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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจํารอบป

การศึกษา 2560  ในภาพรวมของหลักสูตร พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดี  โดยองคประกอบท่ี 1 (ตัวบงชี้ท่ี 

1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาจิตวิทยา  ผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับองคประกอบ

ท่ี 5 ประเมินอยูในระดับดีมาก สวนองคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 4 ประเมินอยูในระดับดี และองคประกอบ

ท่ี 6 ประเมินอยูในระดับปานกลาง เพ่ือใหเห็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นท่ีควรพัฒนาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพหลักสูตรตอไป รายละเอียดดังตาราง 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ผาน 
องคประกอบท่ี 2  2 4.56 ด ี
องคประกอบท่ี 3  3 3.67 ด ี
องคประกอบท่ี 4  3 3.11 ด ี
องคประกอบท่ี 5  4 4.25 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 3.80 ดี 
 
จุดเดนและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
1. สาขามีอาจารยประจําครบตามเกณฑท่ีทาง สกอ.กําหนด และมีวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับสาขาวิชา 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  
3. สาขาวิชามีการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง และไดนํานักศึกษาลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
4. สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. อาจารยประจําสาขาเรงทําผลงานทางวิชาการ 
2. อาจารยประจําสาขาเตรียมตัวเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
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มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา จิตวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25451531101383 

1.2 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา ไดเร่ิมกอตั้งข้ึนเมื่อพุทธศักราช 2543  โดยไดใชชื่อวาโปรแกรม

วิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบสอน
วิชาใหกับนักศึกษาในสาขาวิชา และนักศึกษาทั่วไป จนเมื่อพุทธศักราช 2550 ไดปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเปดสอนในกลุมวิชา คือ กลุมวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน และ
กลุมวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  และปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555  โดยจําแนกเปนกลุมวิชา คือมี กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   กลุมวิชาจิตวิทยาชุมชน และกลุม
วิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในปจจุบันไดเปดสอนครบทั้ง 3 กลุมวิชา ในหลักสูตรภาคปกติ จนกระทั่งเมื่อป
พุทธศักราช 2559 ทางสาขาวิชาไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยไดปรับปรุงจาก
กลุมวิชาเปนแขนงวิชา ดังนี้ แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน และแขนงวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
องคประกอบที่ 2 
รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 
1 ป ควรเพิ่มขอมูลรายงานจาํนวนนักศึกษาทีว่างงาน
หรือจํานวนนักศึกษาที่ขาดหายไปใหครบถวน 

 
ดําเนินการติดตามขอมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาใหครบถวน 

องคประกอบที่ 3 
1. การรับนักศึกษามีการรายงานผลการประเมิน
กระบวนการยังไมชัดเจน 
2. ควรนําขอมูลจาํเปนเก่ียวกับการรับนักศึกษามาเปน
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมดาน
การปรับตัวในการเรียน 
3. ควรมีการประเมินความตองการจําเปนในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและทักษะผูเรียนในแตละ
แขนงวิชาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
4. ควรรายงานผลจากการปรับปรุงการสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา เชน ผลจากการจัดโครงการ และนาํ
ผลการประเมินไปปรับปรุงใหชดัเจนเปนรูปธรรม 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อนําขอมูล
เบื้องตนของนักศึกษามาจดักิจกรรมการเตรียมความพรอม
ดานการปรับตัวในการเรียน 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
สํารวจความจาํเปนและประเมินความตองการในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และรายงานผลการจัดกิจกรรมให
ชัดเจน 
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับกลยุทธการ
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ควรมีกลยุทธเชิงรุกในการรับนักศึกษาและรักษาอัตรา
การคงอยูของจํานวนนักศึกษา เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
ตามขอกําหนดของหลักสูตร 

รับนักศึกษา 
5.ระบบอาจารยทีป่รึกษาดูแลนกัศึกษาเพื่อรักษาอัตราการ  
คงอยู 

องคประกอบที่ 4 
1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการ
พิจารณารับอาจารยประจําหลักสูตรหรืออาจารย
ผูสอนใหมากข้ึน เพื่อใหมีจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูสอนเพียงพอ 
2. หลักสูตรควรมีแผนการกํากับการดําเนนิงานการ
สงเสริมและพฒันาอาจารย เชน เขารวมประชุม/
อบรม/สัมมนา ของอาจารย และควรมีการติดตาม
ประเมิน 
3. ควรมีแผนการสงเสริมอาจารยใหศึกษาตอในระดับ
ที่สูงข้ึน 
4. ควรมีแผนการเตรียมบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ 
5. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรผลิตและตีพิมพผลงานทางวชิาการใหมากข้ึน 
6. ควรมีการจัดทําแผนและกํากับการดําเนนิงาน 
ในการสงเสริมและพฒันาอาจารยประจําหลักสูตรให
เปนรูปธรรม 

 
1. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนอัตรากําลังของ
อาจารยประจาํสาขา  
2. สงตัวแทนอาจารยประจาํหลกัสูตรรวมจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของทางคณะ และมีการติดตามผล 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการ
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร
ผลิตผลงาน เชน บทความทางวชิาการ งานวิจยัใหมากข้ึน 
และติดตามผลการพฒันาตนเอง  
 

องคประกอบที่ 5 
1. มีการปรับเนื้อหาสาระรายวชิาโดยนาํผลการ
ประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษามากําหนด 
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา
ตอไป รวมถึงผลงานที่เกิดจากการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
สามารถนาํไปใชไดจริง และกอใหเกิดประโยชนกับ
ตนเอง ชุมชนและสังคม 
2. มีการวางแผนระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย
คํานึงถึงความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
แตละรายวิชา ซึ่งนักศึกษาไดรับการพัฒนาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 และมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน  
3. ควรมีการรายงานผลจากการปรับปรุง การวาง
ระบบผูสอน และกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมนิผลผูเรียน และนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงใหชัดเจนเปนรูปธรรม 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และจัดอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม อีกทั้งการจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนใหชัดเจน 

3. อาจารยประจําหลักสตูร  
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 3.1 อาจารยประจําหลักสูตร (ชดุที่ระบุใน มคอ.2) 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

1. นางหทัย รัตน  
อวมนอย 

อาจารย ปร.ด.(ประชากรศึกษา) 

วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 

 

วท.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลยัเกษตร 

ศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

 2558 

2547 

 

2544 

2. นางสาวมนฤดี 

ชวงฉํ่า 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ) 

 

บธ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สวนสนุันทา 

2551 

 

2547 

3. นางสาววิภาพร 

ตัณฑสวัสดิ์ 

อาจารย วท.ด.(การวิจัย 

พฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 

ศศ.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบนัราชภัฏธนบุรี 

2559 

 

 

2547 

 

2544 

4. นางสาว

ศิริวรรณ 

กําแพงพันธ 

อาจารย วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 

ศษ.บ.(จิตวิทยาและการแนะ

แนว) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2552 

2547 

5. นางสาวณัชชา

มน  เปรมปลื้ม 

อาจารย วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 

วท.บ.(จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2550 

 

2547 

6. นายธี ร ะ ศักดิ์ 

เครือแสง 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว) 

กศ.บ.(การแนะแนวและ

จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 

 

2552 

7. น า ย ไ พ ศ า ล 

แยมวงษ 

อาจารย ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาตางประเทศ) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 

ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อ

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

2559 

 

 

2555 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 

อาชีพ) 

ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล

การศึกษา) 

ค.บ.(จิตวิทยาการปรึกษาและ

แนะแนว) 

นทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

 

2555 

 

2555 

 

2546 

8. นายสมรรถพงศ 

ขจรมณี 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ) 

วท.บ.(จิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

2559 

 

2556 

9. นายโกมล จัน

ทวงษ 

อาจารย ปร.ด.(การศึกษาและการพฒันา

สังคม) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ บางแสน 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ บางแสน 

2553 

 

2532 

 

2528 

     
 3.2 อาจารยประจําหลักสูตร (ชุดปจจบุัน) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่เขาทํางาน 
1. นางหทัย รัตน  

อวมนอย 
อาจารย ปร.ด.(ประชากรศึกษา) 

วท.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 

 

วท.บ.(จิตวิทยา)  

  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตร

ศาสตร 

2547 

2. นางสาววิภาพร 

ตัณฑสวัสดิ์ 

อาจารย วท.ด.(การวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร

ประยุกต) 

กศ.ม.(จติวิทยาการแนะ

แนว) 

ศศ.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

สถาบนัราชภัฏธนบุรี 

2547 

3. นางสาวมนฤดี 

ชวงฉํ่า 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยา

อุตสาหกรรมและ

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอม

2551 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่เขาทํางาน 
องคการ) 

บธ.บ.(บริหารทรัพยากร

มนุษย) 

เกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สวนสนุันทา 

4. นางสาว

ศิริวรรณ 

กําแพงพันธ 

อาจารย วท.ม.(จิตวิทยาคลินิก) 

ศษ.บ.(จิตวิทยาและการ

แนะแนว) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2554 

5. นางสาวศศิพร 
เหลืองไพฑูรย 

อาจารย วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) 
วท.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัมหิดล
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

2560 

6. นายธี ร ะ ศักดิ์ 

เครือแสง 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยา

การศึกษาและการแนะ

แนว) 

กศ.บ.(การแนะแนวและ

จิตวิทยาการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัย       

ศรีนครินทรวิโรฒ  

2558 

 

 

7. น า ย ไ พ ศ า ล 

แยมวงษ 

อาจารย ศศ.ม.(การสอน

ภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะ

แนว) 

ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ

เพื่ออาชีพ) 

ศษ.บ.(การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา)

ค.บ.(จิตวิทยาการ

ปรึกษาและแนะแนว) 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

2559 

 

 

 

8. นายสมรรถพงศ 

ขจรมณี 

อาจารย ศศ.ม.(จิตวิทยา

อุตสาหกรรมและ

องคการ) 

วท.บ.(จิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

2559 

 

 

9. นายโกมล     

จันทวงษ 

อาจารย ปร.ด.(การศึกษาและการ

พัฒนาสังคม) 

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะ

แนว) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ บางแสน 

2554 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่เขาทํางาน 
กศ.บ.(สงัคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ บางแสน 

 
 
 
4. อาจารยผูสอน  
 4.1 อาจารยประจํา 

1) อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย  
2) อาจารย ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

3) อาจารย ดร.โกมล จันทวงษ 

4) อาจารยมนฤดี  ชวงฉํ่า 

5) อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ 
6) อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง 
7) อาจารยไพศาล  แยมวงษ 
8) อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณ ี
9) อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย 
 

4.2 อาจารยพิเศษ 
- 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไมครบ 

1. จํานวนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

[ ] อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(ชุดปจจุบัน) 
เปนไปตามเกณฑ ดังน้ี  

ปการศึกษา 2560 จํานวนอาจารย
บริหารหลักสูตรจิตวิทยามีจํานวน 9  คน  
โดยไดแบงเปน 3 แขนงวิชา ไดแก แขนง
วิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน และแขนงวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   ซึ่งทาง
หลักสูตรไดดําเนินตามแนวทางของ สกอ. ที่
ได กําหนดแนวปฏิบัติใหหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุมวิชา ตองมี
อาจารยบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไมครบ 

3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา จาก
แนวปฏิบัติดังกลาวทําใหทางหลักสูตรไดมี
การปรับอัตรากําลังอาจารยบริหารหลักสูตร
ครบ 9 คน  โดยทางหลักสูตรไดดําเนินรับ
อาจารยในแตละกลุมวิชาเพื่อใหเปนไปตาม
แนวปฏิบัติของทาง สกอ. ซึ่งอาจารยประจํา
แขนงวิชา มีดังตอไปนี้ 

1.แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว มีอาจารยประจําแขนงวิชาดังนี้ 

 1.1 อาจารย ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ์ 
 1.2 อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ 
 1.3 อาจารยไพศาล  แยมวงษ  
2. แขนงวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 2.1 อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย 
 2.2 อาจารย ดร.โกมล  จันทวงษ 
 2.3 อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง  
3. แขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  
 3.1 อาจารยมนฤดี  ชวงฉํ่า 
 3.2 อาจารยสมรรถพงศ  ขจรมณ ี
 3.3 อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑรูย 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 
(เกณฑสําหรับ 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา) 

[  ] อาจารยบริหารหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 3 ทาน  และ มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท จํานวน 6 ทาน ในสาขา
จิตวิทยา ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 

  2.1  มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 
 

3. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 
 

[] อาจารยประจาํหลักสูตรมีคณุสมบัติเปนไป 
ตามเกณฑ  ดังน้ี 
อาจารยบรหิารหลักสตูร มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก จํานวน 3 ทาน  และ มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท จํานวน 6 ทาน ในสาขาจิตวิทยา ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 

  3.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 
3.2 ผลงานทางวิชาการ 
 
 

4. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอน 
 

อาจารยประจํา 
[ ] อาจารยประจํามีคุณวุฒิเปนไปตามเกณฑ  
[   ] อาจารยประจาํมีคณุวุฒิไมเปนไปตามเกณฑ  
อาจารยพิเศษ 
[   ] อาจารยพิเศษมีคณุวุฒิเปนไปตามเกณฑ  
[   ] อาจารยพิเศษมีคณุวุฒิไมเปนไปตามเกณฑ  

  4.1 มคอ.2 (หมวด 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสรางของหลักสูตร ขอ 3.2 ) 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไมครบ 

*มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารยประจําเปนผูรับผดิชอบรายวิชาน้ัน 

11. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
(เกณฑสําหรับระดบั
ปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

[] เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุงไมเกิน 5 ป) 
 
 

  11.1 รายงานข้ันตอนการปรับปรุง
หลักสตูร ซึ่งมีเอกสารแสดงมติ
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรจาก
สภามหาวิทยาลยั 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผาน    ผาน    
   ไมผาน 

   ผาน    
   ไมผาน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 อาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรเทานั้น 
ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารยมีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
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• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 5 คน และมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของ สกอ. ซ่ึงตามแนวปฏิบัติท่ีทาง สกอ. ไดกําหนดใหหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชา
ตองมีอาจารยบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา  

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารของหลักสูตรมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
3. ระยะเวลาในการสรรหาและคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรไมเกิน 3 เดือน 
4. จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 40 ชั่วโมง 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํากรอบอัตรากําลังสายอาจารย ระยะ 5 ป เพ่ือใหมีอาจารย

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตรากําลังสายอาจารย ระยะ 5 ป เพ่ือขออนุมัติ

กรอบอัตรากําลังจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 3. คณะขออนุมัติอัตรากําลังจากคณะกรรมการประจําพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) 

 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอใชกรอบอัตรากําลังจากคณะกรรมการประจําพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.พ.) (ผานคณะ) 

 5. โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดข้ันตอนในการรับอาจารย เริ่มตนจาก 
     5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติทางดานคุณวุฒิการศึกษา ความรู 

ความสามารถ ประสบการณท่ีสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 
     5.2 ประธานหลักสูตรไดทําบันทึกขอความเพ่ือขอรับอาจารยใหม โดยเสนอผานทางคณะ และทาง

มหาวิทยาลัยไดกําหนดวันรับสมัคร ระยะเวลาในการรับสมัคร วันสอบขอเขียน วันสอบสัมภาษณ วันประกาศผล
สอบขอเขียน  

5.3 ประธานหลักสูตรเปนตัวแทนของหลักสูตร ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย
ใหม 

  6. คณะขออนุมัติเปดรับสมัครอาจารยจากมหาวิทยาลัย 
  7. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยการพิจารณา

คัดเลือกมีท้ังการสอบขอเขียน การสอบสอน และการสัมภาษณ การสอบสอนและการสัมภาษณจะทําในวัน
เดียวกัน โดยคณะกรรมการสอบสอนและสอบสัมภาษณจะพิจารณาผลการสอบสอนและสอบสัมภาษณ 

  8.  มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและรับรายงานตัวอาจารยใหม 
  9.  ปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน/แตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยง 
  10.  มอบหมายงานและภาระหนาท่ี 
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
ในปการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินงานตามระบบการรับอาจารยตามระเบียบ

และกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ทาง สกอ. ไดกําหนดแนวปฏิบัติใหหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชา ตองมี

อาจารยบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชา ทางหลักสูตรไดแบงเปน 3 กลุม
วิชา จากแนวปฏิบัติดังกลาวจึงทําใหจํานวนอาจารยบริหารหลักสูตรมีจํานวน 9 คน  
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2. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมกันเพ่ือประเมินเก่ียวกับคุณสมบัติของอาจารย
ใหมและทําบันทึกขอความเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครโดยในท่ีประชุมไดเห็นรวมกันวาควรเพ่ิมคุณสมบัติ
เก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษาใหเปนสาขาท่ีเก่ียวของ   

3. ทางหลักสูตรไดทําบันทึกขอความขออนุมัติอัตรากําลังอาจารย  โดยเสนอผานคณะเพ่ือขออนุมัติ
อัตรากําลังจากคณะกรรมการประจําพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)  

4.  ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการผานทางเวป
ไซต โดยมีผูมาสมัคร และมหาวิทยาลัยไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผานทางเวปไซตและดําเนินการจัด
สอบแขงขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  มีการสอบขอเขียนภาคเชา และสอบสัมภาษณภาคบายโดย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณจะเปนคณะกรรมการท่ีทางมหาวิทยาลัยแตงตั้งมีรองอธิการบดี คณบดี   รองคณบดี 
ประธานหลักสูตร และอาจารยคณะครุศาสตร  

5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก มีผูผานการคัดเลือก จํานวน 1 ทาน คือ อาจารย    
ศศิพร เหลืองไพฑูรย  ซ่ึงจากผลการคัดเลือกทําใหอาจารยบริหารหลักสูตรครบตามแนวปฏิบัติใหหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชา ตองมีอาจารยบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/
กลุมวิชา โดยอาจารยผูผานการคัดเลือกประจําแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

6. ทางสาขาวิชาทําบันทึกขอความเพ่ือขอแตงตั้งเปนอาจารยบริหารหลักสูตร และดําเนินการแกไข  
สมอ.08 เขาท่ีประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย และรายงานตอ สกอ.ตอไป 

7. อาจารยใหมเขารวมปฐมนิเทศอาจารยใหมของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีความรูท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 

8. ประธานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม มอบหมายงานและภาระหนาท่ีใหกับอาจารยใหมได
รับทราบขอมูลการปฏิบัติหนาท่ี และทางหลักสูตรไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยพ่ีเลี้ยงโดยทําบันทึกขอความตอ
คณะเพ่ือทําหนาท่ีในการแนะนําตางๆ  
 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน และมีคุณสมบัติท่ี

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ท้ังคุณวุฒิและประสบการณทํางานท่ีตรงกับรายวิชาท่ีเปดสอน
ในหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร   
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามท่ีทางหลักสูตรตองการ และสามารถแตงตั้งอาจารย

บริหารหลักสูตรเปนไปตามแนวทางท่ีทาง สกอ.ไดกําหนด 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
1. หลักสูตรไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ และเปนไปตามแนวปฏิบัติใหหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชา ตองมีอาจารยบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/
กลุมวิชา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 
3. ระยะเวลาการสรรหาและคัดเลือกอาจารย เทากับ 3 เดือน 
4. จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรไมนอยกวา 40 ชั่วโมง/คน/ป 
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- ระบบการบริหารอาจารย 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
พัฒนาอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนบริหารอาจารย  โดยชี้แจง บทบาทหนาท่ี ภาระงานของ

อาจารย ตามพันธกิจของหลักสูตรในดานการสอน การวิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และ
มอบหมายตามภาระงาน 

2. ประธานหลักสูตรไดนําเสนอแผนบริหารอาจารยตอคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยบริหารหลักสูตร

ตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือจัดทําแผนบริหารของอาจารยประจําหลักสูตร 

โดยท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณาวางแผนบริหารอาจารยในดานการจัดทํากรอบอัตรากําลังอาจารย
ในหลักสูตร ระยะเวลา 5 ป เพ่ือรองรับการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
ซ่ึงไดรวมกันวิเคราะหภาระงานเพ่ือวางแผนระยะยาวใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. พิจารณาจากจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนตลอดหลักสูตร เกณฑภาระงานสอนข้ันต่ําท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ภาระงานดานตาง ๆ ท่ีตองรับผิดชอบ ท้ังในและนอกหลักสูตร สัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย      

    2. ทางประธานหลักสูตรนําเสนอแผนบริหารตอคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือใชประกอบการทํา
แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

    3. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมอาจารยบริหารหลักสูตรเพ่ือติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติการ เชน  ภาระงานสอน  การทําหนาท่ีในการดําเนินงานโครงการตางๆ ซ่ึงภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
จะมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไป  พันธกิจของหลักสูตรในดานการสอน งาน
บริการวิชาการ และเม่ือพิจารณาในสวนของเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยบริหารหลักสูตรตาม
ภาระงานท่ีคณะ และมหาวิทยาลัย กําหนดสัดสวนการคิดภาระงานในฐานะอาจารยประจําสังกัดหลักสูตร คิด
สัดสวนเปนรอยละ 20 ซ่ึงอาจารยประจําสังกัดหลักสูตรท้ัง 9 คนจะไดคะแนนภาระงานในสวนดังกลาวเทากัน 
เม่ือหลักสูตรมีผลการดําเนินงานครบท้ัง 5 ดาน คือ งานดานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
งานพัฒนานักศึกษา งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะ 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือติดตามการบริหารอาจารยในหลักสูตร โดย

พบวาการกําหนดนโยบาย และแผนระยะยาวของหลักสูตรทําใหลดอัตราการลาออกของอาจารยประจําหลักสูตร 
และไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวุฒิการศึกษา 
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    2. ประเมินแผนการทํากิจกรรม/โครงการของหลักสูตรประจําปงบประมาณ 2561 พบวาได
ดําเนินการตามแผนท่ีวางไวคือ ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยจัดโครงการรักษวัฒนธรรมไทยใสใจพัฒนาการ ซ่ึงบูรณาการกับรายวิชาของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
ไดแก รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย รายวิชาสรีรจิตวิทยา และรายวิชาจิตวิทยาท่ัวไป และจัด
โครงการบริการวิชาการใหกับชมรมผูสูงอายุ ณ เทศบาลตําบลคูขวาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงบูรณา
การกับรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติชั้นปท่ี 2 คือ รายวิชาการปองกันและสงเสริมสุขภาพ และจิตวิทยาชุมชน
เบื้องตน และรายวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปท่ี 2 ในรายวิชากลุมสัมพันธ และรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
เบื้องตน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
1. มีการสอบถามขอมูลจากอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิมเติมใหไดขอมูลมากข้ึน เพ่ือเปนขอมูลใน   

