 – 2 
เมษายน 2557  
 จากการพิจารณาแบบฟอร์มประกอบการประเมินที่คณะใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่า มีความชัดเจนและ
สามารถใช้ปฏิบัติได้ การประเมินในเรื่องของงานวิจัย คณะได้จัดท าเอกสารประกอบการประเมินในเรื่องของ
งานวิจัยเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือให้บุคลากรสามารถระบุขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งสัดส่วนของการท าวิจัย 
เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมในการประเมิน โดยงานวิจัย 1 เรื่อง / 1 ปีการศึกษา (รอบการประเมิน 
2 ครั้ง) งานวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง / 1 ภาคการศึกษา และจะนับเฉพาะงานวิจัยที่ผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น  
 ส าหรับภาระงานสอนและจ านวนผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว้ โดยจะเริ่มใช้ในการประเมินรอบที่ 1 (1 ต.ค. 57 – 31 
มี.ค. 58) เป็นต้นไป 
 กรณีของรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป หรือรายวิชากลางที่มีผู้สอนหลายคน สามารถใช้หนังสือหรือต ารา 
และมคอ.3 ร่วมกันได้ แต่จะต้องมีแนวการสอนและเอกสารประกอบการสอนแยกเฉพาะเป็นรายบุคคล    
 
 
วาระท่ี   4.3  สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2556 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
สรุปเรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยหลักสูตรสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ได้ด าเนินการทั้งหมด  7 
โครงการ  โดยมีเอกสารสรุปทั้ง 7 โครงการดังเอกสารแนบ 4.3.1  และสรุปการใช้งบประมาณ  หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ได้แบ่งโครงการออกเป็นทั้งสิ้น 7  โครงการ  โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 
167,400 บาท  ใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดินไปทั้งสิ้น 164,697 บาท  คงเหลือ 2,702.59  ดังเอกสารแนบที่ 
4.3.2   
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี   4.4 สรุปกิจกรรมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ประจ าปีการศึกษา 
2557   

 

ปฎิทินกิจกรรมและโครงการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
1/2557 

 
กิจกรรมวิชาการ วัน เดือน ป ี

กิจกรรมด้านการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กีฬาสีพื้นบ้าน สานสัมพันธ์
ไซโค 

ศุกร์ 25 เม.ย.57 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ( อ.อัมพร) พฤหัส 1 พ.ค. 57 

ส่งข้อสอบ Oral Test  + ข้อสอบ Speet Test 500 ข้อ พุธ 7 พ.ค.57 

ส่งเล่ม TQF จันทร์ 12 พ.ค. 57 

ส่ง SAR 12  เดือน 12 เดือน ท่ี (อ.ชมพู่) พุธ 14 พ.ค. 57 

สอบ Oral Test   พุธ 14 พ.ค. 57 

ส่ง SAR 12  เดือน 12 เดือน สมบูรณ์ท่ีคณะ  จันทร์ 19 พ.ค. 57 

ก าหนดตรวจ TQF  19-23 พ.ค. 57 

สอบ Skill Test  พุธ 21 พ.ค. 57 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน(วัดโบสถ์) ศุกร์ 23 พ.ค. 57 
สอบ Speet Test ครั้งท่ี 1 พุธ 28  พ.ค. 57 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ( อ.ญาณินี) 30-พ.ค.-57 

ส่งประกันคุณภาพระดับคณะ ศุกร์. 30 พ.ค. 57 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.พัศรินท์) 5-มิ.ย.-57 

ศึกษาดูงานครั้งท่ี 1 5-มิ.ย.-57 

ประกันคุณภาพหลักสูตรจิตวิทยา อังคาร 3 มิ.ย. 57 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แฟนพันธุ์แท้ ครั้งท่ี 7) พุธ 11 มิ.ย. 57 
โครงการ นักศึกษายุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ( อ.ปทุมพร) อังคาร 17 มิ.ย. 57 

ศึกษาดูงานครั้งท่ี 2 20-มิ.ย.-57 

โครงการพัฒนานักศึกษา ก. 3 ตลาดนัดชาวจิตวิทยา 24-มิ.ย.-57 
สัมมนาใหญ่ พุธ 25 มิ.ย. 57 
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โครงการจิตวิทยาวิชาการ (การน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 4)  พุธ 2-3 ก.ค. 57 
วันสุดท้ายของการรับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10-ก.ค.-57 
โครงการพัฒนานักศึกษา ก. 1 จิตวิทยา รักษ์ไทย รักโลก   
โครงการพัฒนานักศึกษา ก. 2  จิตวิทยารักษ์ความดี    

เปิดภาคเรียนท่ี 2/2557 25-ส.ค.-57 
    
*** กิจกรรมทุกอย่างจะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันสุดท้ายในการจัดการเรียน คือวันท่ี  ***10 ก.ค. 57*** 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี  5.1  พิจารณาอาจารย์ท่ีปรึกษา ของนักศึกษารหัส 57 
สรุปเรื่อง  พิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษารหัส 57  โดยประธานหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  ข้อความคิดเห็นจากคณาจารย์ทุกท่าน และลงความเห็นว่า  ให้อาจารย์อัมพร  ศรีประเสริฐ
สุข ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 57  
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
วาระท่ี  5.2  พิจารณาเอกสารประกอบการสอนที่ด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว 
สรุปเรื่อง  พิจารณาเอกสารประกอบการสอนที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ทีทั้งสิ้น 3 รายวิชาคือ 
   1.รายวิชา การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ   
     ผู้แต่ง อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสาะ 
   2. รายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค 
     ผู้แต่ง  อาจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
   3.  รายวิชาจริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา 
     ผู้แต่ง  อาจารย์ญาณินี  ภู่พัฒน์ 
 
 โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า  ในรายวิชา การทดสอบทาง
จิตวิทยาในองค์การ  และรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค  มีองค์ประกอบครบถ้วนสามารถส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบในขุ้นตอนต่อไปได้  แต่ในรายวิชาจริยธรรมส าหรับนักจิตวิทยา ให้อาจารย์ญาณินี  ภู่
พีฒน์  พิจารณาเอกสารอีกครั้ง เพื่อเพ่ิมองค์ประกอบที่ยังขาดอยู่  แล้วน าส่งผู้ทรงคุณวุฒิในล าดับต่อไป 
 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    
   -  ไม่มี – 
 
เลิกประชุม เวลา  11.00 น. 
 
 
 
    นางสาวณัฐธิดา สุพรรณภพ 
     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           อังคารที่  11   มีนาคม  2557 

 
 
 

         
        อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                            อังคารที่  11   มีนาคม  2557 
 
 
 