การจัดทําแผนบริหารอาจารย 
2. การใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับภาระงานสอน งานบริการวิชาการ งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ท่ีนําไปจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ของหลักสูตรประจําปงบประมาณ 2561 ของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
1. ทราบขอมูลเก่ียวกับอาจารยประจําหลักสูตรท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถนํามากําหนดนโยบาย 

และจัดทําแผนระยะยาว 
2. กิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเปนไปแผนท่ีไดกําหนดใหมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
อาจารยไดพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญท่ีไดจากการเขารวมโครงการอบรมจากทางมหาวิทยาลัยและ

ตามความสนใจของอาจารยจากหนวยงานภายนอก 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
    การอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในดานการเรียนการสอนและทักษะทางวิชาชีพ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนการพัฒนาอาจารยในประเด็น
ตาง ๆ ไดแก งบประมาณ การวางแผนการเดินทางไปราชการ เปนตน เพ่ือใหอาจารยวางแผนเขารวมการอบรม
หลักสูตรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีมาตรฐาน มีความเปนปจจุบันทันสมัยทางวิชาการผานการจัดทําแผนพัฒนา
ตนเอง (IDP) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม กํากับ ควบคุมสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการ
อบรม 

    การศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการทําผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกและการทําผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการผานการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 
2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตาม กํากับ ควบคุมสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองใน

การศึกษาตอระดับปริญญาเอกและการทําผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 
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• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือวางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยให

อาจารยแตละทานไดจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทราบแนวทาง    
การพัฒนาตนเอง และทางประธานสาขาวิชาไดนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยประเด็น
การพัฒนาอาจารยมีดังนี้ 

1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      - ทางหลักสูตรสงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ โดยอาจารยไดดําเนินการเสนอขอมูลเก่ียวกับการอบรมตาง ๆ 
จากหนวยงานภายนอกใหกับทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการ
จัดการเรียนการสอน  เปนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล อีกท้ังเปนการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย 

          1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
       - ทางสาขาวิชาสงเสริมใหคณาจารยประจําหลักสูตรมีกิจกรรมดานบริการวิชาการแกชุมชน 

ซ่ึงเปนพันธกิจหนึ่งของอาจารยโดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
- ทางสาขาวิชามีการกระตุนอาจารยในสาขาวิชาทําผลงานวิชาการ เพ่ือขอตําแหนงทาง

วิชาการ   ในสาขาวิชาจิตวิทยา โดยใหทางอาจารยไดเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรกับทางมหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารยประจํา

หลักสูตร โดยใหรายงานผลการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาจากหนวยงานตางๆ ใหกับทางคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทราบ และนําความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยประจําหลักสูตร 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. เม่ืออาจารยมีแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ทางหลักสูตรไดทราบขอมูลและความสนใจในการพัฒนา

ตนเอง อีกท้ังเปนการรวมกันวางแผนภายในหลักสูตรท่ีจะดําเนินการสงเสริมไดอยางเหมาะสม เชน การวางแผน
ใหอาจารยเตรียมตัวศึกษาตอในระดับปริญญาเอก การวางแผนเตรียมอาจารยผูสอนหากมีอาจารยลาศึกษาตอ  
ในระดับปริญญาเอก เปนตน 

2. เม่ืออาจารยไดเขารวมอบรม/ประชุม/สัมมนา ทางคณะกรรมการไดติดตามโดยใหมีการรายงานผล
และนําความรูท่ีไดรับมาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหลักสูตรทําใหอาจารยไดรับความรูใหม และทันสมัย อีกท้ัง
สามารถนําไปวางแผนการพัฒนาตนเองในครั้งตอไป 

 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
แผนพัฒนาตนเอง (IDP) ทําใหทราบถึงเปาหมายของอาจารยแตละทาน และทางสาขาวิชาสามารถ

มอบหมายงานไดตามความถนัดของอาจารยแตละทานได 
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• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
หลักสูตรไดอาจารยท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญจากการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูของอาจารยในหลักสูตร และเผยแพรในการประชุมวิชาการ รวมท้ังบูรณาการในการเรียน   
การสอน 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณฯ ที่ 340/2560 เร่ือง 

ใหอาจารยไปราชการ (ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร กําแพงแสน) 
4.1-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณฯ ที่ 3050/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

และใหบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตร “ผูสอนวชิาศึกษาทั่วไป” 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
  4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการดําเนินงาน 

อาจารยประจาํหลักสูตร จํานวน 9 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จํานวน 3 คน ไดแก    
ลําดับ ชื่อ-สกุล 

1 อาจารย ดร.โกมล  จันทวงษ 

2 อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย 
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3 อาจารย ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ์ 

โดยแสดงวิธีการคํานวณดังนี ้

วิธีการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก  
 3 x 100 = รอยละ 33.33  
 9      

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 33.33 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 
 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
4.2.1-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2.1 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 % 

รอยละ 33.33  5 คะแนน บรรลุ 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ผลการดําเนินงาน 
อาจารยประจาํหลักสูตร จํานวน 9 คน ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ จํานวน 0 คน ไดแก    

 

วิธีการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 
 
 0 x 100 = รอยละ 0  
  9     
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 0 x 5 = 0คะแนน 
 60     
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
4.2.2-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 % 

รอยละ 0  0 คะแนน ไมบรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษานั้น โดยไมตอง
นําระยะเวลาในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการดําเนินงาน 
- มีอาจารยประจาํหลักสูตร จํานวน 9 คน  
- มีผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสูตร ทัง้หมด จํานวน 3 เร่ือง  
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี ้
1. รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถพงศ ขจรมณี, วชิระ ทองอยูคง , ธนัชพร เลขวัต และ ถาวร เนตรนันท. 

(2560). โมเดลบุคลิกภาพหาองคประกอบใชไดในวัฒนธรรมไทยหรือไม. วารสารสมาคมนักวิจยั. 22(2), 165-175. 
2. ศศิพร เหลืองไพฑูรย. (2560). ทําความเขาใจโรคอารมณสองข้ัวและแนวทางการดูแลบุคลากรที่มีปญหาทาง

สุขภาพจิตในองคการ. วารสารมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 43(2).  
3. สมรรถพงศ ขจรมณี. (2560). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมของนักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

แหงหนึ่ง. การประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 14 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน วนัที่ 7-8 ธันวาคม 
2560. 

วิธีการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  
 1.8 x 100 = รอยละ 20  
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  9     
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 x 5 = 5 คะแนน 
 20     

 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ขอมูลพื้นฐาน คาน้ําหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 ส ม ร ร ถ พ ง ศ  ข จ ร ม ณี แ ล ะ        
ปยะพงษ จันทรใหมมูล 

ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม
สิ่งแวดลอมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหงหนึ่ง 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ออกประกาศ 

0.40   

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 
- บทความวิ จัยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60   

4 

- บทความวิ จัยหรื อบทความวิช าการฉบับสมบูรณที่ ตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถ
พงศ ขจรมณี, วชิระ ทองอยูคง 
, ธนัชพร เลขวัต และ ถาวร 
เนตรนันท 
 
ศศิพร เหลืองไพฑูรย 

โมเดลบุคลิกภาพหาองคประกอบใชได
ในวัฒนธรรมไทยหรือไม 
 
 
 
ทําความเขาใจโรคอารมณสองข้ัวและ
แนวทางการดูแลบุคลากรที่ มีปญหา
ทางสุขภาพจิตในองคการ 

คุณภาพงานสรางสรรค 

6 
 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

0.20   

7 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

8 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   

9 
- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.80   

10 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

11 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ    
12 จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ    

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังที่ 14 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน วนัที่ 7-8 ธันวาคม 2560 

4.2.3-2 วารสารสมาคมนักวิจัยปที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 (หนา165-175) 
4.2.3-3 วารสารมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 43 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – 

ธันวาคม 2560 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา ป.ตรี 15 % รอยละ 20  5 คะแนน บรรลุ 
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หลักสูตร 
 

ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 % 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการดําเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย มีรายละเอียดดังนี ้

- อัตราการคงอยูของอาจารย 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 9 ทาน ซึ่งอาจารยมีความ

เพียงพอตอสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ใชสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

รวมทั้งมีการจัดทําแบบสํารวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2557-2560 อัตรา

การคงอยู รอยละ 100 ดังนี้ 

ลําดับ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
1 อาจารยหทัยรัตน  อวมนอย อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย 

2 อาจารยดวงกมล ทองอยู อาจารย ดร.โกมล จันทวงษ อาจารย ดร.โกมล จันทวงษ 

3 อาจารยมนฤดี ชวงฉํ่า อาจารยมนฤดี ชวงฉํ่า อาจารยมนฤดี ชวงฉํ่า 

4 อาจารยวิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ อาจารย ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ อาจารย ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์

5 อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ 

6 อาจารยณัชชามน เปรมปลื้ม อาจารยณัชชามน เปรมปลื้ม อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย 

7 อาจารยกังสดาล ธนธรรม อาจารยไพศาล  แยมวงษ อาจารยไพศาล  แยมวงษ 

8 อาจารยสายทิพย เหลาทองมี

สกุล 

อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณี อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณี 

9 อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง 

รอยละ 100 100 100 
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ลําดับ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
อัตราการ

คงอยู 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวามีการเปลี่ยนแปลงในแตละป 

ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 

 เม่ือปการศึกษา 2559 อาจารยณัชชามน เปรมปลื้ม ไดลาออกจากอาจารยประจําหลักสูตร เม่ือเดือน
ธันวาคม 2559 ทําใหอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรเหลือเพียง 8 คน แตทางหลักสูตรไดดําเนินการ
ตามเปาหมายของระยะเวลาการสรรหาและคัดเลือกอาจารย เทากับ 3 เดือน ซ่ึงไดดําเนินการประกาศรับสมัคร
และการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรเปนระยะเวลาดังนี้ 
          1. เม่ือทางสาขาวิชาไดทราบวาอาจารยณัชชามน เปรมปลื้ม ไดยื่นหนังสือขอลาออก สาขาวิชาได
ดําเนินการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสาขาวิชาเปนไปดวยความเรียบรอย การประกาศรับสมัครรอบนี้มีผูมาสมัครคัดเลือก จํานวน 2 
ทาน โดยในชวงเดือนธันวาคมไดมีกระบวนการคัดเลือกผูสมัคร แตเนื่องดวยคุณสมบัติของผูสมัคร จึงไมมีผูผาน
การคัดเลือก ซ่ึงประกาศผลการสอบคัดเลือกในชวงเดือนมกราคม 

 2. ในชวงเดือนกุมภาพันธ ทางสาขาวิชาไดดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ  และชวงเดือนมีนาคมไดดําเนินการจัดสอบเพ่ือคัดเลือกผูสมัครอีกหนึ่งครั้ง  ซ่ึงในรอบนี้มีผูสมัครสอบ
ผานการคัดเลือก จํานวน 3 ทาน โดยทางสาขาไดเลือกผูสมัครอันดับ 1 เพ่ือรายงานตัวและดําเนินการปฏิบัติ
หนาท่ีในชวงเดือนเมษายน 2560  แตเนื่องจากผูผานการคัดเลือกอันดับ 1 สละสิทธิ์ ทําใหทางสาขาเรียกผูผาน
การคัดเลือกอันดับ 2 ข้ึนมารายงานตัว ในชวงเดือนพฤษภาคม 2560  โดยผูท่ีผานการคัดเลือก คือ อาจารยศศิพร 
เหลืองไพฑูรย เปนอาจารยประจํากลุมวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2560 ตามคําสั่งเลขท่ี  1076/2560  และไดดําเนินการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใน สมอ.08 เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือการประชุมของคณะกรรมการวิชาการ เม่ือวันจันทรท่ี 11 
มิถุนายน 2561 เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไดกําหนดใหผูท่ีจะเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรจะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชากรอยาง
นอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง ซ่ึงทางอาจารยศศิพร เหลืองไพฑูรย ไดดําเนินการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
และไดรับการตีพิมพเปนท่ีเรียบรอย จึงทําใหทางสาขาวิชาไดปรับเปนอาจารยประจําหลักสูตรใน สมอ.08 ตามท่ี
ไดกลาวไวขางตน 
 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อหารือดานการ
บริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 80 ทุกคร้ัง ทําใหการหารือ   
การจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน การติดตามการจัดทํามคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา
หลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดําเนินงานตามหนาที่ การจัดทํามคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการ
เรียนการสอน การกําหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2558 4.69 - 
2559 4.91 เพิ่มข้ึน 
2560 4.51 ลดลง 
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จากการเก็บรวบรวมขอมูลตัวบงชี้ท่ี 4.3 โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร

ตอการบริหารหลักสูตร ขอรายงานผลการสํารวจ โดยมีหัวขอ ดังนี้   
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  
 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนมากเปนเพศหญิง (รอยละ 55.6)   มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา

โท (รอยละ 66.7) และมีประสบการณสอนนอยกวา 5 ป   (รอยละ 44.4) ท้ังนี้ ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดมี
ตําแหนงทางวิชาการคือ อาจารย (รอยละ 100) 

2. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร โดยจําแนกตามรายดาน 
พบวา ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรดานการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.80) ความพึงพอใจดานการบริหารอาจารย ดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

และความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.37, 4.48 และ 4.44 

ตามลําดับ)    

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 สรุปรายงานความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                 
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประจําปการศึกษา 2560 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไมบรรล ุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานไมถึงระยะเวลา 3 ป ใหมีคาเปาหมายการดําเนินงาน ระดับ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  
   ปการศึกษาที่รับเขา    จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 
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2556 2557 2558 2559 2560 
2556 66 60 46 10 2 
2557  81 79 79 72 
2558   107 89 75 
2559    90 75 
2560     82 
รวม  141 232 268 306 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
การใหกองทุนกูยมืเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเนื่อง ทาํใหนักศึกษาที่ขาดทนุทรัพยในการศึกษา 

ตองพักการเรียน โดยปจจุบนั มีจาํนวนนกัศึกษาที่ขอทนุกูยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจํานวนนักศึกษาในแตละรุน 

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษาที่รับเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (คน) รอยละ 

2554 18 67.85 
2555 21 61.76 
2556 45 68.18 
2557 61 62.24 

4. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
    การกํากับ และติดตามนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยบริหารหลักสูตรที่มีการตรวจสอบแผนการเรียน
ใหกับนักศึกษาของแตละภาคการศึกษานัน้ ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 

ผลการดําเนินงาน 
สาขาวชิาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดทําการสาํรวจความ

คิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิโดยจัดเก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน ตั้งแตวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2561 มีผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดังนี ้
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 45 
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2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - 
3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด - 
4 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
32 

5 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.10 

6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

8 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- 

9 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

10 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี  โท  เอก  ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.12 

*หมายเหตุ จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  
 
วิธีการคํานวณ 
 132.15   = 4.12 คะแนน 
 32     

 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

2.1-1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หลักสูตรจิตวิทยา 

2.1-2 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หลักสูตรจิตวิทยา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

คาเฉลี่ย  
4.50 

4.12 4.12 ไมบรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผลการดําเนินงาน 

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดทําการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยจัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน ตั้งแตวันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2561  

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  ของ
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มีดังนี้ 
ขอมูลประกอบการพิจารณาวันที่สํารวจ  

ที่ รายการขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 45 
2 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา 37 
3 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 34 
4 จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 
5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 
6 จํานวนบัณฑติที่ศึกษาตอ - 
7 จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท - 
8 จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - 
9 จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - 

วิธีการคํานวณ  
1.คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
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 37 x 100 = รอยละ 100 
 37     

 
2.แปลงคารอยละที่คํานวณ ไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 100 x 5 = 5 คะแนน 
 100     

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุเปาหมาย 

2.2 รอยละของบณัฑติปริญญา
ตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชพี
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ  
80 

รอยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป   

2.2-2 รายงานสรุปแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป   

การวิเคราะหผลท่ีได 
จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน    

1 ป  ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  พบวา บัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดมีจํานวน 45 คน  

บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา ท้ังหมดมีจํานวน 37 คน พบวาบัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 100 แบงเปนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผู

ประกอบอาชีพอิสระ) ท้ังหมดมีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 91.90 ของบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม บัณฑิตท่ี

ประกอบอาชีพอิสระท้ังหมดมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.10 ของบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม และผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตจิตวิทยา ประจําปการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.12 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  ของ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

ท้ังหมดมีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 91.90 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต

จิตวิทยาโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.12 ท้ังนี้เปนเพราะบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาไดถูกบมเพาะองคความรูทางดานจิตวิทยา และคุณลักษณะของบัณฑิตจิตวิทยา

โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณธรรมท่ีชวยเสริมสรางใหบัณฑิตสามารถปรับตัว และใชองค
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ความรูทางดานจิตวิทยาในการประกอบอาชีพไดดี  นอกจากนี้ สถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดความตองการพ่ึงพาองคความรูทางดานจิตวิทยามากข้ึนใน

สังคม ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8-11 ท่ีให

ความสําคัญกับการพัฒนาตนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ การเชื่อมโยงเก้ือกูลตอกันและการพัฒนาแบบสวนรวม

หรือบูรณาการ  ดังนั้น บัณฑิตของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จึงสามารถนําองคความรู

ทางดานจิตวิทยาไปประยุกตในการปฏิบัติงานในหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือการดํารงชีพตอตนเอง สังคม 

และประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในสวนของแนวโนมในการประกอบอาชีพของบัณฑิตจิตวิทยาในอนาคตนั้นพบวาตลาดแรงงานมี

แนวโนมตองการบัณฑิตจิตวิทยามากข้ึน และหลายหนวยงานมีนโยบายในการรับนักจิตวิทยาเพ่ิมมากข้ึน เชน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการเพ่ิมตําแหนงนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุขไดมีการเพ่ิมตําแหนงนักจิตวิทยาในโรงพยาบาลชุมชนตางๆ นอกจากนี้ในองคการ

อุตสาหกรรมตางๆมีความตองการผูท่ีมีความรูดานจิตวิทยาเขาไปทํางานมากข้ึนเพ่ือชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในการทํางาน จากสถานการณตางๆในประเทศจะเห็นไดวาบัณฑิตจิตวิทยาจึงมีแนวโนมท่ีจะมีงานทําและ

เปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในอนาคต 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
หมายเหตุ** ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดูเจตนารมณของ

หลักสูตร วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

 
- การรับนักศึกษา 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
ในปการศึกษา 2560 กําหนดจํานวนนักศึกษา จํานวน 30 คน/แขนงวิชา โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะเขา

ศึกษาตอมีดังนี้                                  
     1. เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
      2. เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธาน ี
     3. ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      4. ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการพิเศษตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. มหาวิทยาลัยมีเปดรับสมัครจํานวน 3 รอบ คือ รอบท่ี 1 ทุนการศึกษา (ทุนสงเสริมศักยภาพทาง

วิทยาศาสตร  ทุนจิตอาสาและความสามารถพิเศษ  และทุนความสามารถพิเศษทางกีฬา)   รอบท่ี 2 รอบรับตรง 
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(ใชคะแนน GAT,PAT,O-NET) รอบท่ี 3 admissions  โดยมีการรับสมัครออนไลนทางเว็บไซต 

http://web2020.vru.ac.th และท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ (ประเมินความเหมาะสมกับสาขาวิชา) 
ผานทางเว็บไซต 

3. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
4. ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1. รอบท่ี 1 ทุนการศึกษา (ทุนสงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร  ทุนจิตอาสา และความสามารถ

พิเศษ)   
    1.1  ผูสมัครสมัครท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร วันท่ี 5 กันยายน ถึง วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 และชําระเงินคาสมัครจํานวน 300 บาท และรับสมัคร
ออนไลนผานทางเว็บไซต http://web2020.vru.ac.th  ผูสมัครชําระเงินคาสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย จํานวน 300 
บาท และคาธรรมเนียม จํานวน 10 บาท  

     1.2 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 
และจัดสอบขอเขียน สอบความถนัดของสาขาวิชา และสอบสัมภาษณ ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 โดยการสอบ
สัมภาษณจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในการสัมภาษณทางสาขาวิชาไดดําเนินการสอบสัมภาษณแบบเดี่ยว 
โดยสงตัวแทนอาจารยในสาขาวิชาไปสัมภาษณนักเรียนท่ีมาสมัครสอบ หลังจากนั้นอาจารยผูสัมภาษณได
พิจารณาถึงคุณสมบัติของนักเรียนท่ีมีความเหมาะสม  

      1.3 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขาศึกษา วันท่ี 28 ธันวาคม 2559 และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา วันท่ี 6 มกราคม 2560 

2. รอบท่ี 2 รอบรับตรง (ใชคะแนน GAT,PAT,O-NET)  
    2.1 ผูสมัครสมัครท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร วันท่ี 16 มกราคม ถึง วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และชําระเงินคาสมัครจํานวน 300 บาท และรับสมัคร
ออนไลนผานทางเว็บไซต http://web2020.vru.ac.th  ผูสมัครชําระเงินคาสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย จํานวน 300 
บาท และคาธรรมเนียม จํานวน 10 บาท 

     2.2 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 และสอบ
สัมภาษณประเมินความเหมาะสมของสาขาวิชา ในวันท่ี 26  พฤษภาคม 2560  โดยการสอบสัมภาษณจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  การสัมภาษณในครั้งนี้ทางหลักสูตรไดพิจารณาลักษณะของการสัมภาษณจะ
แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมละ 5-7 คน เขามาสอบสัมภาษณกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ทาน 
เพ่ือใหการสัมภาษณเปนไปดวยบรรยากาศท่ีไมเครงเครียด ทางอาจารยผูสัมภาษณไดใหนักเรียนไดเริ่มแนะนํา
ตนเอง และเลาประวัติ หลังจากนั้นเปนการทดสอบความรูเก่ียวกับสาขาวิชาในเบื้องตน และสังเกตพฤติกรรมของ
กลุมนักเรียนวามีลักษณะการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลอยางไร เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณดวย 
หลังจากท่ีไดสอบสัมภาษณเปนท่ีเรียบรอยแลว ทางคณะกรรมการไดรวมพิจารณาคุณสมบ ัติของนักเรียนและ
ตัดสินใจคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

     2.3 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขาศึกษา วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา วันท่ี 5 มิถุนายน   2560 
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    3. รอบท่ี 3 รอบท่ัวไป  
    3.1 ผูสมัครสมัครท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร วันท่ี 12 มิถุนายน ถึง วันท่ี 7 กรกฎาคม  2560 และชําระเงินคาสมัครจํานวน 300 บาท และรับสมัคร
ออนไลนผานทางเว็บไซต http://web2020.vru.ac.th  วันท่ี 5 มิถุนายน ถึง วันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 ผูสมัคร
ชําระเงินคาสมัครท่ีธนาคารกรุงไทย จํานวน 300 บาท และคาธรรมเนียม จํานวน 10 บาท 

     3.2 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี  12 กรกฎาคม  2560 และสอบ
สัมภาษณประเมินความเหมาะสมของสาขาวิชา  ในวันท่ี 19 กรกฎาคม  2560 โดยการสอบสัมภาษณจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  การสัมภาษณในครั้งนี้ทางหลักสูตรไดพิจารณาลักษณะของการสัมภาษณจะ
แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมละ 5-7 คน เขามาสอบสัมภาษณกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 ทาน 
เพ่ือใหการสัมภาษณเปนไปดวยบรรยากาศท่ีไมเครงเครียด ทางอาจารยผูสัมภาษณไดใหนักเรียนไดเริ่มแนะนํา
ตนเอง และเลาประวัติ หลังจากนั้นเปนการทดสอบความรูเก่ียวกับสาขาวิชาในเบื้องตน และสังเกตพฤติกรรมของ
กลุมนักเรียนวามีลักษณะการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลอยางไร แตการสัมภาษณในรอบนี้ทางสาขาวิชาไดนํา
นักศึกษารุนพ่ีมารวมพูดคุยกับนักเรียนดวย เพ่ือเปดโอกาสในการซักถามเก่ียวกับบรรยากาศในการเรียน การใช
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย การรวมกิจกรรมตาง ๆ และไดมีกิจกรรมสันทนาการระหวางนักศึกษารุนพ่ีและนักเรียน
ท่ีมาสัมภาษณ โดยกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือเปนการสานสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง ไดทําความรูจักกัน 
และเปนการแนะนําสถานท่ีตาง ๆ ใหกับนักเรียนไดรูจักมากข้ึน โดยกิจกรรมนี้จะจัดหลังจากทําการสัมภาษณเปน
ท่ีเรียบรอยแลว ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณจะพิจารณาคุณสมบัติและตัดสินใจคัดเลือกศ ึกษาตอ 

     3.3 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 และชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา วันท่ี  31 กรกฎาคม 2559 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. ในแตละรอบของการรับสมัคร ทางสาขาวิชาไดจํานวนผูมาสมัครสอบเปนไปตามคุณสมบัติท่ีทาง

สาขาวิชาไดกําหนดไว แตอาจจะตองเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชาสัมพันธการรับสมัครและการประกาศผลใหเร็ว
กวานี้ เพ่ือท่ีผูสมัครเรียนจะไดตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอไดทันที 

2. กระบวนการสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล และกลุม ทําใหเห็นถึงความแตกตางของการพิจารณา
คุณสมบัติของผูสมัคร การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล และการกลาแสดงออกของผูสมัคร การทํากิจกรรมของ 
นักศึกษารุนพ่ีท่ีจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี  

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
1. ทางสาขาวิชาดําเนินการประชาสัมพันธไปตามแตละโรงเรียนท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดย

ผานการทํากิจกรรมของนักศึกษา และนักศึกษาไดเสริมขอมูลเก่ียวกับการศึกษาตอ ใหนักเรียนไดรับทราบขอมูล
เก่ียวกับการรับสมัครเขาศึกษาตอ ทางสาขาวิชาไดดําเนินการแจงขอมูลใหกับทางสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

2. ในการสอบสัมภาษณของแตละรอบนั้น ทางสาขาวิชาจะใชกระบวนการสอบสัมภาษณโดยมี
อาจารยสัมภาษณเบื้องตน และจะใหนักศึกษาไดเขามาทํากิจกรรมสันทนาการกับผูสมัครเพ่ือเปนการสานสัมพันธ
ระหวางรุนพ่ีและผูสมัคร เพราะจากการท่ีนักศึกษาไดเขามารวมทํากิจกรรมในรอบท่ี 3 นั้นทําใหผูสมัครไดขอมูล
เก่ียวกับความเปนอยูภายในมหาวิทยาลัย มีการสอบถามขอมูลและใหเบอรติดตอของรุนพ่ี ทําใหติดตอสื่อสารกันได
งายข้ึน  
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• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง  (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
1. นักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลการรับสมัครไดหลายชองทางมากข้ึน และไดมีการสอบถาม

รายละเอียดจากทางอาจารยและนักศึกษารุนพ่ีไดมากข้ึน 
2. กระบวนการสอบสัมภาษณแบบกลุมทําใหผูสมัครลดความตื่นเตน และบรรยากาศเปนกันเอง ทํา

ใหกลาท่ีจะพูดคุย  
 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด) 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
    ปญหาแรกเขาของนักศึกษา พบวานักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพไมสอดคลองกับลักษณะงานทางดาน

จิตวิทยา และมีความรูพ้ืนฐานดานภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. ทางมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม เพ่ือใหทราบระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทาง

มหาวิทยาลัย  
2. ทางคณะไดจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม เปนการจัดใหกับนักศึกษาใหมไดทําความรูจักกับ

เพ่ือนนักศึกษาใหมดวยกัน อีกท้ังไดรูจักคณาจารยประจําคณะ  
3. ทางสาขาวิชาไดจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาของสาขาวิชา เพ่ือเตรียมความพรอมในดานการเรียน 

โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวางรุนพ่ี และศิษยเกา 
 4. ทางสาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีเปนการเตรียมความพรอมทางวิชาการเพ่ือให

นักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานจิตวิทยา 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1. ทางมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศใหนักศึกษาใหม เพ่ือใหทราบระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทาง

มหาวิทยาลัย โดยไดจัดใหนักศึกษาใหมเขาใจเก่ียวกับระเบียบตาง ๆ และไดทําความรูจักเก่ียวกับมหาวิทยาลัย
ผานการทํากิจกรรมตามฐานการเรียนรูตาง ๆ  

2. ทางคณะไดจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม เม่ือวันท่ี 8-9 สิงหาคม 2560 เปนการจัดใหกับ
นักศึกษาใหมไดทําความรูจักกับเพ่ือนนักศึกษาใหมดวยกัน อีกท้ังไดรูจักคณาจารยประจําคณะ พรอมท้ังการให
ความรูเก่ียวกับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในเรื่องของทางวิชาการ เชน การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-
ถอนรายวิชา เปนตน ซ่ึงจะเปนการใหความรูในลักษณะท่ัว ๆ ไป ท่ียังไมไดลงรายละเอียดของแตละสาขาวิชา 

3. ทางสาขาวิชาไดจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาของสาขาวิชา โดยจัดเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 
โดยเปนการจัดเพ่ือใหนักศึกษาใหมไดเขาใจในสาขาวิชาใหมากข้ึน เชน การแนะนําโครงสรางหลักสูตร การ
แนะนําแนวทางการเรียน การสงเสริมกิจกรรมระหวางเรียนของแตละชั้นป กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวางรุนพ่ี และ
ศิษยเกา เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นภาพของการเรียนการสอนในตลอดระยะเวลา 4 ป อีกท้ังในปการศึกษา 2560 
ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุมผูปกครอง เพ่ือใหทางผูปกครองไดพบกับทางคณาจารยของสาขาวิชา โดยไดมี
พูดคุย สอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงจากการประชุม
ผูปกครองในครั้งนี้ทําใหผูปกครองมีความเขาใจและไดรับขอมูลท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

4. ทางสาขาวิชาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ีเปนการเตรียมความพรอมทางวิชาการเพ่ือให
นักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางความรูความสามารถเก่ียวกับงานดานจิตวิทยา โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนคือ 
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กิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา : คุณลักษณะนักจิตวิทยาในยุค 4.0 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 – 11 
พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงรูปแบบของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการท่ีทางสาขาวิชาไดพิจารณาเก่ียวกับ
ปญหาแรกเขาของนักศึกษาคือ นักศึกษาบางคนมีบุคลิกภาพไมสอดคลองกับลักษณะงานทางดานจิตวิทยา และมี
ความรูพ้ืนฐานดานภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ จึงเปนท่ีมาของการจัดกิจกรรม เพราะ
ทางสาขาวิชาไดตระหนักถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของนักจิตวิทยาในอนาคต อีกท้ังในปจจุบันสังคมไทย
มีการเปลี่ยนแปลง ในดานเทคโนโลยีทําใหการติดตอสื่อสารรวดเร็วมากข้ึน สาขาวิชาจึงตองเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาไดรูเทาทันในยุค 4.0 ใหมากข้ึน เพ่ือจะมีคุณลักษณะนักจิตวิทยาท่ีเหมาะสม  โดยกลุมเปาหมาย
ของการจัดกิจกรรมคือ นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาทุกชั้นป  

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. เรื่องการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 การจัดกิจกรรมดังกลาวทางสาขาไดมีการประชุม

เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับปญหาแรกเขาของนักศึกษา จึงไดมีการเชิญศิษยเกาท่ี
ทํางานทางดานจิตวิทยามารวมพูดคุยเก่ียวกับลักษณะงานดานจิตวิทยา ท่ีมีสวนเก่ียวของกับบุคลิกภาพ การ
ติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเขาใจในลักษณะมากข้ึนและตระหนักในความสําคัญของบุคลิกภาพมากข้ึน และจากการ
ประชุมผูปกครองในครั้งนี้ทําใหเห็นวาผูปกครองสวนหนึ่งมีความเขาใจในสาขาวิชา แตมีบางสวนท่ีผูปกครองยังไม
เขาใจในสาขาวิชาท่ีลูกหลานไดเลือกศึกษาตอ แตจากการพูดคุยสอบถามกับทางคณาจารยของสาขาวิชาทําใหเขา
ในประเด็นของการเรียนการสอน และอาชีพท่ีเม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลวไดมากข้ึน 

2. เรื่องการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา : คุณลักษณะนักจิตวิทยาในยุค 4.0  ใ ห กั บ
นักศึกษาทุกชั้นปนั้น สืบเนื่องจากทางสาขาวิชาไดเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา 
เพราะนักศึกษาจะไดนําความรู ท่ี ได ไปปรับใช  เนื่องจากการใหความรู เ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ              
การติดตอสื่อสารและเทคโนโลยี จะเปนประโยชนตอนักศึกษาทุกชั้นป 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
1. นักศึกษาใหมมีความสนใจกับกิจกรรมปฐมนิเทศของสาขาวิชา โดยไดรับฟงประสบการณจาก 

ศิษยเกาท่ีไดมารวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณใหนอง ๆ ไดฟง และจากการประชุมผูปกครองในครั้งนี้ 
ผูปกครองมีความสนใจกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลของสาขาวิชา และไดรับทราบชองทางการติดตอสื่อสารของ
สาขาวิชา 

2. นักศึกษาท่ีไดเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษา : คุณลักษณะนักจิตวิทยาในยุค 4.0 
ไดมีสวนรวมกับกิจกรรมดังกลาว โดยในแตละชั้นป จะไดรับความรูและขอคิดท่ีแตกตางกัน จากสิ่งท่ีวิทยากรได
ถายทอด โดยสะทอนจากการท่ีใหตัวแทนนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
รูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
3.1-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. เพ่ือเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาได       
2. อัตราการลาออกกลางคันนอยลง  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถใหกับนักศึกษา  
4. การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
 1. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือจัดอาจารยท่ีปรึกษาประจําหมูเรียนท้ัง 3 หมู

เรียน โดยประเมินจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับ
นักศึกษา รวมท้ังการใหคําแนะนําเก่ียวกับชีวิตการเรียน การปรับตัว และเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัยให
ดําเนินการแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษา      

 2. อาจารยท่ีปรึกษากําหนดชวงเขาพบนักศึกษา และจัดเก็บขอมูลสวนตัวเบื้องตนของนักศึกษา และ
บันทึกรายงานการพบอาจารยท่ีปรึกษาจากการดําเนินงานตามตารางพบอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ไว อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคําแนะนําทางวิชาการ การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใหความชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียน และจัดการแกปญหาจากขอรองเรียนของนักศึกษาในประเด็นตางๆ  นักศึกษาท่ี
มีปญหาตองการคําแนะนํา ความชวยเหลือจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือตองการพบอาจารยท่ีปรึกษา สามารถเขา
พบอาจารยท่ีปรึกษาไดท่ีหองพัก หรือติดตอผานทางโทรศัพท และชองทางสื่อสารอ่ืนๆ  
        3. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษานักศึกษาทําการประเมินอาจารยท่ีปรึกษาผานระบบ CMS ซ่ึงเปนระบบของ
ทางมหาวิทยาลัย   
        4. อาจารยท่ีปรึกษารายงานผลประเมินอาจารยท่ีปรึกษาตอท่ีประชุมอาจารยบริหารหลักสูตรเพ่ือ
รวมกันเสนอแนะแนวทางสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    
        5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ 
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• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1. ในปการศึกษา 2560 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือจัดอาจารยท่ีปรึกษา

ประจําหมูเรียนท้ัง 3 หมูเรียน โดยประเมินจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ทําหนาท่ี
เปนท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา รวมท้ังการใหคําแนะนําเก่ียวกับชีวิตการเรียน การปรับตัว และเสนอรายชื่อตอ
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการแตงตั้งเปนอาจารยท่ีปรึกษา  โดยกําหนดใหอาจารย 1 คน เปนท่ีปรึกษาไดไมเกิน 2 
กลุม โดยในปการศึกษา 2560 มีการเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาดังนี้  อาจารยท่ีปรึกษาประจําแขนงวิชา 1) 
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คือ อาจารยไพศาล  แยมวงษ 2 ) จิตวิทยาชุมชน คือ อาจารย ดร.หทัยรัตน 
อวมนอย  และ 3) จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คือ อาจารยสมรรถพงศ  ขจรมณี 

      2. อาจารยท่ีปรึกษากําหนดชวงเขาพบนักศึกษา และจัดเก็บขอมูลสวนตัวเบื้องตนของนักศึกษา 
และบันทึกรายงานการพบอาจารยท่ีปรึกษาจากการดําเนินงานตามตารางพบอาจารยท่ีปรึกษา ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดไว อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคําแนะนําทางวิชาการ การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การใหความ
ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียน และจัดการแกปญหาจากขอรองเรียนของนักศึกษาในประเด็นตาง ๆ  
นักศึกษาท่ีมีปญหาตองการคําแนะนํา ความชวยเหลือจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือตองการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
สามารถเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาไดท่ีหองพัก หรือติดตอผานทางโทรศัพท และชองทางสื่อสารอ่ืน ๆ  

      3. เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาแจงใหนักศึกษาทําการประเมินอาจารยท่ีปรึกษาผาน
ระบบ CMS ซ่ึงระบบจะใหนักศึกษาเขาทํากอนสอบปลายภาค 2 อาทิตย 

      4. อาจารยท่ีปรึกษารายงานผลประเมินอาจารยท่ีปรึกษาตอท่ีประชุม โดยใชแบบบันทึก มรว.02,06 
รายงานใหกับทางคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือรวมกันเสนอแนะแนวทางสงเสริมและพัฒนานักศึกษา    

      5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี โดยพบวากระบวนการดังกลาวทําใหอาจารยท่ีปรึกษา
สามารถควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางใกลชิดสมํ่าเสมอ  นอกจากนี้ยังพบวาการดูแลให
คําปรึกษาแกนักศึกษานั้นอาจารยควรมีความรูความเขาใจในลักษณะธรรมชาติของวัยรุนและการสื่อสารกับวัยรุน 
เพ่ือใหนักศึกษาซ่ึงเปนวัยรุนเกิดความไววางใจ และกลาท่ีจะเขามาพบปะ พูดคุย ปรึกษาปญหาท้ังดานการเรียน 
เพ่ือน การใชชีวิต และครอบครัว ซ่ึงลวนสงผลกระทบตอการเรียน อัตราการคงอยูของนักศึกษา  และสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด ใหความชวยเหลือ การใหคําปรึกษา โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทางอาจารยท่ีปรึกษาไดรายงานเก่ียวกับนักศึกษาโดยพบวาเม่ือภาคการศึกษา 
1/2560 มีนักศึกษาท่ีประสบปญหาเก่ียวกับดานสุขภาพ ดานการเงิน ดานการเรียน ซ่ึงทางอาจารยท่ีปรึกษาไดมี
การชวยเหลือเปนรายกรณี เชน  1. นักศึกษาท่ีประสบปญหาการจายคาเทอมไมทัน ไดมีการขอคําแนะนําจากทาง
วิชาการ และไดมีการดําเนินการเขียนบันทึกขอความเพ่ือขอชําระคาเทอมลาชาจากมหาวิทยาลัย   2. นักศึกษาท่ี
มีปญหาคาลงทะเบียนไมเพียงพอ ทางอาจารยท่ีปรึกษาไดดําเนินการขอความชวยเหลือจากทางคณะ ซ่ึงไดให
นักศึกษาเขียนบันทึกขอความเพ่ือขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนคาเทอม ซ่ึงทําใหนักศึกษาสามารถจายเงินคา
เทอมไดทันเวลา    

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
ทางสาขาวิชาไดใหความสําคัญกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา เนื่องจากอาจารยท่ีปรึกษาไดดูแลนักศึกษา 

ตั้งแตการแจงเก่ียวกับการจองรายวิชา การลงทะเบียนเรียน การติดตามการลงทะเบียน หรือการใหคําแนะนํา 
โดยพบวายังมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งท่ีอาจดําเนินการลาชาทําใหเกิดปญหา เชน การจองรายวิชาไมทันภายใน
กําหนด และการจายคาเทอมลาชา 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
    ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือหาแนวทางการดูแลและการใหคําปรึกษา 

นักศึกษา โดยไดมีความคิดเห็นเก่ียวกับการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาคือ กรณีการจองรายวิชาไมทัน
ภายในกําหนด จะตองใหอาจารยท่ีปรึกษาและหัวหนาหมูเรียนไดดําเนินการกํากับและติดตาม (เพ่ือนชวยเพ่ือน) 
เพ่ือจะไดดูแลซ่ึงกันและกัน โดยมีระบบเพ่ือนชวยเพ่ือน สวนกรณีของการจายคาเทอมลาชา จะตองใหอาจารยท่ี
ปรึกษาไดตรวจสอบนักศึกษาท่ีประสบปญหาเรื่องคาใชจายในการลงทะเบียน และใหคําแนะนําในการติดตอกับ
ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
    จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีความเห็นเก่ียวกับแนวทางระบบเพ่ือนชวย

เพ่ือน  
 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยออกแบบกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชา 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ของแตละชั้นป  
2. มอบหมายใหอาจารยบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาโดยบูรณาการกับรายวิชาใหสอดคลองกับสาขาวิชา 
3. เม่ือจัดโครงการหรือกิจกรรมแลวใหอาจารยผูรับผิดชอบไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานให

ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทราบ 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
    ในปการศึกษา 2560 ทางสาขาวิชาไดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยทางสาขาไดดําเนินการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
     1. กิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาจิตวิทยา ชื่องาน VRU Psychology 4.0 จัดข้ึนเม่ือวันท่ี  29 

พฤศจิกายน 2560 โดยเปนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละกลุมวิชาท่ีเปนผลงานของนักศึกษาท่ีนํามา
บูรณาการกับกลุมวิชาตนเองในแตละชั้นป นอกจากจะเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแลว 
เปนการฝกใหนักศึกษาไดเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน และอยูรวมกับ
ผูอ่ืนโดยผานการทํากิจกรรมกลุม  การฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการนําเสนอผลงาน ซ่ึง
นักศึกษาไดฝกการวิเคราะห และรวมอภิปรายในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุม และฝกใหนักศึกษาไดพัฒนา
คุณลักษณะความเปนผูนํา  

  2. กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการกับรายวิชากับนักศึกษาในแตละชั้นปของสาขาวิชา ไดแก  
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     2.1 ชั้นปท่ี 1 รายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษยทุกชวงวัย วิชาจิตวิทยาท่ัวไป และวิชาสรีรจิต
วิทยา โดยไดจัดกิจกรรมรักษวัฒนธรรมไทย ใสใจพัฒนาการ ข้ึน เปนการฝกใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทํางาน
เปนทีม การกลาแสดงออก และฝกการวิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับรายวิชา 

     2.2 ชั้นปท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
2.2.1 การเรียนรูจากสถานการณจริง (Experiential-Based Learning) จากการศึกษาดูงาน

และการปฏิบัติงานทางดานจิตวิทยา การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสองทางโดยเนนใหนักศึกษาคนควาหา
ความรูและขอมูลเพ่ิมเติม  

2.2.2 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning) การสอนท่ีผูสอนและ
นักศึกษาไดเรียนรูรวมกัน เชน การทํากรณีศึกษารายกลุม การทํารายงานกลุม การผลิตสื่อการเรียนการสอนเปน
ทีม 

2.2.3 การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) เปนการสอนท่ีให
นักศึกษาแกปญหาเรื่องการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเผยแพรไปยังบุคคลท่ัวไป เชน ทําสื่อประชาสัมพันธผาน
อินเตอรเน็ต การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธตามโรงเรียน 

2.2.4 การสอนแบบเนนโครงการ (Project-Base Instruction) โดยฝกปฏิบัติการใน
สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานองคกรภาครัฐและเอกชน เชน โครงการเปดโลกกวางทางจิตวิทยา กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานคนตนแบบ กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา : คุณลักษณะนักจิตวิทยา 4.0 

2.3 ชั้นปท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 
2.3.1 การเรียนรูจากสถานการณจริงและประสบการณจริง (Experiential-Based Learning) จาก

การศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานทางดานจิตวิทยา  
2.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) 

โดยใหนักศึกษาผลิตสื่อสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการของกลุมผูรับบริการสนเทศ       
2.3.3 การเรียนรูโดยใชทีมเปนฐาน (Team-Based Learning) โดยมีการเตรียมความพรอมกอน

การเรียน การทดสอบความพรอมกอนการเรียน (รายบุคคลและรายกลุม) และการประยุกตใชความรูในการเรียน
โดยการทํากรณีศึกษา 

2.3.4 การสอนแบบเนนโครงการ (Project-Base Instruction) โดยใหนักศึกษาไดเปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจกรรม โดยไดมอบหมายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานคนตนแบบ โดยทางสาขาวิชาได 
เชิญบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานดานตาง ๆ มาบอกเลาประสบการณ หรือกรณีศึกษาใหกับนักศึกษา  ซ่ึง
นักศึกษาจะตองวางแผนเพ่ือการดําเนินการในการจัดกิจกรรมโดยการแบงเปนฝายตาง ๆ การกําหนดบทบาท
หนาท่ี พิธีกร ฝายทะเบียน ฝายสวัสดิการ คําถามท่ีจะถามรูปแบบการอภิปราย ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูท่ี
ปฏิบัติงานในอาชีพนั้นจริง ๆ  และมอบหมายการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยทางสาขาวิชาไดมอบหมายให
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม  รายวิชาการฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน ไดจัด
โครงการ “สุขกาย สบายใจ สรางรายไดสูชุมชน ครั้งท่ี 2 ” เปนการฝกใหนักศึกษาไดวางแผนการทํางาน มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการในครั้งนี้ กลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุ ของเทศบาลตําบลคูขวาง จังหวัด
ปทุมธานี เปนการใหความรูทางดานจิตวิทยาและเปนการสงเสริมอาชีพใหกับกลุมเปาหมาย  และอีกหนึ่งรายวิชา
คือ การบริการสนเทศ โดยไดจัดโครงการกิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาศักยภาพดานการเรียน  กลุมเปาหมาย
เปนนักเรียน โรงเรียนเจริญดี  

2.4 ชั้นปท่ี 4  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
โดยใหผูเรียนศึกษาและจัดทํางานวิจัยทางดานจิตวิทยา เพ่ือเรียนรูหลักการและทฤษฎีท่ีใชในการทําวิจัย ซ่ึงนํามา
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ประยุกตใชกับการทํากิจกรรมตาง ๆ (Activity-Based) โดยการใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห หาแนวทางแกไข
ปญหา รวมถึงนักศึกษาไดเรียนรูการจัดทําวิจัยอยางเปนระบบโดยอาศัยความรูดานวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา 
นํามาบูรณาการกับการปฏิบัติการสรางกระบวนการเรียนในโครงการพิเศษ การจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
ทางดานจิตวิทยา และโครงการตาง ๆ ท่ี มุงเนนในการพัฒนาบุคคล ชุมชน และองคกรตาง ๆ ใหเกิด             
การเปลี่ยนแปลงเจริญกาวหนาสูยุค Thailand 4.0 และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการฝกประสบการณ
วิชาชีพจิตวิทยา ท่ีเนนผูเรียนไดศึกษาและฝกปฏิบัติจริงในสถานการณจริง เปนการฝกใหนักศึกษาไดวิเคราะห 
และแนวทางแกไขปญหา 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. ไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของแตละชั้นป โดยอาจารยผูสอนในแตละ

รายวิชา ไดออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยบูรณาการกับรายวิชาท่ีสอน โดยสงเสริมทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. เม่ือจัดโครงการหรือกิจกรรมแลว ทางอาจารยผูรับผิดชอบไดดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน
จากกิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาจิตวิทยา ชื่องาน VRU Psychology 4.0 ซ่ึงผลจากการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาท่ีผูทรงคุณวุฒิไดคําแนะนํา ทางอาจารยผูสอนไดนํามาทบทวนเก่ียวกับผลงานของนักศึกษาแตละชั้นป  
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ของสาขาวิชา โดยกิจกรรมท่ีเปนการนําเสนอผลงานของนักศึกษาผาน
กิจกรรมสัมมนาของสาขาวิชาจิตวิทยา “VRU Psychology 4.0”  และกิจกรรมท่ีเกิดจากการบูรณาการในแตละ
รายวิชานั้น ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดมีความเห็นเก่ียวกับการปรับรูปแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน และสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาท่ีจะทําใหแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษามีความชัดเจน 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
แบบสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา และ มคอ.3  

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
3.2-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 4 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไมบรรล ุ
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู 
  การคงอยูของนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาดังแสดงไดตามตารางดานลาง คือ 
 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา
 

จํานวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปการศึกษา 2560 2556 2557 2558 2559 2560 

2553 28 13     15 
2554 28  19    9 

2555 34   25   9 
2556 66    47  19 
2557 98     72 26 
 
 รายละเอียดอัตราการสําเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ปการศึกษา อัตราการคงอยู หมายเหต ุ

2553 46.42  

2554 67.85 เรียนยังไมครบหลักสูตร 1 คน 

2555 73.52 เรียนยังไมครบหลักสูตร 1 คน 

2556 71.21 เรียนยังไมครบหลักสูตร 2 คน 

2557 73.46  

- การสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรมีผูสําเร็จการศึกษา แยกเปนแตละปดังนี้ 

ปการศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา หมายเหตุ 
2555 24 70.58  
2556 45 68.18  
2557 61 62.24  

หมายเหตุ 
  นักศึกษาท่ีเขาเรียนปการศึกษา 2554 เรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตร  1 คน คือ พรชัย  วงษสวาง 
  นักศึกษาท่ีเขาเรียนปการศึกษา 2555 เรียนไมครบตามโครงสรางหลักสูตร 1 คน คือ วัฒนา แสงทอง 
  นักศึกษาท่ีเขาเรียนปการศึกษา 2556 เรียนไมครบหลักสูตร 2 คน  นิอัครอม แวหามะ และ ลักษณา พันธเปยม 
 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังนี้ 
ปการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2558   
2559 4.10  
2560 4.21  

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการที่
ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
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สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดทําการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรปการศึกษา 2560 โดยจัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 
ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 
พบวามีนักศึกษาตอบแบบสอบถามท้ังหมด 163 คน คิดเปนรอยละ 53.26 ของนักศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร 

แบงเปนเพศชาย 48 คน เพศหญิง115 คน เม่ือพิจารณาแยกตามชั้นป พบวา มีนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ตอบ
แบบสอบถาม 41 คน ชั้นปท่ี 2 จํานวน 29  คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 49 คน และชั้นปท่ี 4 จํานวน 44 คน  

ความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณารายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริหารงานหลักสูตรในระดับมากท่ีสุดในดาน 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28  และ
รองลงมาคือดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.25 
 เม่ือพิจารณารายดานพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริหารงานหลักสูตรในระดับในระดับมาก ใน
ดานการรับนักศึกษา คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานการเตรียมความพรอมดานการเรียน สวนตัว สังคม
ของหลักสูตรกอนเขาศึกษา คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 และดานดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
คิดเปนคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 
 
- ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มีนัยสําคัญไมไดเนนที่ปริมาณหรือจํานวน
ขอรองเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

ในปการศึกษาท่ีผานมา ทางสาขาวิชาไดรับขอรองเรียนจากนักศึกษาดังนี้ 
สภาพบรรยากาศของหองเรียน เชน เครื่องปรับอากาศ ผามาน โตะเรียน ซ่ึงทางสาขาวิชาประชุมและ

แจงใหกับทางคณะเพ่ือรวบรวมขอมูลใหกับทางมหาวิทยาลัยตอไป 
สภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผานระบบประเมินการสอน ในเรื่องของ

หนังสือตําราในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) ไมเพียงพอตอการคนควา ทาง
สาขาวิชาไดประชุม รวบรวมรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนในแตละรายวิชา สงใหกับคณะ และ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสั่งซ้ือหนังสือเพ่ิมข้ึน 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
3.3-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไมบรรล ุ

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรท่ีมีการดําเนินงานไมถึงระยะเวลา 3 ป ใหมีคาเปาหมายการดําเนินงาน ระดับ 3  
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หมวดที ่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทุกชวง

วัย 01 

- - 7 7 12 5 1 - 1 - - - - - - 
33 32 

HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทกุชวง

วัย 02 

1 3 6 8 5 5 1 - - - - - - - - 
29 29 

HPY111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทกุชวง

วัย 03 

- - - 5 6 6 6 - 2 - - - - - - 
24 22 

HPY110 จิตวิทยาทั่วไป 01 - 1 6 8 4 2 1 2 - - - - - - - 
24 22 

HPY110 จิตวิทยาทั่วไป 02 1 6 2 12 5 4 3 2 - - - - - - - 
35 33 

HPY110 จิตวิทยาทั่วไป 03 1 - 2 6 7 7 5 2 - - - - - - - 
30 28 

HPY113 สรีรจิตวิทยา 01 3 2 4 8 4 8 1 1 - - - - - - - 31 30 
HPY113 สรีรจิตวิทยา 02 3 1 3 9 4 3 6 - - - - - - - - 29 29 
HPY113 สรีรจิตวิทยา 03 1  2 1 9 9 3 2 1 - - - - - - 28 25 
2512202 สุขภาพจิต 01 9 5 14 15 7 2 - 1 - - - - - - - 

53 52 

2512202 สุขภาพจิต 02 9 6 9 2 6 1 - 2 - - - - - - - 
35 33 

2511225 จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู 

01 10 7 9 5 4 5 2 1 5 - - - - - - 48 42 

2511225 จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู 

02 4 2 3 5 5 2 5 1 1 - - - - - - 28 26 

2512401 จิตวิทยาอปกติ 01 2 2 3 7 6 1 - - - - - - - - - 
29 29 

2512401 จิตวิทยาอปกติ 02 - 2 2 6 6 6 - - - - - - - - - 
22 22 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

2512401 จิตวิทยาอปกติ 03 1 1 4 1 6 8 3 - - - - - - - - 
24 24 

2512501 การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
3 - 5 10 4 3 1 - 3 - - - - - - 29 26 

2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน 9 9 2 3 1 - - - 1 - - - - - - 
25 24 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 01 
- 1 2 5 8 6 3 - - - - - - - - 25 25 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 02 
1 2 - 9 11 4 - - 1 - - - - - - 28 27 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 03 
1 2 6 4 3 2 3 - 2 - - - - - - 23 21 

2512703 จิตวิทยาการปองกันและการ

สงเสริมสุขภาพ 

6 4 9 9 5 - - 1 - - - - - - - 
34 34 

2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

เบื้องตน 

2 3 3 5 3 5 4 1 - - - - - - - 
26 25 

2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน 
8 1 5 2 0 1 - - - - - - - - - 17 17 

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับสาขาจิตวิทยา 01 

- 2 3 5 4 6 5 - 7 - - - - - - 
32 25 

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับสาขาจิตวิทยา 02 

- - 3 3 5 5 7 - 2 - - - - - - 
25 23 

2512716 สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําหรับสาขาจิตวิทยา 03 

2 - 2 2 5 2 5 - 6 - - - - - - 
24 18 

2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน 1 7 13 7 - - - 1 - - - - - - - 
29 29 

2513318 จิตวิทยาครอบครัว 2 7 8 4 1 - - - - - - - - - - 
22 22 

2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามสวน

บุคคล 

5 13 4 6 3 1 - - - - - - - - - 
32 32 

2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 6 4 7 6 1 - - - 5 - - - - - - 
29 28 

2513609 การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา

แบบกลุม 8 5 6 1 2 2 1 - - - - - - - - 25 25 

2513715 จิ ต วิ ท ย า สํ า ห รั บ ง า น สั ง ค ม

สงเคราะห 

2 5 5 7 2 1 - - - - - - - - - 
22 22 

2513718 การทดสอบและการประเมินผล

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
3 2 1 1 3 3 2 - 9 - - - - - - 24 15 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

องคการ 

2513719 การพัฒนาองคการ 2 2 3 3 8 1 3 2 - - - - - - - 
24 22 

2513801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี

จิตวิทยา 01 

24 1 - - - - - - - - - - - - - 
25 25 

2513801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี

จิตวิทยา 02 

32 1 - - - - - - - - - - - - - 
33 33 

2513801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพี

จิตวิทยา 03 6 3 5 1 2 - - - - - - - - - - 17 17 

2513905 สั มมนาและ ศึกษา ดู ง านทา ง

จิตวิทยาชุมชน 

31 - - - - - - - 1 - - - - - - 
32 32 

2513906 สั มมนาและ ศึกษา ดู ง านทา ง

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 10 - 1 2 2 1 1 - - - - - - - - 17 17 

2513907 สั มมนาและ ศึกษา ดู ง านทา ง

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ

แนว 

24 - - - - - - - - - - - - - - 

25 25 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 01 8 2 2 7 4 1 - - 5 - - - - - - 
29 24 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 02 4 - 5 5 6 - - - 2 - - - - - - 
22 22 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 03 
6 7 5 1 3 - - - 2 - - - - - - 24 22 

2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ

ปรึกษาและการแนะแนว 

16 - - - - - - - 10 - - - - - - 
26 26 

2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน 9 11 9 3 - - - - - - - - - - - 
32 32 

2514905 โคร งก ารพิ เ ศษทา งจิ ตวิ ทย า

อุตสาหกรรมและองคการ 6 - 1 1 - - - - 1 10 - - - - - 19 8 

ภาคการศึกษาที่ 2 
HPY 112 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 01 

8 10 5 5 9 4 4 1 2 - - - - - - 48 45 

HPY 112 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 02 4 4 5 6 7 2 2 - - - - - - - - 
30 28 

HPY150 มนุษยสัมพันธ - 2 6 3 5 5 1 2 1 - - - - - - 
25 23 

HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ01 
4 1 4 5 8 3 - 1 4 - - - - - - 30 25 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ02 
3 2 8 8 16 5 3 1 2 - - - - - - 48 45 

HPY350 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 4 11 6 3 1 2 - 1 - - - - - - - 
28 27 

2512209 จิตวิทยาทางปญญา 01 
4 2 7 3 6 3 2 - 1 - - - - - - 28 27 

2512209 จิตวิทยาทางปญญา 02 
4 5 3 13 14 2 4 - - 4 - - - - - 49 45 

HPY214 กา รวั ด และ ก า รทดสอ บทา ง

จิตวิทยา 01 9 5 5 4 1 - - - - - - - - - - 24 24 

HPY214 
กา รวั ด และ ก า รทดสอ บทา ง

จิตวิทยา 02 4 7 6 7 2 1 - - - - - - - - - 27 27 

HPY214 
กา รวั ด และ ก า รทดสอ บทา ง

จิตวิทยา 03 6 7 3 1 1 - - - 4       22 22 

2512226 ความคิดสรางสรรค 01 8 5 10 1 2 2 - - - - - - - - - 
28 28 

2512226 ความคิดสรางสรรค 02 16 10 9 3 2 1 1 - 3 - - - - - - 
45 42 

2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 01 

1 4 11 5 1 1 1 - - - - - - - - 
24 24 

2512402 จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 02 

3 5 5 9 4 1 - - - - - - - - - 
27 27 

2512504 บริการสนเทศ 11 2 5 3 - 3 2 - 2 - - - - - - 
28 26 

HPY215 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา01 3 3 7 13 5 4 8 - 5 - - - - - - 
48 43 

HPY215 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา02 1 - 5 7 7 6 1 - - - - - - - - 
27 27 

2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 6 3 5 2 5 3 4 - - - - - - - - 
28 28 

2512703   จิตวิทยาส่ิงแวดลอม 3 2 11 4 4 2 1 - - - - - - - - 
27 27 

2512705 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 
3 - 4 7 3 1 3 2 1 - - - - - - 24 21 

2512710 จิตวิทยาการบริการ 3 1 5 6 6 2 1 2 - - - - - - - 
26 24 

2512714 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน 
19 6 1 1 2 - - - - - - - - - - 29 29 

HPY 241 จิตวิทยาการจูงใจ 
13 3 1 2 3 - - - - - - - - - - 22 22 

HPY 242  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

4 6 10 3 1 - - - - - - - - - - 
24 24 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผาน 

2513103 จิตวิทยาวัยผูใหญและผูสูงอายุ 9 1 1 - 1 - - - 9       
21 21 

HPY353 จิตวิทยาการเปนผูนํา 01 4 7 8 3 3 1 2         
28 28 

HPY 353 จิตวิทยาการเปนผูนํา 02 - 1 5 6 4 5 1 - - - - - - - - 
22 22 

2513319 กลุมสัมพันธ 01 7 7 4 4 1 5 - - - - - - - - - 
28 28 

2513319 กลุมสัมพันธ 02 
1 3 3 2 5 2 1 1 1 2 - - - - - 21 17 

2513501 การศึกษารายกรณี 2 1 9 5 2 1 4 - - - - - - - - 
24 24 

2513703 การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 4 2 6 6 - 2 - - 1 - - - - - - 
21 20 

2513316 จิตวิทยาความแตกตางทางเพศ

และสังคม 

3 6 4 10 4 - - - - - - - - - - 
27 27 

2513608 
การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษา

แบบรายบุคคล 

7 1 3 5 3 2 6 - 1 - - - - - - 
28 27 

2513704 ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ใ น อ ง ค ก า ร

อุตสาหกรรม 

5 4 3 5 3 3 1 - - - - - - - - 
24 24 

2513714 การปรับพฤติกรรม 01 5 6 3 4 6 2 1 - 1 - - - - - - 
28 27 

2513714 การปรับพฤติกรรม 02 4 1 2 4 4 4 2 - - - - - - - - 
21 21 

2513716 จิ ตวิ ทยา เพื่ อการสร า งความ

เขมแข็งในชุมชน 

3 8 6 3 1 - - - - - - - - - - 
21 21 

2513717 การจัดการความขัดแยงและการ

เจรจาตอรอง 

               
  

2514801 การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ

จิตวิทยา 01 

21 4 - - - - - - - - - - - - - 
25 25 

2514801 การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ

จิตวิทยา 02 

22 8 2 - - - - - - - - - - - - 
32 32 

2514801 การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ

จิตวิทยา 03 

7 2 1 1 - - - - - - - - - - - 
11 11 

หมายเหตุ : โปรดระบุเปนตัวเลขจํานวนนักศึกษาที่ไดเกรดในรายวิชาที่เรียน 

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ[นํามาจาก มคอ 5 ของแตละวิชา] 
รหัส ชื่อ ภาค ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ทําให มาตรการแกไข 
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วิชา รายวิชา การศึกษา ผิดปกต ิ
[รหัส
วิชา] 

[ชื่อวิชา] [.ภาค
การศึกษา.] 

[.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.........] 

[รหัส
วิชา] 

[ชื่อวิชา] [.ภาค
การศึกษา.] 

[.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.........] 

[รหัส
วิชา] 

[ชื่อวิชา] [.ภาค
การศึกษา.] 

[.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอยีด.............] [.รายละเอียด.........] 

[รหัส
วิชา] 

[ชื่อวิชา] [.ภาค
การศึกษา.] 

[.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.............] [.รายละเอียด.........] 

3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

[ระบชุื่อรายวิชา]..........  
  
  
  

  

4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน [กรณีท่ีไมไดเปดสอนใหนํามาจากตารางสอนในภาคน้ัน ๆ] 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/คําอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ  

ภาคเรียนที่ 1/2560 ไมมีรายวิชาทีไ่มไดเปดสอนตาม

แผนการศึกษา ทุกรายวิชาสามารถ

เปดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 

1/2560 ไดเปนไปตามแผนการศึกษา 

 

ภาคเรียนที่ 2/2560 ไมมีรายวิชาทีไ่มไดเปดสอนตาม

แผนการศึกษา ทุกรายวิชาสามารถ

เปดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 

2/2560 ไดเปนไปตามแผนการศึกษา 

 

5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน [กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นาํมาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา] 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา/
คําอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีการแกไข 

[ระบุรหัสและชื่อ
รายวิชา].......... 
ภาคการศึกษาที่ 
........./255......... 
คําอธิบายรายวิชา  

[ระบุเหตุผลทีไ่มเปด
สอน] 
[ตัวอยาง : การนาํ
นักศึกษาไปดูงานนอก
สถานที]่ 

[ ตัวอยาง : หลักสูตรไมไดตั้ง
งบประมาณในการดงูานไว อีกทั้ง
นักศึกษาชัน้ปที่ 1 มีกิจกรรมมาก
ในเทอมแรกจึงไมสะดวกในการ
เดินทางและหาเวลาชัดเจน] 

[ตัวอยาง : ไดเชิญวิทยากรนํา
ภาพวิดีโอและอุปกรณที่มี
เทคโนโลยนีําสมัยมาเสนอใน
ชั้นเรียนทดแทนการเดิน] 
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..................................... 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
HPY 111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทกุ

ชวงวัย 01 

1/2560        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอนโดยมี
คาเฉล่ียคะแนน=4.50และแนะนําตําราหลักหรือเอกสารประกอบการ
สอนไดสอดคลองกับเนื้อหา โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =4.50 เชนเดียวกัน 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดออน คือ  อาจารย
กําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรูโดยมี
คาเฉล่ียคะแนน =4.25 และอุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย 
โดยมีคาเฉล่ียคะแนน = 4.11 

HPY 111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทกุ

ชวงวัย 02 

1/2560       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการ
เรียนการสอนในแตละคร้ังโดยมีคาเฉล่ียคะแนน =4.69 และอาจารย
กําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิ เคราะห 
สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเองโดย
มีคาเฉล่ียคะแนน =4.62 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยมีการใช
วิธีการสอนและส่ือการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ และความถนัด
ของนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =4.45 

HPY 111 จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทกุ

ชวงวัย 03 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเองโดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน =4.00 
        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยมีการใช
วิธีการสอนและส่ือการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ และความถนัด
ของนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =3.64 

HPY 110 จิตวิทยาทั่วไป 01 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอ และตรงตอเวลา นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย= 4.83  ตามลําดับ 
และ อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษา
ทราบ คาเฉล่ีย =4.78 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนํา
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา และความพึงพอใจ
ตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ 
ฐานขอมูลทางวิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) คาเฉล่ีย = 
4.30 ตามลําดับ 

HPY 110 จิตวิทยาทั่วไป 02 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยมีมนุษย
สัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
เหมาะสม มีคาเฉล่ีย = 4.85  

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนํา
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา คาเฉล่ีย = 4.30 

HPY 110 จิตวิทยาทั่วไป 03 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอ และตรงตอเวลาคาเฉล่ีย = 4.52   

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู คาเฉล่ีย = 3.81  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
HPY113 สรีรจิตวิทยา 01 1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 

คาเฉล่ีย 4.67 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน

ระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.51 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูใน

ระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.59 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเพิ่มเติม  ดังนี้ อาจารยสอนดี

และเขาใจงายมาก  

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง

รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ คาเฉล่ีย 

4.83  รองลงมา คือ นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉล่ีย 4.77 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนําแหลง
การเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา คาเฉล่ีย 4.50 รองลงมา 
คือ อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา คาเฉล่ีย 4.53 

HPY113 สรีรจิตวิทยา 02 1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.57 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.68 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูใน
ระดับดีมาก คาเฉล่ีย 4.63 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเพิ่มเติม  ดังนี้ อาจารยสอนดีและ
เขาใจงาย และอาจารยใจดี  

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ คาเฉล่ีย 
4.83 รองลงมาคือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนเพื่อการเรียนรู คาเฉล่ีย 4.66 

 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนํา
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา คาเฉล่ีย 4.41 
รองลงมา คือ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และ
ศึกษานอกสถานที่ เปนตน และ อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอ
เวลา คาเฉล่ีย 4.45 

HPY113 สรีรจิตวิทยา 03 1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.31 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 3.86 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับ
ดี คาเฉล่ีย 4.09 

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเพิ่มเติม  ดังนี้ อาจารยสอนดี 
พูดคุยกับนักศึกษาดี และคิดวารายวิชานี้ดีเพราะมีการเรียนการสอนที่
มีการใหความรูทั้งทางทฤษฏีและทางปฏิบัติเปนอยางดี 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ คาเฉล่ีย 
4.56 รองลงมา คือ อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง 
คาเฉล่ีย 4.40 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนําตํารา
หลักหรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหา คาเฉล่ีย 
4.12 รองลงมา คือ อาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย
ใหกับนักศึกษา คาเฉล่ีย 4.16 

2512202 สุขภาพจิต 01 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยมี
มนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
เหมาะสมกับวิชาที่สอน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.37 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอเคร่ืองมือ/อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ (ที่มี
การจัดการการเรียน การสอน) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 3.60 

2512202 สุขภาพจิต 02 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นความพึง
พอใจอาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ ตรงตอเวลา และวิธีการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน   มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.45 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย  มีคาเฉล่ียความพึง
พอใจ 3.97 

HPY212 จิตวิทยาการรับรูและการ

เรียนรู 01 

1/2560       การประเมินผลโดยนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก (คาเฉล่ีย 
= 4.57) โดยประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็งคือ อาจารย
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่
กําหนดไว(อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ีย = 4.68) สวนขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมไดแก ผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดี การเรียนการสอนมีความ
สนุกสนาน อีกทั้งยังมีการสอนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหกรณีศึกษา 

HPY212 จิตวิทยาการรับรูและการ

เรียนรู 02 

1/2560      การประเมินผลโดยนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ดี  (คาเฉล่ีย = 
4.23) โดยประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็งคือ อาจารยจัดการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนด
ไว และอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกันระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง 

2512401 จิตวิทยาอปกติ 01 1/2560      อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมา
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวย
ตนเอง โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =4.47 
 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ความพึงพอใจตอ
อุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย โดยมีคาเฉล่ียคะแนน = 3.89 

2512401 จิตวิทยาอปกติ 02 1/2560         ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู โดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน = 4.55 
        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ   ความพึงพอใจ
ตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ 
ฐานขอมูลทางวิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) โดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน = 4.14 

2512501 การวางแผนชวีิตและอาชีพ 1/2560         นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี
มาก คาเฉล่ีย 4.53 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยู
ในระดับดี คาเฉล่ีย 4.04 โดยรวมมีความ     พึงพอใจตอรายวิชาอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 4.29 การจัดการเ รียนการสอน เปนไปตาม
วัตถุประสงคของรายวิชา ซ่ึงนักศึกษาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา 
รายวิชานี้ทําใหนักศึกษาไดรูจักการวางแผนในชีวิตตนเองมากขึ้น 
พรอมทั้งรูจักในการเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง อาจารยให
ความสําคัญกับนักศึกษาเสมอมา ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเสมอ 

2512502 จิตวิทยาการแนะแนวเบื้องตน 1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับ

ดีมาก คาเฉล่ีย 4.53 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

อยูในระดับดี คาเฉล่ีย 4.23 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูใน

ระดับดี คาเฉล่ีย 4.38 นักศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา อาจารยสอน

ดีมาก อาจารยสอนสนุกนาเรียน พูดจากับนักศึกษาดีนิ่มนวล ชอบ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
อาจารยสอนเขาใจดี นอกจากนี้นักศึกษาแจงวาในหองเรียนนั้นแอร

เย็นเกินไปซ่ึงไมสามารถปรับอุณหภูมิได 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารย

กําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิ เคราะห 

สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง 

อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง 

มีความเหมาะสม และอาจารยทําการวัดผล และประเมินผลได

สอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

คาเฉล่ีย 4.64 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอ และตรงตอเวลา คาเฉล่ีย 4.20 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 

01 

1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยอยู
ในระดับดี มีคะแนน 4.29 และนักศึกษาพึงพอใจของนักศึกษาตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี  มีคะแนน 4.12 และมี
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับดี มีคะแนน 4.20 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 

02 

1/2560       นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยอยูในระดับดี มีคะแนน 4.29 และนักศึกษาพึงพอใจของ
นักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี  มีคะแนน 
4.12 และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับดี มีคะแนน 
4.20 

2512601 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 

03 

1/2560        นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยอยูในระดับดีมาก มีคะแนน 4.58 และนักศึกษาพึงพอใจของ
นักศึกษาตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี  มีคะแนน 
4.29 และมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับดี มีคะแนน 
4.44 

2512703 จิตวิทยาการปองกันและการ

สงเสริมสุขภาพ 

1/2560          ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง 
อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ เปนตน คาเฉล่ีย 
= 4.55 
         อาจารยมีการใชวิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความ
ตองการ และความถนัดของนักศึกษาและอาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ 
และตรงตอเวลา คาเฉล่ีย = 4.48 

2512704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการเบื้องตน 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยมีการใช
วิธีการสอนและส่ือการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ และความถนัด
ของนักศึกษา คาเฉล่ีย= 4.84  อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และให
คําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม และ อาจารย
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ 
คาเฉล่ีย =4.80 

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยแนะนํา
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกบันักศึกษา คาเฉล่ีย = 4.56 และ
ความพึงพอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย คาเฉล่ีย = 
4.28 

2512714 จิตวิ ทยา เพื่ อชี วิ ตและการ

ทํางาน 

1/2560        การประเมินผลโดยนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ดี  (คาเฉล่ีย = 
4.46) ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง ไดแก อาจารย
กําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิ เคราะห 
สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง และ
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
การมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง 

2512716 ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิ ว เตอร สํ าห รับสาขา

จิตวิทยา 01 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยไดตรวจ
ผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข อาจารย
เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวาง
การจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง อาจารยกําหนดใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาและนําความรูเร่ืองการวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
และหรือสรางพัฒนาความรูใหมดวยตนเอง  มีคาเฉล่ีย 4.69 และ 
คาเฉล่ีย 4.66 ตามลําดับ 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยจัดการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนด
ไว มีคาเฉล่ีย  4.47 

2512716 ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิ ว เตอร สํ าห รับสาขา

จิตวิทยา 02 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหนักศึกษาทราบ อาจารย
จัดการเรียนการสอนรามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่
กําหนดไว อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน เชน รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/
การวัดผลและประเมินผล เปนตน มีคาเฉล่ีย 4.56  และคาเฉล่ีย 4.52 
ตามลําดับ 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ อาจารยมีการใช
วิธีการสอนและส่ือการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการและความถนัด
ของนักศึกษา อาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับ
นักศึกษา คาเฉล่ีย  4.28 

2512716 ส ถิ ติ แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิ ว เตอร สํ าห รับสาขา

จิตวิทยา 03 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยทําการ
วัดผล และประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอน อาจารยกําหนดใหนักศึกษาคนควาและนํา
ความรูมาวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และหรือสรางพัฒนาความรู
ใหมดวยตนเอง มีคาเฉล่ีย 4.25 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ อาจารยนะนําตํารา
หลักหรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหา  มีคาเฉล่ีย  
4.01 

2513308 จิตวิทยาชุมชนเบื้องตน 1/2560        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการ
เรียนการสอนในแตละคร้ัง ดวยคาเฉล่ีย = 4.54  
อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง 
มีความเหมาะสม ดวยคาเฉล่ีย = 4.46 และ  อาจารยแนะนําแหลง
การเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา ดวยคาเฉล่ีย = 4.43 
ตามลําดับ 

2513318 จิตวิทยาครอบครัว 1/2560        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ อาจารย
แนะนําแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา อาจารยมี
มนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
เหมาะสม อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรู
มาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหม
ดวยตนเอง ดวยคาเฉล่ีย = 4.82 

2513320 จิตวิทยาเพื่อความงอกงามสวน

บุคคล 

1/2560  
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
2513607 ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยทํา

การวัดผล และประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคของการเรียนการสอน คาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.71 

        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความ
ความเพียงพอความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ ฐานขอมูล
ทางวิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) คาเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.04 

2513609 การฝกปฏิบั ติจิตวิทยาการ

ปรึกษาแบบกลุม 

1/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 

3.66 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 

คาเฉล่ีย 3.67 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 

คาเฉล่ีย 3.66 

2513715 จิตวิทยา สําห รับงานสังคม

สงเคราะห 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารย
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่
กําหนดไว รวมถึงแนะนําตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนได
สอดคลองกับเนื้อหา นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอวิธีการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจ 
4.73 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย  ไดคาเฉล่ียความพึง
พอใจ 4.27 

2513718 ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ท า ง จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองคการ 

1/2560 การประเมินผลโดยนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ดี  (คาเฉล่ีย = 4.40)
โดยประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ 

2513719 การพัฒนาองคการ 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยแนะนํา
แหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา คาเฉล่ีย = 4.65 
อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา คาเฉล่ีย = 4.61  

ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ   อาจารยเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน 
เชน รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผลและประเมินผล 
เปนตน คาเฉล่ีย = 4.30  

2513801 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพจิตวิทยา 01 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหนักเรียนทราบอาจารย
อาจารยมีการใชวิธีการสอนและส่ือการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาบริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ และ
ความถนัดของนักศึกษา อาจารยมีการกําหนดใหนักศึกษาไดใช
เทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 4.16 และ คาเฉล่ีย 
4.12 ตามลําดับ  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ อาจารยแนะนํา
ตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหา 
อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อปรับปรุงแกไข 
มีคาเฉล่ีย 3.88 และ 3.80 ตามลําดับ 

2513801 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพจิตวิทยา 02 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝก
ปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ เปน
ตน และอาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมา
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวย
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ตนเอง  ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.48 
        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หลักสูตร  ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.03 

2513801 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพจิตวิทยา 03 

1/2560      ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบโดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน = 4.94 และอาจารยจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียด
ของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนดไว โดยมีคาเฉล่ียคะแนน = 
4.69 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยมีมนุษย
สัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
เหมาะสมและ อาจารยทําการวัดผล และประเมินผลไดสอดคลองและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน โดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน = 4.31 

2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง

จิตวิทยาชุมชน 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นนักศึกษามี
ความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได
คาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.66 
        ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หลักสูตรและอุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย   ไดคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 4.13 

2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 

1/2560      ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการ
เรียนการสอนในแตละคร้ัง โดยมีคาเฉล่ียคะแนน = 4.47 
 
      ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ความพึงพอใจตอ
เคร่ืองมือ/อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ (ที่มีการ
จัดการการเรียน การสอน) โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =3.94 

2513907 สัมมนาและศึกษาดูงานทาง

จิตวิทยาการปรึกษาและการ

แนะแนว 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหนักเรียนทราบ อาจารยมี
การกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู 
อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุง
แกไข มีคาเฉล่ีย 4.28 คาเฉล่ีย 4.16 และคาเฉล่ีย 4.12 ตามลําดับ  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คืออาจารยแนะนําแหลง
การเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา อาจารยทําการวัดผล และ
ประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการเรียน
การสอน มีคาเฉล่ีย 3.96 และคาเฉล่ีย 3.84 ตามลําดับ 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 01 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยแนะนําตํารา
หลักหรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับเนื้อหา อาจารยทํา
การวัด และประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค าเฉล่ีย  4.66 คา เฉ ล่ีย 4.62 
ตามลําดับ  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ เปนจุดออน คืออาจารยมีการ
กําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการคนควา 
อาจารยจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ
สอนที่กําหนดไว มีคาเฉล่ีย 4.41 

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 02 1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ  นักศึกษามีความพึง
พอใจตอวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉล่ีย = 



แบบรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 : หนา 50 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
4.77 
     อาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา 
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรูอาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง  อาจารยได
ตรวจผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข 
คาเฉล่ีย = 4.73  

2513908 การวิจัยทางจิตวิทยา 03 1/2560      การประเมินผลโดยนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ ดี  (คาเฉล่ีย = 
4.42) โดยประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ, การจัดการ
เรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนด
ไว และการกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมา
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวย
ตนเอง ทั้งนี้มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ตองการใหผูสอนพัฒนาคือ การ
ตรวจงานใหนักศึกษาลาชา และในบางคร้ังมีการใชคําพูดท่ีทําให
นักศึกษากดดัน 

2514903 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา

การปรึกษาและการแนะแนว 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมิน และหรือสราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง อาจารยเปด
โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการ
จัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผล
ใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข มีคาเฉล่ีย 4.00 คาเฉล่ีย 4.16 
และคาเฉล่ีย 3.92 ตามลําดับ  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คืออาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู อาจารยมีมนุษย
สัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีคาเฉล่ีย 3.72 
และคาเฉล่ีย 3.68 ตามลําดับ 

2514904 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา

ชุมชน 

1/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารย
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ และ
อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 
ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ 
เปนตน ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.59 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หลักสูตรและอุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย   ไดคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 4.22 

2514905 โครงการพิเศษทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ 

1/2560       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาส
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน เชน 
รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผลและประเมินผล เปน
ตน โดยมีคาเฉล่ียคะแนน =4.74 
      ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ความพึงพอใจตอ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ 
ฐานขอมูลทางวิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง)โดยมีคาเฉล่ีย
คะแนน =4.05 

HPY112 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.4 โดยประเด็นที่



แบบรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 : หนา 51 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
01 นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ นักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการ

สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ 
และตรงตอเวลา อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม อาจารยแนะนําตําราหลัก
หรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับเน้ือหา  
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออน คืออาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู 

HPY112 จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา 

02 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 4.43  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และ
แนะนําเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลองกับรายวิชา 
    ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ เคร่ืองมือ อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ และส่ือการสอนที่หลากหลาย 

HPY 150 มนุษยสัมพันธ 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในภาพรวม   อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.48 และ
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ อาจารยมีมนุษยสัมพันธ 
และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม อยูใน
ระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.52 

 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  อาจารยทําการ
วัดผล และประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอน อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.26  

HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 01 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.67 โดย
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการเรียน
การสอนในแตละคร้ัง คาเฉล่ียเทากับ 4.79 และอาจารยชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบคาเฉล่ีย
เทากับ 4.76  
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่ควรพัฒนา คือ อาจารยไดตรวจผลงาน
และแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข คาเฉล่ียเทากับ 
4.48 

HPY210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 02 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.44  โดยประเด็นที่
นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษา
คนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง 
พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง คาเฉล่ียเทากับ 4.53 และอาจารยมี
มนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
เหมาะสม คาเฉล่ียเทากับ 4.51   
ประเด็นที่ควรพัฒนา คือ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน 
และศึกษานอกสถานที่ เปนตน คาเฉล่ียเทากับ 4.34   

HPY350 คว า ม คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ

นวัตกรรม 

2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยเขา
สอนสม่ําเสมอ ตรงตอเวลา และมีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับดีมาก  ไดคาเฉล่ียความพึง
พอใจเทากับ 4.75 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หลักสูตร อยูในระดับดี ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.32 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
2512209 จิตวิทยาทางปญญา 01 2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 

คาเฉล่ีย 4.63 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 4.05 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับ
ดี คาเฉล่ีย 4.34 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษา
ทราบคาเฉล่ีย 4.81 อาจารยจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ
รายวิชาและแผนการสอนที่กําหนดไว คาเฉล่ีย 4.78 ประเด็นที่เปน
จุดออน คือ อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อ
การปรับปรุงแกไข คาเฉล่ีย 4.37 ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ 
นักศึกษาชื่นชมวิธีการสอน “อาจารยสอนเขาใจงาย อยากเขาเรียนทุก
คาบ” “ชอบรูปแบบการสอน” 

2512209 จิตวิทยาทางปญญา 02 2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.39 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.36 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.38 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู 
คาเฉล่ีย 4.51 อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอน
นักศึกษาทราบ อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
วางแผน การจัดการเรียนการสอน เชน รวมกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอน/การวัดผลและประเมินผล เปนตนคาเฉล่ีย 4.47 ประเด็นที่
เปนจุดออน คือ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน 
และศึกษานอกสถานที่ เปนตน คาเฉล่ีย 4.28 ความคิดเห็นอื่นๆของ
นักศึกษา คือ นักศึกษาชื่นชมวิธีการสอน “อาจารยยกตัวอยางให
เขาใจงาย” 

HPY214 การวัดและการทดสอบทาง

จิตวิทยา 01 

2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.42 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 3.98 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.20 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษานอก
สถานที่ มีคาเฉล่ีย 4.67 เปนตน ประเด็นที่เปนจุดออนคือ อาจารยเขา
สอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา มีคาเฉล่ีย 4.17 ความคิดเห็นอื่นๆของ
นักศึกษา คือ นักศึกษาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงสนับสนุน
การเรียนกากรสอน ไดแก “แอรเสียงดัง” “ตารางเรียนเลิก 17.30น. 
แตแมบานชอบกดดันต้ังแต 16.30น. แลวถาต้ังไววาใหเลิกเรียน 
17.30น. ก็ไมควรปดตึกหรือปดลิฟต บางคร้ังเลิกเรียนแลวตองเดินลง
จากตึก” 

HPY214 การวัดและการทดสอบทาง

จิตวิทยา 02 

2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.02 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 3.79 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 3.91 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนนักศึกษา
ทราบ อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปน
กันเอง มีความเหมาะสม อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและ
แผนการสอนนักศึกษาทราบ อาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยาง
หลากหลายใหกับนักศึกษา มีคาเฉล่ีย 4.12 ประเด็นที่เปนจุดออนคือ 
อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู 
อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษานอก
สถานที่ เปนตน มีคาเฉล่ีย 3.84  ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ 
นักศึกษาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยอยากใหมีการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนมากๆ จะไดมีคะแนนเก็บ
มาก 

HPY214 การวัดและการทดสอบทาง

จิตวิทยา 03 

2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.38 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.10 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.24 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง คือ โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปน
กันเอง มีความเหมาะสม คาเฉล่ีย 4.59 ประเด็นที่เปนจุดออน คือ 
อาจารยแนะนําตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนไดสอดคลอง
กับเนื้อหา คาเฉล่ีย 4.18 ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ นักศึกษา
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ือประกอบการสอน คือ “ตัวอักษรใน
สไลดตัวเล็กเกินไป รบกวนอาจารยปรับตัวอักษรใหใหญกวานี้” 

2512226 ความคิดสรางสรรค 01 2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารย
กําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู และ
อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง อยู
ในระดับดีมาก  ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.78 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย อยูในระดับดี ได
คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.89 

2512226 ความคิดสรางสรรค 02 2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยเขา
สอนสม่ําเสมอ ตรงตอเวลา และอาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยาง
หลากหลายใหกับนักศึกษา  อยูในระดับดีมาก  ไดคาเฉล่ียความพึง
พอใจเทากับ 4.57 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
อื่นๆของหลักสูตร  อยูในระดับดี ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 
4.24 

2512402 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ 01 

2/2560      นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 4.02 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ ความเพียงพอของ
หนังสือ ตํารา ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความพรอมของคอมพิวเตอร 

2512402 จิตวิทยาเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ 02 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 3.90 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามแลกเปล่ียนความรู การตรวจงานและการแจงผลให
นักศึกษาทราบ       
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ การแนะนําแหลง
ความรูที่หลากหลาย และความพรอมของอุปกรณในหองบรรยาย 

HPY215 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา

01 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 3.92 โดยประเด็นที่
นักศึกษาประเมินวาเปนจุดแข็งคือ อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามี
สวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน เชน รวมกําหนด
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เปนตน 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดออนคือ ความพึงพอใจตอความ
เพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ ฐานขอมูล
วิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ในหองสมุดกลาง 

HPY215 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา

02 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 3.90 โดยประเด็นที่
นักศึกษาประเมินวาเปนจุดแข็งคือ อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอและตรง
ตอเวลา 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดออนคือ ความพึงพอใจตอขนาด
และสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยายและเสียง
รบกวน เปนตน 

2512504 บริการสนเทศ 2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.52 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 3.94 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับ
ดี คาเฉล่ีย 4.23 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
คือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมา
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวย
ตนเอง คาเฉล่ีย 4.67 อาจารยชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและ
แผนการสอนนักศึกษาทราบ อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอ
เวลา คาเฉล่ีย 4.59 ประเด็นที่เปนจุดออน คือ อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู คาเฉล่ีย 4.37 
ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ นักศึกษาชื่นชมวิธีการสอน 
“อาจารยสอนเขาใจงาย” 

2512602 จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ีย เทากับ 4.14 โดย
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดแข็งคือ อาจารยเปดโอกาสให
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน เชน รวม
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล เปนตน  
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดออนคือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอและตรงตอเวลา 

2512703   จิตวิทยาส่ิงแวดลอม 2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยมี
การใชวิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีหลากหลายสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ 
ความถนัดของนักศึกษา และอาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษา
แกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม  อยูในระดับดี ได
คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.40 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย อยูในระดับดี ได
คาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.60 

2512705 จิ ต วิ ท ย า ก า ร ต ล า ด แ ล ะ

ผูบริโภค 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 3.77 โดยประเด็นที่
นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ  
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออน คืออาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ 
และตรงตอเวลา 

2512710 จิตวิทยาการบริการ 2/2560 นักศึกษาไดประเมินผูสอนในภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 
4.55 และพิจารณาตามประเด็นตาง ๆ พบวา นักศึกษาไดประเมิน
ประเด็น อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา และ อาจารยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝก
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน  อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ีย
เทากับ 4.70 รองลงมาคือ นักศึกษามีความพึงพอใจที่อาจารยเปด
โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนการสอน 
เชน รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผลและประเมินผล 
และ อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการ
ปรับปรุงแกไข อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.61  สวนที่เปน
จุดออนคือ นักศึกษาประเมินเกี่ยวกับ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ 
สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง ที่มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 

2512714 จิตวิ ทยา เพื่ อชี วิ ตและการ

ทํางาน 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.00 โดยประเด็นที่
นัก ศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยทําการวัดผล และ
ประเมินผลไดสอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการเรียน
การสอน 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออน คืออาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ 
และตรงตอเวลา 

HPY 241 จิตวิทยาการจูงใจ 2/2560 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยโดยรวม เทากับ 4.69 อยูในระดับดีมาก 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ อาจารยมีมนุษยสัมพันธ 
และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ ความพึงพอใจตอความ
เพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ ฐานขอมูล
ทางวิชาการ และส่ือสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) 

HPY242  จิตวิทยาการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

2/2560 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยพบวานักศึกษาได
ประเมินเกี่ยวกับการเขาสอนสม่ําเสมอ อาจารยไดตรวจผลงานและ
แจงใหนักศึกษาไดทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข และไดกําหนดให
นักศึกษาไดศึกษาคนควา นําความรูมาวิเคราะหและสังเคราะห พัฒนา
ความรูใหมดวยตนเอง เปนตน  

2513103 จิตวิทยาวัยผูใหญและผูสูงอาย ุ 2/2559 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.61 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 4.41 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับ
ดีมาก คาเฉล่ีย 4.51 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดคือ อาจารยแนะนําตําราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนได
สอดคลองกับเนื้อหา คาเฉล่ีย 4.75 ประเด็นที่เปนจุดออน คือ อาจารย
กําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู 
คาเฉล่ีย 4.50 ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ นักศึกษาชื่นชม
วิธีการสอนและการประเมินผลโดยมองวามีความยุติธรรมกับผูเรียนทุก
คน “อาจารยสอนดีมากคะ ทําใหต้ังใจเรียน และเขาใจในส่ิงที่อาจารย
สอนมาและทานอาจารยมีความยุติธรรม” 

HPY353 จิตวิทยาการเปนผูนํา 01 2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.26 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 3.89 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.07 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน การจัดการ
เรียนการสอน เชน รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/การวัดผล
และประเมินผล เปนตนคาเฉล่ีย 4.43 อาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการเรียนการสอน
ในแตละคร้ัง อาจารยเขาสอนสม่ําเสมอ และตรงตอเวลาคาเฉล่ีย 4.36 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ประเด็นที่เปนจุดออน คือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยี
ในการสืบคนเพื่อการเรียนรู คาเฉล่ีย 4.04 ความคิดเห็นอื่นๆของ
นักศึกษา คือ นักศึกษาชื่นชมวิธีการสอน “อาจารยสอนดี เรียนสนุก มี
กิจกรรมใหทําบอย” 

HPY353 จิตวิทยาการเปนผูนํา 02 2/2560 การประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
ภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.68 โดยจุดแข็งที่นักศึกษา
มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม 
นําเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ คาเฉล่ียเทากับ 4.73 และ
จุดออนที่นักศึกษาประเมินคือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใช
เทคโนโลยีในการสืบคนเพื่อการเรียนรู มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 

2513319 กลุมสัมพันธ 01 2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดีมาก 
คาเฉล่ีย 4.65 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดี คาเฉล่ีย 4.52 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับ
ดีมาก คาเฉล่ีย 4.58 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดคือ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม นําเสนอผลงาน และศึกษา
นอกสถานที่ เปนตน และอาจารยเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง 
คาเฉล่ีย 4.75 ประเด็นที่เปนจุดออน คือ อาจารยแนะนําแหลงการ
เรียนรูอยางหลากหลายใหกบันักศึกษา คาเฉล่ีย 4.29 

2513319 กลุมสัมพันธ 02 2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง ไดแก อาจารยกําหนดให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง(อยูในระดับดี
มาก คาเฉล่ีย = 4.50) 
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ อาจารยแนะนําแหลง
การเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา (อยูในระดับดี คาเฉล่ีย = 
4.05) 

2513501 การศึกษารายกรณี 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ีย เทากับ 4.04 โดย
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดแข็งคือ อาจารยเปดโอกาสให
นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการจัดการเรียน
การสอนในแตละคร้ัง   
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดออนคือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอและตรงตอเวลา 

2513703 การฝกอบรมทางจิตวิทยา

ชุมชน 

2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารย
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่
กําหนดไว และอาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
อยางเปนกันเอง มีความเหมาะสม  อยูในระดับดีมาก ไดคาเฉล่ียความ
พึงพอใจเทากับ 4.65 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
อื่นๆของหลักสูตร อยูในระดับดี ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.10 

2513316 จิตวิทยาความแตกตางทางเพศ

และสังคม 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ียเทากับ 4.27 โดยประเด็นที่
นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คือ อาจารยมีการใชวิธีการสอนและส่ือ
การสอนที่หลากหลายสอดคลองกับ เนื้อหาวิชา  บริบท และ
สภาพแวดลอมปจจุบัน ตามความตองการ และความถนัดของ
นักศึกษา รวมถึงนักศึกษามีความพึงพอใจตอวิธีการสอนและการจัด
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอน คาเฉล่ียเทากับ 3.51 
ดานที่ควรพัฒนาคือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนเพื่อการเรียนรู คาเฉล่ียเทากับ 3.12 

2513608 การฝกปฏิบั ติจิตวิทยาการ

ปรึกษาแบบรายบุคคล 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยในภาพรวม อยูในระดับดี คาเฉล่ีย เทากับ 4.22 โดย
ประเด็นที่นัก ศึกษาประเมินวา เปนจุดแข็ ง คือ อาจารยชี้ แจง
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหนักศึกษาทราบ   
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินวาเปนจุดออนคือ อาจารยจัดการเรียนการ
สอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนดไว 

2513704 ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ใ น อ ง ค ก า ร

อุตสาหกรรม 

2/2560 พบวานักศึกษาไดประเมินวิธีการสอนของอาจารยอาจารยไดตรวจ
ผลงานและแจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไขโดยอยูใน
ระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.71 รองลงมาคือ อาจารยเขาสอน
สม่ําเสมอ และตรงตอเวลา , อาจารยแนะนําแหลงการเรียนรูอยาง
หลากหลายใหกับนักศึกษา  และ อาจารยมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน ฝกปฏิบัติจริง อภิปรายกลุม 
นําเสนอผลงาน และศึกษานอกสถานที่ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.62  แตยัง
พบวามีบางประเด็นที่นักศึกษาประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่อยูในระดับดี 
คาเฉล่ียเทากับ 4.33 

2513714 การปรับพฤติกรรม 01 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 4. 28 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปด
โอกาสใหซักถาม มีกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ ความเพียงพอของ
หนังสือ ตํารา ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความพรอมของคอมพิวเตอร 

2513714 การปรับพฤติกรรม 02 2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 4.14 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ การตรวจงานและการ
แจงผลใหนักศึกษาทราบ และสภาพแวดลอมของหองเรียน 

2513716 จิตวิทยาเพื่อการสรางความ

เขมแข็งในชุมชน 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยในภาพรวม อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.69โดย
ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็ง คืออาจารยกําหนดใหนักศึกษา
ไดศึกษาคนควาและนําความรูมาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/
หรือ สราง พัฒนาความรูใหมดวยตนเอง อาจารยไดตรวจผลงานและ
แจงผลใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข  คาเฉล่ียเทากับ 4.75 
สวนที่ควรพัฒนา คือ อาจารยมีการใชวิธีการสอนและส่ือการสอนที่
หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาวิชา บริบท และสภาพแวดลอม
ปจจุบัน ตามความตองการ และความถนัดของนักศึกษา คาเฉล่ีย
เทากับ 4.55 

2513717 การจัดการความขัดแยงและ

การเจรจาตอรอง 

2/2560  

2514801 การฝกประสบการณวิชาชพี

จิตวิทยา 01 

2/2560 นักศึกษาพึงพอใจตอคุณภาพการเรียนการสอนอยูในระดับดี คาเฉล่ีย 
4.21 ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับดี 
คาเฉล่ีย 4.03 โดยรวมมีความพึงพอใจตอรายวิชาอยูในระดับดี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
คาเฉล่ีย 4.12 ประเด็นที่เปนจุดแข็ง โดยขอที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
อาจารยมีมนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง 
มีความเหมาะสมและ คาเฉล่ีย 4.40 อาจารยชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชาและแผนการสอนนักศึกษาทราบ อาจารยจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่กําหนดไว อาจารย
แนะนําแหลงการเรียนรูอยางหลากหลายใหกับนักศึกษา อาจารยเปด
โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางการ
จัดการเรียนการสอนในแตละคร้ัง อาจารยไดตรวจผลงานและแจงผล
ใหนักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแกไข คาเฉล่ีย 4.24 ประเด็นที่เปน
จุดออน คือ อาจารยกําหนดใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาและนําความรู
มาวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ/หรือ สราง พัฒนาความรูใหม
ดวยตนเอง คาเฉล่ีย 4.08 ความคิดเห็นอื่นๆของนักศึกษา คือ 
นักศึกษาชื่นชมการเปนที่ปรึกษา “อาจารยเปนที่ปรึกษาที่ดี” และมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมอบหมายงานคือ “งานที่ใหไปนอยเกินไป” 

2514801 การฝกประสบการณวิชาชพี

จิตวิทยา 02 

2/2560 ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดแข็ง คือ ประเด็นอาจารยมี
มนุษยสัมพันธ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางเปนกันเอง มีความ
เหมาะสม อยูในระดับดีมาก ไดคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.78 
       ประเด็นที่นักศึกษาประเมินที่เปนจุดออน คือ  ประเด็นความพึง
พอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหอง
บรรยาย และเสียงรบกวน เปนตน อยูในระดับดี ไดคาเฉล่ียความพึง
พอใจเทากับ 4.16 

2514801 การฝกประสบการณวิชาชีพ

จิตวิทยา 03 

2/2560 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับดี 
คาเฉล่ีย เทากับ 4.25 
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดแข็งคือ การชี้แจงรายละเอียด
รายวิชา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
     ประเด็นที่นักศึกษาประเมินเปนจุดออนคือ การใชส่ือการสอนที่
หลากหลาย และอุปกรณโสต คอมพิวเตอร 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ประเมินคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรก
ขอคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการทําผิด
คุณธรรม โดยยกกรณีศึกษาและการแสดง
บทบาทสมมต ิ

เชิญวิทยากรที่มีประสบการณไดมี
โอกาส แลกเปลี่ยนและแบงปน
ประสบการณในลักษณะการประกอบ
อาชีพที่ขาดจริยธรรม 

ความรู 
 

การทดสอบความรูเปนระยะ และเพิ่มบท
ทดสอบจากการทาํงานกลุมยอย 

มีขอกําหนดในการวัดผลความรู
นอกจากการทดสอบ 

ทักษะทางปญญา 
 

มีการมอบหมายใหนัก ศึกษาได ศึกษา

คนควา ในบางหัวขอการสอน และมา

อภิปรายหนาชั้นเรียน 

ฝกใหนักศึกษาได รู จักการคนควา

เพิ่มเติมดวยตนเองมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธระหวางบคุล
และความรับผิดชอบ 

สมาชิกในกลุมสามารถเปนผูนําและผูตาม เพิ่มการทํางานเปนกลุมมากกวาการ

ทํางานเดี่ยว และใหนักศึกษาไดลง
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง 

 ได เพื่อสลับตําแหนงบทบาทหนาที่ พื้นที่มากข้ึนเพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลใหมากข้ึน 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพิ่มโจทยหรืองานที่มีการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขมากข้ึน และใชการสงงานผาน      

E-mail 

มอบหมายงานที่ ใหนักศึกษาได ใช

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใช

การสงงานผาน E-mail มากข้ึน 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม  1 คน   
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 1 คน คือ อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย 
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการสอน การ

ประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 
 8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ   

ไมมี 
 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การสงอาจารยบริหารหลักสูตร
เขารับการอบรม เก่ียวกับ
หลักสูตรการสอน การจัด
กิจกรรมตางภายในชัน้เรียน และ
การพัฒนาตนเองที่เก่ียวกับ
สาขาวชิา เพื่อเรียนรูและทนัตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
และโปรแกรมสมัยใหม 

9 - จากการเขารวมอบรมสัมมนาทําใหเกิดมุมมองและ

เขาใจหลักการคิดและแนวทางการจัดกิจกรรม และ

ไดได update ความรูใหมเก่ียวกับสาขาวิชา 

สามารถนําความรูท่ีไดรับการอบรมมาปรับใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนได 

 

 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การออกแบบเนื้อหารายวิชาทีมุ่งเนนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
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 มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดการจัดการศึกษา 4.0 ซ่ึงมุงเนนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ โดยการออกแบบ
เนื้อหารายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัยให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง มีการบริหาร
จัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
การปรับเนื้อหาสาระรายวิชา 
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเก่ียวกับการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาใหสอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอใหมีการปรับเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนโดยกําหนด

สัดสวนรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 ใหมีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
3.อาจารยผูสอนรายวิชาท่ีไดรับมอบหมายใหมีการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยกําหนดใน มคอ.3 
4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูเชิงผลิตภาพของ

นักศึกษา เพ่ือสะทอนผลลัพธท่ีไดจากผลงานการเรียนรูเชิงผลิตภาพของนักศึกษาเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงใน
รายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
การปรับเนื้อหาสาระรายวิชา 
ในปการศึกษา 2560 สาขาวิชาจิตวิทยาไดนํานโยบายของมหาวิทยาลัยโดย ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูเชิงผลิตภาพ ดังนี้ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 
กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว โดยในชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

เบื้องตน อาจารยไดมีการมอบหมายใหนักศึกษานําองคความรูท่ีไดเรียนในวิชาดังกลาวมาออกแบบสื่อออนไลน 
อาทิ วารสารการแนะแนว infographic เพ่ือเผยแพรทางโซเชียลมีเดีย ในชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาการวางแผนชีวิต
และอาชีพ อาจารยไดกําหนดใหนักศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับอาชีพของบุคคลท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมผานการจัดเกมสโชว เพ่ือใหนักศึกษาไดนําความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคตมาใชในการจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนในโรงเรียน และนําความรูท่ีไดจากการศึกษาคนความานําเสนอในการสัมมนาวิชาการ 
Psychology VRU 4.0 ครั้งท่ี 2 สวนในชั้นปท่ี 4 ในรายวิชาโครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว อาจารยไดมีการมอบหมายใหนักศึกษาคนควาวิจัยสรางโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสําหรับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และนําผลการวิจัยมานําเสนอในการสัมมนาวิชาการของสาขาวิชาดังกลาวขางตน  

 กลุมวิชาจิตวิทยาชุมชน โดย ในชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาจิตวิทยาชุมชนเบื้องตน วิชาจิตวิทยาการ
ปองกันและสงเสริมสุขภาพ ไดมีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรูผานการลงพ้ืนท่ีใน
การศึกษาชุมชนและนําสิ่งท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบสิ่งประดิษฐท่ีเหมาะสมกับการตองการของชุมชนและ
นําไปใชประโยชนกับชุมชนไดจริง สวนในชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับงานสังคมสงเคราะห ไดมีการจัด
กระบวนการการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาจัดทําโครงการจิตอาสากับบุคคลท่ัวไป เชน การเก็บขยะ การดูแล
สัตวพิการ ดูแลหองน้ําและดูแลคนพิการ ณ บริเวณทองสนามหลวง  และรายวิชาจิตวิทยาครอบครัวนักศึกษา
จัดทําโปสเตอรและคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพรทางโซเชียลมีเดีย เชน Facebook Line เพ่ือใหความรูและสงเสริม
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สัมพันธภาพในครอบครัว สวนในชั้นปท่ี 4 ในรายวิชาสัมมนาและการศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน อาจารยไดมี
การจัดการเรียนการสอนโดยกําหนดใหนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาทางจิตวิทยาชุมชน โดยการบูรณาการความรู
ในรายวิชาทางดานจิตวิทยาชุมชนท่ีไดศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมดังกลาวและนําความรู
จากการถอดบทเรียนไปนําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการ Psychology VRU 4.0 ครั้งท่ี 2 

 กลุมวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โดย ในชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการเบื้องตน  และ จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู อาจารยผูสอนไดมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาได
สํารวจสภาพแวดลอมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และนํามาถอด
บทเรียนเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย และไดขอสรุปเก่ียวกับประเด็นท่ีจะออกแบบงานคือ ความ
ปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน ซ่ึงนักศึกษาไดเลือกบริเวณอาคารของคณะมนุษยศาสตรเปนอาคารท่ีออกแบบแผนผัง 
ทางเดินภายในอาคาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยภายในอาคารใหมากข้ึน  โดยเปนการบูรณาการรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการเบื้องตนในเรื่องของสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในท่ีทํางานกับจิตวิทยาการรับรูและ
การเรียนรูในเรื่องของการสรางการรับรูใหกับบุคลากรภายในองคการ  ชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาการพัฒนาองคการ 
และการทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการดวยการเรียนรูผานการศึกษาดูงาน 
และนําความรูท่ีไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในรายวิชาดังกลาว เชน ใหนักศึกษาออกแบบเครื่องมือ
ทดสอบและประเมินผลในการพัฒนาองคการ สวนในชั้นปท่ี 4 ในรายวิชาสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ วิชาจิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน  อาจารยไดมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาจัด
สัมมนาวิชาการของกลุมวิชา และนําความรูท่ีไดจาการศึกษาดูงานและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมสัมมนาไป
นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิชาการ Psychology VRU 4.0 ครั้งท่ี 2 
 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
กลุมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
โดยในชั้นปท่ี 1 ในรายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ และ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

สําหรับนักจิตวิทยา สาขาวิชาไดมอบหมายใหนักศึกษาจัดโครงการละครสะทอนวิชาชีพและจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจบทบาท การปฏิบัติงาน ของวิชาชีพนักจิตวิทยา 

โดยในชั้นปท่ี 2 ในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา วิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
จิตวิทยาการเปนผูนํา จิตวิทยาสิ่งแวดลอมไดมอบหมายใหผูเรียนผลิตสื่อเพ่ือใหความรูเก่ียวกับศาสตรจิตวิทยาโดย
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ เพ่ือใหนักศึกษาฝกใชภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ 

    โดยในชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาบริการสนเทศ จัดโครงการบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาการเรียน โดยมุงให
นักศึกษาใหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อออนไลน การใชประโยชนจากสื่อออนไลนในการสืบคนขอมูล 
โดยใหนักศึกษานําเทคนิคการจัดบริการสนเทศไปใชในการจัดโครงการ และยังมีกิจกรรมการผลิตสื่อสารสนเทศท่ี
ใหความรูเก่ียวกับบริการสนเทศดาน การเรียน อาชีพ สวนตัว และสังคม เชน เรื่องการเลือกอาชีพท่ีสอดคลองกับ
บุคลิกภาพ เทคนิคการเรียน และอาชีพอิสระ 

ในรายวิชาจิตวิทยาทางปญญา สาขาวิชาจัดใหนักศึกษาออกแบบการทดลองทางดานจิตวิทยาทางปญญา 
โดยใหนักศึกษานําความรูท่ีเรียนไปประยุกตใชในการทดลองทางจิตวิทยา เชน การทดสอบการจําการลืม การรับรู
ของมนุษย 

ในรายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม นักศึกษาไดจัดโครงการบริการวิชาการสําหรับผูปวยจิตเวชทุเลา
หญิง ณ  บานก่ึงวิถีหญิง เพ่ือฝกทักษะการปรึกษาแบบกลุมและการใหสุขภาพจิตศึกษา(Psychoeducation)ทาง
จิตวิทยาแกชุมชน  
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ในรายวิชาความคิดสรางสรรค จัดโครงการบริการวิชาการใหกับนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีในเขตภาค
กลาง เพ่ือบริการวิชาการเก่ียวกับการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ผานกระบวนการทางความคิดสรางสรรค ใน
การสรางกิจกรรม 

 
กลุมวิชาจิตวิทยาชุมชน 
โดยในชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาจิตวิทยาเพศ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการใหความรูเก่ียวกับสุขภาวะทาง

เพศ โดยจัดกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ และผลิตสื่อการใหความรูเก่ียวกับสุขภาวะทางเพศ 
          ในวิชาจิตวิทยาสิ่งแวดลอม ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา วิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
จิตวิทยาการเปนผูนํา ไดมอบหมายใหผูเรียนผลิตสื่อเพ่ือใหความรูเก่ียวกับศาสตรจิตวิทยาโดยใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อ เพ่ือใหนักศึกษาฝกใชภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ 
 โดยชั้นปท่ี 3 ในรายวิชา จิตวิทยาการฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาการสรางความเขมแข็งใน
ชุมชน และจิตวิทยาวัยผูใหญและผูสูงอายุจัดโครงการบริการวิชาการสุขกายสบายใจ สรางรายไดสูชุมชนครั้งท่ี 2 
โดยจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพและการดูแลสุขภาพกายและจิตใจในชมรมผูสูงอายุ เทศบาลคูขวาง อําเภอลาด
หลุมแกว เพ่ือเปนการพัฒนาชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยใหนักศึกษามีบทบาทหนาท่ี
ของนักจิตวิทยาชุมชนในการฝกอบรมชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังเปนการประเมินการ
จัดการฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชนของนักศึกษา  

ในรายวิชาปรับพฤติกรรมนักศึกษาไดจัดโครงการบริการวิชาการสําหรับผูปวยจิตเวชทุเลาหญิง ณ  บาน
ก่ึงวิถีหญิง เพ่ือฝกทักษะการใหความรูทางจิตวิทยาแกชุมชน  

ในรายวิชาความคิดสรางสรรค จัดโครงการบริการวิชาการใหกับนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีในเขตภาค
กลาง เพ่ือบริการวิชาการเก่ียวกับการเรียนตอในระดับอุดมศึกษา ผานกระบวนการทางความคิดสรางสรรค ใน
การสรางกิจกรรม 

กลุมวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
โดยในชั้นปท่ี 1 ในรายวิชามนุษยสัมพันธ สาขาวิชามอบหมายใหนักศึกษาจัดโครงการฝกทักษะเก่ียวกับ

นําหลักทฤษฎีทางมนุษยสัมพันธจัดกิจกรรมใหกับกลุมเปาหมาย เพ่ือสรางใหผูจัดโครงการและผูเขารวมโครงการ
มีทักษะการทํางานเปนทีม  

โดยในชั้นปท่ี 2 ในรายวิชาจิตวิทยาบริหารทรัพยากรมนุษย ผูสอนไดมอบหมายใหนักศึกษาไดศึกษา
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจ ในกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
สรุปเปนรูปเลมรายงาน เพ่ือใหผูทรงภายนอกไดประเมินรูปเลมรายงาน  

โดยในชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการสุขกายสบาย
ใจ สรางรายไดสูชุมชนครั้งท่ี 2 โดยจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพและการดูแลสุขภาพกายและจิตใจในชมรมผูสูงอายุ 
เทศบาลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว เพ่ือเปนการพัฒนาชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดย
ใหนักศึกษามีบทบาทหนาท่ีของนักจิตวิทยาชุมชนในการฝกอบรมชุมชนและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน  

ในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาทําสื่อออนไลน โดยจําลองเหตุการณของงาน
บริการ เชนการบริการในรานอาหาร และการบริการสงสินคา โดยเผยแพรสื่อผาน website youtube  และให
นักศึกษาไดมีการบูรณาการเนื้อหากับเรื่องท่ีสมมติเหตุการณข้ึน ทําใหนักศึกษาไดมีการวิคราะหและสรุปในเนื้อหา
ท่ีไดนํามาประยุกตใช 
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• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเก่ียวกับการประเมินการเรียนรูเชิงผลิตภาพของนักศึกษา 

เพ่ือสะทอนผลลัพธท่ีไดจากผลงานการเรียนรูเชิงผลิตภาพของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระหวางจัดกิจกรรม 
อาจารยผูสอนไดดําเนินการใหคําแนะนํา ชี้แนะ เก่ียวกับกระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การ

ผลิตสื่อ กิจกรรมท่ีนําไปจัดในโครงการบริการวิชาการ ชิ้นงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานของ
นักศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 
หลังจัดกิจกรรม 
การทําแบบประเมินความรูความเขาใจ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและโครงการ และการถอด

บทเรียนหลังการจัดกิจกรรม จํานวนการเขาชมสื่อออนไลนและขอเสนอแนะของผูชม รวมท้ังความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
    นําผลการประเมินท่ีได ไปใชในการทําแผนการจัดกิจกรรมของสาขา และการออกแบบการเรียนการ

สอนโดยเนนการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
    นําผลการประเมินท่ีไดไปใชเปนแผนการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เพ่ือใหสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน 

 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมเพ่ือวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหทันสมัย 
2. อาจารยประจํากลุมวิชาไดประชุมในรายวิชาของกลุม เพ่ือปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการเรียนท่ี

เปนวิชาเลือก 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมพิจารณารายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ถึงความเหมาะสมของ

แผนการเรียน 
      4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดปรับเนื้อหารายวิชาโครงการพิเศษทางจิตวิทยาในแตละ

แขนงวิชา ใหนักศึกษานําโครงการพิเศษไปเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
     ทางสาขาวิชาไดปรับแผนการเรียนของนักศึกษารหัส 601235300  ในปการศึกษา 1/60 และเสนอ

ตอสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือปรับวิชาเลือกของแตละแขนงวิชา (ตาม มคอ.2) 
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     รวมปรับปรุงแกไขบทความทางวิชาการกับนักศึกษาใหมีมาตรฐานเชิงวิชาการท่ีสามารถนําไปเสนอ
ในเวทีการประชุมวิชาการระดับประเทศ 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
    อาจารยประจํากลุมวิชาไดประชุมในรายวิชาของกลุมทบทวนและปรับการจัดรายวิชาเลือกให

เหมาะสมกับการเรียนการสอน หลังจากนั้นแตละกลุมนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมพิจารณาและ
เสนอแนะรายวิชาในกลุมวิชาตาง ๆ ถึงความเหมาะสมของแผนการเรียน 

    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมและทบทวนแนวทางในการทําวิจัยใหทันสมัยและไดรับการ
ยอมรับจากวงการวิชาการ การพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนของสังคมปจจุบัน ยกตัวอยาง
เชน พฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชน สุขภาวะในชุมชน สภาวะของชุมชน การกลั่นแกลงทางไซเบอร พฤติกรรม
เด็กติดเกมส   

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
   แตละแขนงวิชานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการเรียนของแขนงวิชาของตนเอง 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
    แผนการเรียนท่ีไดรับการปรับปรุงแลว จํานวนงานท่ีไดนําผลงานวิชาการไปนําเสนอในการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
5.1-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การกําหนดผูสอน 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
- ใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในวิชา และเปนความรูท่ีทันสมัย เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนา
ความสามารถ 
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        - ใชกระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาท่ีกําหนดและไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ รวมถึงการเรียนการสอนสมัยใหมท่ีตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
- กําหนดใหอาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ มีคุณวุฒิทางจิตวิทยาคลินิก รับผิดชอบการสอนรายวิชา 

การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา  สรีรจิตวิทยา จิตวิทยาเพ่ือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เปนตน 
- กําหนดใหอาจารย ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางดานวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

รับผิดชอบการสอนรายวิชา สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับสาขาจิตวิทยา  การวิจัยทางจิตวิทยา เปนตน 
    - กําหนดให อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย มีคุณวุฒิท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางจิตวิทยา
ชุมชน  และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางประชากรศึกษา  รับผิดชอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาชุมชน
เบื้องตน จิตวิทยาการสรางความเขมแข็งในชุมชน เปนตน 
                - กําหนดให อาจารยมนฤดี ชวงฉํ่า มีคุณวุฒิปริญญาโททางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  และ
คุณวุฒิปริญญาตรีดานการประจําทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบการสอนรายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
เบื้องตน จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน 
                - กําหนดให อาจารยธีระศักดิ์ เครือแสง มีคุณวุฒิทางจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
รับผิดชอบรายวิชาทักษะและเทคนิคการปรึกษา  การปรับพฤติกรรม ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  
               - กําหนดใหอาจารยไพศาล แยมวงษ มีคุณวุฒิปริญญาโททางจิตวิทยาการแนะแนว จึงไดรับ
มอบหมายใหสอนรายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน และการฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม   
               - กําหนดใหอาจารยสมรรถพงศ ขจรมณี มีคุณวุฒิปริญญาโททางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จึงไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือชีวิตและการทํางาน จิตวิทยาการจูงใจ จิตวิทยาการรับรูและการ
เรียนรู 
               - กําหนดใหอาจารยศศิพร เหลืองไพฑูรย มีคุณวุฒิปริญญาโททางจิตวิทยาคลินิก รับผิดชอบการสอน
รายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย จิตวิทยาเพ่ือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ จิตวิทยาอปกติ เปนตน 
     - กําหนดใหอาจารยดร.โกมล จันทวงษ มีคุณวุฒิปริญญาโท ทางจิตวิทยาการแนะแนว และวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกทางดานจิตวิทยาการศึกษาและการพัฒนาทางสังคม จึงไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา
จิตวิทยาการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง จิตวิทยาเพ่ือความงอกงามสวนบุคคล เปนตน 

 - กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            ในปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรไดจัดทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานคนตนแบบ โดยเชิญ
วิทยากรผูมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับรายวิชา เชน วิชาจิตวิทยาพัฒนาการทุกชวงวัย จิตวิทยาเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษ เชิญวิทยากรซ่ึงเปนนักจิตวิทยามาใหความรูเก่ียวกับการคัดกรองเด็กพิเศษเบื้องตน จิตวิทยาสังคม
สงเคราะห จิตวิทยาครอบครัว เชิญวิทยากรซ่ึงท่ีทํางานดานครอบครัวและการทํางานสังคมสงเคราะหรวมท้ัง
แนวทางในการบําบัดและชวยเหลือ การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม  เชิญวิทยากรมาใหความรู
เก่ียวกับการใชเครื่องมือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การจัดการความขัดแยง เชิญวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับการ
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จัดการความขัดแยง และจิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค เชิญวิทยากรท่ีมีความรูและประสบการณในการทํางาน
ดานการตลาด มาบรรยายเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ เปนตน 

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีเรียนรูจากสถานการณจริงและประสบการณจริง (Experiential-Based 
Learning) การฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาท่ีหนุนเสริมการทํางานกับชุมชนแบบมีสวนรวม การสอนบรรยาย
รวมกับการสื่อสารสองทางโดยเนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูและขอมูลเพ่ิมเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
(Co-operative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาจากหนังสือ ตํารา และทางอินเตอรเน็ต ซ่ึง
นําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project-Based Learning) ดวยการทํากิจกรรมตาง ๆ (Activity 
Based learning) โดยการใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห หาแนวทางแกไขปญหา โดยนักศึกษาไดเรียนรูอยางเปน
ระบบโดยอาศัยความรูท่ีไดจากการฝกปฏิบัติงานทางจิตวิทยาท่ีหนุนเสริมการทํางานกับชุมชนแบบมีสวนรวม
นํามาบูรณาการกับการปฏิบัติการจัดฝกอบรมทางจิตวิทยาเพ่ือสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน กลุมวิชา
จิตวิทยาชุมชน ในชั้นปท่ี 2 มีรายวิชาจิตวิทยาชุมชนเบื้องตน และวิชาจิตวิทยาการปองกันและสงเสริมสุขภาพ ได
มีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาเรียนรูผานการลงพ้ืนท่ีในการศึกษาชุมชน ดูสถานการณ
สุขภาพในชุมชน ความตองการของชุมชน การประสานงานกับหนวยงานท่ีทํางานสุขภาพชุมชน และนําขอมูลท่ี
ไดมาวางแผน วิเคราะห ออกแบบสิ่งประดิษฐท่ีเหมาะสมกับการตองการของชุมชนและนําไปใชประโยชนกับ
ชุมชนไดจริง  

ในชั้นปท่ี 3 รายวิชาจิตวิทยาเพ่ืองานสังคมสงเคราะหมุงเนนใหนักศึกษามีพฤติกรรมจิตอาสา ในวิชาชีพ
ทางจิตวิทยา เพ่ือใหเกิดความรูคูคุณธรรม ตามแนวปรัชญาของหลักสูตรท่ีวา บูรณาการความรูคูคุณธรรม สาน
สัมพันธ สรางสรรคสังคม พัฒนาตนอยางสมดุล โดยทางหลักสูตรไดจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมทางดานจิตอาสาผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน (Project-Based 
Learning) ดวยการทํากิจกรรมตาง ๆ (Activity Based learning) โดยการใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห หา
แนวทางแกไขปญหา ซ่ึงนักศึกษาไดเรียนรูอยางเปนระบบโดยอาศัยความรูทางจิตวิทยาและดานจิตอาสา มา
ประยุกตในการทํางานจิตอาสาและงานสังคมสงเคราะหผานการทํากิจกรรมจิตอาสาตางๆ ในชุมชน 

ในชัน้ปท่ี 4 รายวิชาโครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวมุงเนนใหนักศึกษานําความรู
ทางดานจิตวิทยามาประยุกตใชในการวิจัย (Research-Based Learning) เชน การวิจัยเชิงการทดลอง การวิจัย
เชิงปริมาณ รวมท้ังมีการกระตุนใหนักศึกษานําเสนอบทความวิจัยในระดับชาติดวย 

บทความวิจัยเรื่องบุคลิกภาพหาองคประกอบใชไดในวัฒนธรรมไทยหรือไม อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณี 
เปนผูเขียนรวม โดยผลการวิจัยพบวาโครงสรางของแบบประเมินบุคลิกภาพหาองคประกอบในบางองคประกอบ
อาจไมเหมาะสมท่ีจะใชในการประเมินบุคลิกภาพในวัฒนธรรมไทย ซ่ึงจากผลการวิจัยหากหลักสูตรไดนําไป     
บูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตรในประเด็นของการใหนักศึกษาฝกการสรางเครื่องมือท่ีใช ทดสอบ
และวัดผลทางจิตวิทยาโดยผานกระบวนพัฒนาคุณสมบัติทางดานการวัดของเครื่องมืออยางเต็มรูปแบบ ผลท่ีไดคือ
นักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการพัฒนาเครื่องมือนําไปสูการสรางผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปเผยแพรในงาน
สัมมนาวิชาการ Psychology VRU 4.0 อีกท้ังทางหลักสูตรไดกระตุนใหนักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับประเทศ  
 ผลงานเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่ง โดย
อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณี เปนผูเขียนหลัก ผลการวิจัยพบวาตัวแปรอิสระท่ีสามารถทํานายพฤติกรรม
สิ่งแวดลอมได ไดแก การเขารวมกิจกรรมมหาวิทยาลัย จิตอาสา และความเปนพลเมืองโลก ทางหลักสูตรไดนําผล
จากการวิจัยดังกลาวมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ท่ีมุงเนนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมการทํา
กิจกรรมตาง ๆ (Activity Based learning) โดยใชการจัดกิจกรรมของท้ังหลักสูตรและมหาวิทยาลัย กิจกรรม    
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จิตอาสา เพ่ือใหนักศึกษาสรางโครงการท่ีเก่ียวของกับการปลูกฝงพฤติกรรมสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังสอดคลองกับปรัชญาของหลักสูตรท่ีวา บูรณาการความรูคูคุณธรรม สานสัมพันธ 
สรางสรรคสังคม พัฒนาตนอยางสมดุล  
 ผลงานวิชาการเรื่องทําความเขาใจโรคอารมณสองข้ัวและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตในองคการ ซ่ึงนํา
เนื้อหามาบูรณาการกับรายวิชาจิตวิทยาอปกติ เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจอาการ และการดูแลผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
- การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาผูสอนและวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ 
ประสบการณท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการเรียน 1/2560 และ 2/2560 

 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือใหแตละแขนงวิชาไปออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหสอดคลองกับการเรียนในยุค 4.0 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันประเมินการสอนของอาจารยโดยพิจารณาจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาเปนผูประเมิน รวมท้ังสัมภาษณปญหาและอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในสาขาวิชา เชน นักศึกษาป 4 และอาจารยเห็นวางานท่ีไดรับมอบหมายมี
ปริมาณมาก เนื่องจากตองมีการเตรียมฝกงาน โครงการพิเศษ และสัมมนาและศึกษาดูงาน 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางของแตละแขนงวิชา จากการพิจาณา พบวา ทุกแขนงวิชาพยายามจัดกิจกรรมแบบ Activity Based 
learning แตยังมีบางวิชา เชน จิตวิทยาเพ่ือความงอกงามสวนบุคคล จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตนท่ียังไมสามารถ
จัดไดในภาคการเรียน 1/2560 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันทบทวนและปรับปรุงการกําหนดมอบหมายงานของ

นักศึกษาป 4 ในรุนถัดไป โดยการวางแนวทางปฏิบัติใหนักศึกษาเริ่มทําโครงการพิเศษในชั้นปท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 
2 เพ่ือจะไดคนหาหัวขอ เครื่องมือ และการเก็บขอมูลเบื้องตนกอนท่ีจะเรียนในป 4 เทอม 1 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนรายวิชาในภาคการเรียน 1/2560 ท่ียังไมกิจกรรมแบบ 
Activity Based โดยใหอาจารยผูสอนปรับการเรียนการในรุนถัดไป และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดวาง
แผนการจัดกิจกรรมแบบ Activity Based ในภาคการเรียน 2/2560 ทุกรายวิชา 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
1. นักศึกษาท่ีกําลังเรียนป 3 ภาคการเรียนท่ี 2/2560 มีการคนหาหัวขอ เครื่องมือ และการเก็บ

ขอมูลเบื้องตน 
2 ในภาคการเรียน 2/2560 ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมแบบ Activity Based 

 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
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เพ่ือกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการสอนของอาจารยผูสอน 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับการจัดทํา มคอ.3 ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 5 

ดาน ท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการการบูรณาพันธกิจตาง ๆ กับรายวิชาท่ีเปด
สอน โดยระบุไวใน มคอ 3 

2. ผูสอนตองสง มคอ.3 ในระบบ CMS เพ่ือใหประธานหลักสูตรตรวจสอบกอนยืนยันขอมูล กอนเปด
ภาคเรียน 

3. ในกรณีท่ีมีการแกไข ประธานหลักสูตรจะแจงตอผูสอนเพ่ือใหแกไข มคอ.3 ใหแลวเสร็จสมบูรณ
กอนเปดภาคการศึกษา แลวสงในระบบ CMS เพ่ือใหประธานหลักสูตร ตรวจสอบกอนยืนยันขอมูล 

 4. เม่ือประธานหลักสูตรยืนยันขอมูล มคอ.3 ในระบบ CMS แลว คณะกรรมการวิชาการคณะจะเปน
ผูตรวจสอบและยืนยันในข้ันตอนสุดทาย 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
     1. ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมอาจารยบริหารหลักสูตรเพ่ือกํากับการจัดทํา มคอ.3 

ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท้ัง 5 ดาน ท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการ
การบูรณาพันธกิจตางๆ กับรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยนําเรื่อง
ของ Education 4.0 เขามาเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนสามารถสรางเปน Productive Learning ได  โดย
ระบุไวใน มคอ 3 ของแตรายวิชา 

     2. ผูสอนตองสง มคอ.3 ในระบบ CMS เพ่ือใหประธานหลักสูตรตรวจสอบกอนยืนยันขอมูล กอนเปด
ภาคเรียนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

     3. ประธานหลักสูตรยืนยันขอมูล มคอ.3 ในระบบ CMS แลว คณะกรรมการวิชาการคณะจะเปนผู
ตรวจสอบและยืนยันในข้ันตอนสุดทาย 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
อาจารยผูสอนทุกรายวิชาสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามกําหนดเวลา แตยังมีการใสขอมูลผิดพลาด เชน 

ปการศึกษา หองสอน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
แตงตั้งกรรมการภายในสาขาวิชาโดยขอตัวแทนจากแขนงวิชาละ 1 ทาน  เพ่ือกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการสอนของอาจารยผูสอนกอนท่ีจะสงเขาระบบ CMS 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
กําหนดกรรมการโดยมีตัวแทนอาจารยประจําแขนงวิชาละ 1 ทาน เพ่ือการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการสอนของอาจารยผูสอนในภาคการเรียน 2/2560 ไดแก  อ.ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์,  
อ.ดร.หทัยรัตน อวมนอย และ อ.มนฤดี ชวงฉํ่า 

 
รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
5.2-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน

ของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียน
ของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได ร วมประเ มินเกณฑการประเ มินผลการเรียนรู ให มี               
ความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ    ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข และ  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหเปนไปตาม Curriculum mapping ใน มคอ. 2  
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดกํากับติดตามและตรวจสอบ การกําหนดเกณฑ วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสมของรายวิชาให
สอดคลองกับ Curriculum mapping  
  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาหลาย
กลุมวิชาลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน  
  4. กอนอาจารยผูสอนจะสงเกรดตองเสนอผานประธานสาขาวิชากอนท่ีจะสงใหกับทางคณะ 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
ในปการศึกษา 2560 ทางสาขาวิชาไดดําเนินการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมเพ่ือรวมกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ และวิธีการใหเกรดท่ีเหมาะสม 
2. ประธานสาขาวิชาไดดําเนินการตรวจสอบเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ และวิธีการ

ใหเกรดของอาจารยผูสอนแตละทานเพ่ือใหการประเมินผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
3. ประธานสาขาวิชากํากับติดตามและตรวจสอบผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถ และวิธีการ

ใหขอมูลท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได 
4. อาจารยผูสอนเสนอใบประเมินผลการเรียนตอประธานสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะสงใหกับ

ทางคณะ 
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• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวา บางรายวิชายังจัดการเรียนการสอนไมครอบคลุมกับ Curriculum mapping 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม และมีความคิดเห็นรวมกันวาควรมีการวางระบบการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
เม่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพ่ือวางระบบการประเมินผลการเรียนรู  ทาง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นคือ ออกแบบแบบฟอรมการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
กําหนดเกณฑ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับท่ีทําให

นักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได 
 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือของอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชา 
2. ประธานสาขาวิชาไดกําหนดรายวิชาของการทวนสอบตามเกณฑคือ รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

การเรียนการสอน 
3. ประธานสาขาวิชาไดดําเนินการตรวจสอบวิธีการประเมินผลของอาจารยผูสอนแตละทาน เพ่ือดู

ความเหมาะสมของแตละรายวิชา 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
ในปการศึกษา 2560 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเก่ียวกับการพิจารณาเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน 

เครื่องมือของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ีไดรับมอบหมายในการสอนของปการศึกษา 2560  
2. ประธานสาขาวิชาไดกําหนดรายวิชาของการทวนสอบตามเกณฑคือ รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

การเรียนการสอนในปการศึกษา 2560  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดนําเครื่องมือการทวนสอบท่ีสรางข้ึนไปทดลองใชกับรายวิชา ดังนี้ 

วิชากลุมสัมพันธ วิชาจิตวิทยาการเปนผูนํา วิชาบริการสนเทศ วิชาจิตวิทยาทางปญญา สวนอีก 3 วิชา ไดแก วิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาจิตวิทยา วิชามนุษยสัมพันธ และวิชาการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา ยังคงมีการ
ทวนสอบโดยการสัมภาษณจากการนําเสนอของนักศึกษา การสังเกตจากพฤติกรรมการทํางานในชั้นเรียน สวน
จริยธรรมพิจารณาการความรับผิดชอบในการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามท่ีกําหนด  
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4. ประธานสาขาวิชาไดดําเนินการทวนสอบ โดยการตรวจสอบวิธีการประเมินผลของอาจารยผูสอน
แตละทาน เพ่ือดูความเหมาะสมของแตละรายวิชา 
 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตามผลการทวนสอบของทุกรายวิชา พบวา สาขาวิชามี

ทวนสอบตามเกณฑคือ รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน แตทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ความเห็นวาควรมีการวางระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุม และมีความคิดเห็นรวมกันวาควรมีการวางระบบการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
ไดมีความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคือ ออกแบบแบบฟอรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
กํากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
     1. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  
     2. อาจารยผูสอนสง มคอ.5 และ มคอ.6 ผานระบบ CMS หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภายใน 20 

วัน   
      3. ประธานหลักสูตรพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ในระบบ CMS และแจงใหผูสอนทราบหากมี

ขอเสนอแนะปรับปรุง  และยืนยันการสง มคอ.5 และมคอ.6 ของอาจารยผูสอนในระบบ CMS เพ่ือคณะพิจารณา
ตอไป ตามลําดับ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 

      4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมประชุมพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ของทุกรายวิชา เพ่ือ
พิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือนําผลการ
พิจารณามาใชเปนขอมูลในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ 7)  

      5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ7) เพ่ือ
นําสงในระบบ CMS เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการคณะใหพิจารณาภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดการเรียน
การสอนในแตละภาคการศึกษา เพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป 
 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
     ในปการศึกษา 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันพิจารณาทบทวนและ

ประเมินกระบวนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ 5 มคอ 6) พบวาการ
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ประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ 5) ในทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1  และ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 มีความสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดไวใน มคอ 3 และ มคอ.4 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
อาจารยผูสอนทุกรายวิชาสง มคอ.5 และ มคอ.6 ตามกําหนดเวลา แตยังมีการปญหาท่ีนักศึกษาจาย

คาลงทะเบียนลาชาทําใหมีชื่อนักศึกษาภายหลังจากท่ีอาจารยสงผลการเรียนแลว 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
    ใหอาจารยท่ีปรึกษาของแตละหมูเรียน ติดตาม และควบคุมใหนักศึกษาในท่ีปรึกษาลงทะเบียนและ

จายคาเทอมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
ไดแบบฟอรมการติดตามและควบคุมใหนักศึกษาในท่ีปรึกษามาลงทะเบียนและจายคาเทอมภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
5.3-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.3 การประเมินผูเรียน 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ผลการดําเนินงาน  

ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

(1) อาจารยประจํา
หลักสตูรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสตูร 

1.1 มีอาจารยประจําหลักสตูรท้ังสิน้ 9 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 13 ครั้ง ดังน้ี 
       - ครั้งท่ี 6 วันท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.
2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา
รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตาม 
     - ครั้งท่ี 7 วันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2560สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา
รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100  
     - ครั้งท่ี 8 วันท่ี 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา
รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100  
     - ครั้งท่ี 9  วันท่ี 6 เดือน กันยายน พ.ศ.
2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา

   5 .4 .1 .1  คํ าสั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการประจํา
หลั ก สู ต ร ห รื อ ร า ย ช่ื อ
อาจารยประจําหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 
5.4.1.3 ใบลงช่ือการเขา
รวมประชุม 
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100  ประชุมเพ่ือ
ติดตามผล  
     - ครั้งท่ี 10 วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา
รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100   
      - ครั้งท่ี 11 วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน 
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100
ประชุมเพ่ือทบทวนการ ดําเนินงานหลักสตูร  
     - ครั้งท่ี 12 วันท่ี 12 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2560 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม  
       - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 เดือน มกราคม  
พ.ศ. 2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100  
       - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 7 เดือนกุมภาพันธ  
พ.ศ. 2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 
        - ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวนอาจารยเขา
รวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 ประชุมเพ่ือ
ติดตามผล  
        - ครั้งท่ี 4 วันท่ี 9 เดือน เมษายน  
พ.ศ. 2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 
        - ครั้งท่ี 5 วันท่ี 25 เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100  
ประชุมเพ่ือทบทวนการ ดําเนินงานหลักสตูร 
       - ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2561 สถานท่ีหอง 8202 จํานวน
อาจารยเขารวม 9คน คิดเปนรอยละ 100 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ มคอ.1 
[] กรณีไมมี มคอ.1 
      [] มคอ.2 สอดคลองกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับประกาศ     
           TQF 
 

   5.4.2.1 กรณมีี มคอ.1 
     1) มคอ.1   
     2) มคอ.2   
5.4.2.2 กรณไีมมี มคอ.1 
     1) ประกาศ TQF  
     2) มคอ.2   
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

สาขาวิชา (ถามี) 
(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2560 มีจํานวน 25 รายวิชา และ 
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา2560 มี 27 
รายวิชา  
2.รายวิชาท่ีสง มคอ.3 กอนเปดภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 25รายวิชา 
และภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 มี 
จํานวน 27 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4 ถามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ท่ีเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2560 มีจํานวน1 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2560 มีจํานวน1รายวิชา    
  (คําสั่งแตงตั้งผูสอนในทุกรายวิชาท่ีระบุใน
แผนการศึกษาตามท่ีระบุใน มคอ.2  เอกสาร
แนบหมายเลข..............) 
2. รายวิชาท่ีสง มคอ.4 (ถามี) กอนเปดภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มีจํานวน 1
รายวิชา และ ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 มีจํานวน 1 รายวิชา 
 

   5.4.3.1 คําสั่งแตงตั้ง
ผูสอนในทุกรายวิชาท่ีระบุ
ในแผนการศึกษาตามท่ี
ระบุใน มคอ.2 
5.4.3.2 แบบสรุปการสง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)  
5.4.3.3 แบบสรุปการสง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถามี) 
 
 

(4) จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของ
ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1.ผลการดําเนินการของรายวิชาในภาคเรยีน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 25
รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2560 มี จํานวน 27 รายวิชา 
2.ผลการดําเนินการของรายวิชา ท่ีสง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอน ภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 มี
จํานวน 25 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6 ถามี) 
1.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี 1 

    
5.4.4.1 รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 รายงานผลการ
ดําเนินการของ
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา 
และภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 มี 
จํานวน 1 รายวิชา 
2.ผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามท่ีสง มคอ.6 (ถามี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2560 มี จํานวน 1 รายวิชา 
และภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 มี 
จํานวน 1 รายวิชา  

ประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.6 ถามี) (เอกสาร
แนบหมายเลข...........) 
 
 

(5) จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปการศึกษา 

 

[] มี มคอ.7  
[   ] ไมมี มคอ.7  
 
 
 

   5.4.5.1 มคอ.7 
 
 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ผูสอนไดมีการทวนสอบโดยใชฟอรมการทวน
สอบในรายวิชากลุมสัมพันธ วิชาจิตวิทยา
การ เปนผู นํ า  วิชาบริการสนเทศ วิชา
จิตวิทยาทางปญญา  และมีการทวนสอบโดย
ใชวิธีการสัมภาษณจากการนําเสนอหนาช้ัน
เรียน  ไดแก วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสาขา
จิตวิทยา วิชามนุษยสัมพันธ และวิชาการวัด
และการทดสอบทางจิตวิทยา การสังเกตจาก
พฤติกรรมการทํางานในช้ันเรียน สวน
จริยธรรม พิจารณาการความรับผิดชอบใน
การสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามท่ีกําหนด  

   5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู  

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว 

[] มีผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
[   ] ไมมีผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาท่ี
ดําเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปท่ีแลว 

    
5.4.7.1 มคอ.7 ป 2558  
5.4.7.2  มคอ.7 ป 2559  
 
  

(8) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

[] มีอาจารยใหม 
      - มีอาจารยใหมท้ังสิ้น 1 คน 
      - ไดรับการปฐมนิเทศ 1 คนหรือไดรับ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 1.
คน 
[   ] ไมมีอาจารยใหม 
*หมายเหตุ อาจารยใหมหมายถึงอาจารย

    
5.4.8.1 คําสั่งไปราชการ
เพ่ือเขารวมโครงการ
ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย 
๑๘๔๑/๒๕๖๐  
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

ประจําหลักสตูรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูใน
หลักสตูรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกา
ท่ีมาจากหลักสูตรก็ถือวาเปนอาจารยใหม 

(9)  อาจารยประจําทุก
คนไดรบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 
หน่ึงครั้ง 

- มีอาจารยประจําท้ังสิ้น 9 คน 
1. อาจารย ดร.วิภาพร ตณัฑสวัสดิ์ 
2. อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย 
3. อาจารย ดร.โกมล จันทวงษ   
4. อาจารยมนฤดี  ชวงฉํ่า 
5. อาจารยศิริวรรณ กําแพงพันธ  
6. อาจารยธีระศักดิ์ เครือแสง 
7. อาจารยไพศาล แยมวงษ 
8. อาจารยสมรรถพงศ ขจรมณ ี
9. อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย 
    ไดรับการพัฒนาเรื่อง หลักสูตรการสอน 

การจัดกิจกรรมตางภายในชัน้เรียน และการ
พัฒนาตนเองที่เก่ียวกับสาขาวชิา เพื่อเรียนรู
และทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี แล
โปรแกรมสมัยใหม 
- ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 9 คน 
- คิดเปนรอยละ 100 
 

   5.4.9.1 คําสั่งไปราชการ
เขารับการประชุม/
ฝกอบรม/สมัมนา/ศึกษา
ดูงาน  

(10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรท้ังสิ้น ...... คน 

1. ช่ือ-สกุล................ 
    ไดรับการพัฒนาฯ เรื่อง ระบุ...... 
2. ช่ือ-สกุล................ 
    ไดรับการพัฒนาฯ เรื่อง ระบุ...... 

- ไดรับการพัฒนาฯ ...... คน 
- คิดเปนรอยละ ...... 
[] ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 

   5.4.10.1 รายงานการเขา
รับการประชุม/ฝกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/ บัณฑติใหมท่ี
มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา3.5.1
จากคะแนนเตม็ 5.0 

[  ] มีนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม 

61 คน 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 44 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 27.0 
- ระดับความพึงพอใจ 4.19 

[   ] ไมมีนักศึกษาปสดุทาย/ บัณฑิตใหม 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหมท่ียงัไมมี

บัณฑิตไมตองประเมินประเด็นน้ีแตหาก
เปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมิน
ประเด็นน้ีดวย 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคณุภาพ
หลักสตูร 
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเลือก  

(12) ระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ี
มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
 

[   ] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ท่ีมีตอบัณฑติใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51   
   - ไดคะแนนเทากับ 4.12 
[   ] ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี
ตอบัณฑติใหม ไมเปนไปตามเกณฑ ได
คะแนน...... 

   5.4.12.1 รายงานการ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 

 วิธีการคํานวณ 
(1)  จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดําเนินการไดจริง 
= 11 

(2)  จํานวนตัวบงช้ีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดําเนินการในปการศึกษา 25...... 

= 11 

(3)  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100 % 

* โดยดูจากจํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

รอยละ 
100 

รอยละ100  5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสตูร -ไมมีหองปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

-แบบทดสอบทางจิตวิทยามไีมเพียงพอ 
 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะสรางความชํานาญในการใชเครื่องมือใหแกนักศึกษา 

 
แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

เสนอของบประมาณในการจัดทําหองปฏิบัติการทางจิตวิทยา รวมท้ังจัดซื้อ
แบบทดสอบทางจิตวิทยาใหเพียงพอ 

 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑ

คอมพิวเตอรอยางเพียงพอ 
2. เพ่ือจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมใหเกิดความพรอมในการใชงาน 
3. เพ่ือเปนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
4. เพ่ือการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
5. เพ่ือสรางระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียน 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. ระบบการพัฒนาสารสนเทศ 
2. ระบบการจัดสรรทรัพยากรสื่อการเรียนการสอน 
3. ระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียน 

 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 1.1 การบริหารงบประมาณ 
 ทางสาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือ

จัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

 1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  ทางสาขาวิชามีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยรวมกับสํานัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานจิตวิทยาและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน และหลักสูตรฯก็มีหนังสือ 
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

 1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 ทางสาขาจิตวิทยาประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือ

หนังสือ และตํารา ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ใน
การประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

   ในสวนของสาขาวิชา ไดจัดทําหองสมุดสาขาวิชา เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะ
ทาง และคณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด  

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะ
ประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา 
นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมิน
ความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย 
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 1.4 ระบบฐานขอมูลผลงานนักศึกษา 
 ทางสาขาวิชาจิตวิทยาสรางฐานการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานของนักศึกษาเปนขอมูล

อิเล็คทรอนิค เพ่ือเปนฐานขอมูลตนแบบในการสรางและพัฒนาผลงานของนักศึกษา ใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู
อยางตอเนื่อง เชน ขอมูลCD ขอมูลสื่อนิเวศดิจิทัล google classroom, picker, kahoot, poll everywhere, 
facebook, line, Website (http://huso.vru.ac.th/program.php?proID=2353), youtube channel, 
google form 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน ท่ี

http://reg1.vru.ac.th/login01.aspx 
 

ตารางประเด็นในการทบทวน 
ลําดับ รายการประเด็น 

1 ความพึงพอใจตอขนาดและสภาพแวดลอม เชน แสงสวาง อุณหภูมิของหองบรรยาย และเสียงรบกวน 

เปนตน 

2 ความพึงพอใจตออุปกรณ โสตทัศนูปกรณในหองบรรยาย 

3 ความพึงพอใจตอเครื่องมือ/อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในหองปฏิบัติการ (ท่ีมีการจัดการการเรียน การ

สอน) 

4 ความพึงพอใจตอความเพียงพอและความเหมาะสมของหนังสือ ตํารา สื่อสิ่งพิมพ ฐานขอมูลทางวิชาการ 

และสื่อสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดกลาง) 

5 ความพึงพอใจตอท่ีพักนักศึกษาของนักศึกษาระหวางรอเขาหองเรียน 

6 ความพึงพอใจตอความพรอมของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร 

7 ความพึงพอใจตอความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆของหลักสูตร  

8 หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 

9 หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 

10 ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูและเพียงพอตอนักศึกษา 

11 หองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 

12 สนามกีฬา ท่ีออกกําลังกาย ท่ีนั่งอานหนังสือเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอตอนักศึกษา 

13 หนังสือตํารา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยสงเสริมการเรียนรู 

14 สภาพแวดลอมภายในหองเรียนโดยรวม (เชน ความสะอาด แสง อากาศถายเท เปนตน) 

15 สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนโดยรวม (เชน ความสะอาด ความสงบรมรื่น เปนตน) 

16 อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ (Workshop) ท่ีพักนักศึกษา มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 

17 ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา หนังสือ แหลงเรียนรู 

ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 
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18 มีการบํารุงดูแล รักษาทรัพยากรใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

19 เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 

20 มีการจัดพ้ืนท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือทํางานรวมกัน 

21 มีการใหบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 1/2558 โดยรวมเทากับ 4.16 อยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 2/2558 โดยรวมเทากับ 4.15 อยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 1/2559 โดยรวมเทากับ 4.25 อยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 2/2559 โดยรวมเทากับ 4.17 อยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 1/2560 โดยรวมเทากับ 4.20 อยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนปการศึกษา 2/2560 โดยรวมเทากับ 4.10 อยูในระดับดี 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมในเรื่องการพัฒนาระบบการพัฒนาสารสนเทศ 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรสื่อการ

เรียนการสอน 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุมในเรื่องการสรางระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียน 

 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
1. มีระบบการพัฒนาสารสนเทศ 
2. มีระบบการจัดสรรทรัพยากรสื่อการเรียนการสอน 
3. มีระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียนท่ีทันสมัยเพ่ิมข้ึน ไดแก  ขอมูล CD ขอมูลสื่อนิเวศดิจิทัล 

google classroom, picker, kahoot, poll everywhere, facebook, line, Website 
(http://huso.vru.ac.th/program.php?proID=2353), youtube channel, google form 
  

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
     ระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน ท่ี

http://reg1.vru.ac.th/login01.aspx 
 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน 
การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชสถานท่ีของสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับ
อุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1   ลานวัฒนธรรมเพ่ือแสดงผลงานทางวิชาการ 1 
2   คอมพิวเตอร 5 
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3   เครื่องฉาย 1 
4   หนังสือ 100 
5   หองแสดงนิทรรศการ 1 
6   กลองถายรูป 1 
7   หองศึกษาคนควาทางดานจิตวิทยา 1 
8   โทรทัศน เครื่องเลนCD 1 
9   เครื่องprinter 4 
10   แบบทดสอบทางจิตวิทยา 3 

2) สาขาจิตวิทยาประสานงานกับหนวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สาขาจิตวิทยาประสานงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เพ่ือจัด

แหลงความรูท่ีสนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาจิตวิทยาและสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหนังสือทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ัวไปมากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 1,800 รายการ มี
ตําราท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาจิตวิทยา อีก
ไมนอยกวา 80 รายการ 

 นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาจิตวิทยากวา 5,600 เลม วารสาร
ดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผน เพ่ือเปนแหลงความรู
เพ่ิมเติม 

3) ระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียนอาทิ เชน ขอมูล CD ขอมูลสื่อนิเวศดิจิทัล google 
classroom, facebook,  google form, Website 
(http://huso.vru.ac.th/program.php?proID=2353), youtube channel 

หมายเหตุ** ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไมตองพิจารณาสิ่ง
สนับสนุนท่ัวไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน 

 
 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

• เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
1. เกิดกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ 

วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ 
2. เกิดกระบวนการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมใหเกิดความพรอมในการใชงาน 
3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
4. เกิดวิธีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
5. สรางระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียนท่ีทันสมัย 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม วางแผนการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใช

หลักการบริหาร 4M ไดแก Man = การบริหารกําลังคน  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Money = การบริหารเงิน กระบวนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ  Materials = การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน วา
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จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด หรือเกิดประโยชนสูงสุด Management = การจัดการกระบวนการจัดการ
บริหารควบคุมจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใหใชงานไดท้ังหมดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมประชุม วางแผนพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอน โดยใช
หลักการดําเนินงานตามระบบ PDCA 

 

• การดําเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการทํางาน)  
1) สํารวจขอมูลทรัพยากรการเรียนการสอน งบประมาณ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ระบบฐานขอมูลผลงานนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนอ่ืนๆท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการเรียนรู 

2) วิเคราะหขอมูลทรัพยากรการเรียนการสอน งบประมาณ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู
เดิม การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ระบบฐานขอมูลผลงานนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการเรียนรู เพ่ือสรางแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากร 

3) ดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ 
วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ จัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมใหเกิดความพรอมในการใช
งาน จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม สรางวิธีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สราง
ระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียนท่ีทันสมัย 

4) ประเมินกระบวนการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูนําผลการประเมินมารวมรวมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือการ
พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอ กระบวนการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิมใหเกิดความพรอมในการใช
งาน การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพ่ิมเติม วิธีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร สราง
ระบบฐานขอมูลการใหบริการผูเรียนท่ีทันสมัย 

 

• การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
จากการทบทวนการประเมินกระบวนการ พบประเด็นปญหาการทํางานในระบบ คือรายการท่ีแจง

จัด ซ้ือไมสามารถจัด ซ้ือไดตามกําหนดดังรายการท่ีแจง เจตจํานงไป รวมท้ังพบประเด็นในเรื่องการ                  
ขอหองปฏิบัติการทางจิตวิทยานั้น เปนการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการภายใตชื่อ ศูนยบริการวิชาการดานจิตวิทยา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง) 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ทําใหเกิดบันทึกสรุปรายการการสั่งซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

และบันทึกการขอการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการภายใตชื่อ ศูนยบริการวิชาการดานจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 

• ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง(โดยตองแสดงผลท่ีเกิดข้ึนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม) 
เกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับหนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติและเครื่องมือทันสมัยทางดานจิตวิทยา

เปนศูนยฝกปฏิบัติการทางจิตวิทยา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ(Experiential 
Learning) เรียนรูประสบการณจริง ในกิจกรรมโครงการบริการวิชาการและวิชาปฏิบัติในหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอางอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
6.1-2 โครงการบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ 
6.1-3 คําสั่ง มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณฯ ท่ี153/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 
6.1-4 รายงานการสั่งซื้อทรัพยากร 

 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 2560 
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไมบรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 ขอคิดเห็น 
1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับจากการ
เสนอแนะจากผูประเมิน 

ควรมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับบัณฑิตใหครบถวน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ใหครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนานักศึกษา  การทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
อาจารยในสาขาวิชา 

ความเห็นของประธานหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการ
เสนอแนะ 

เห็นดวยกับขอเสนอแนะจากผูประเมิน และดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนา
ตอไป 

 
การนําไปดําเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม 
และงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริม 
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ในลักษณะการเชิญวิทยากร หรือศิษยเกาที่มีประสบการณการทํางานที่เก่ียวของ 
เนนให อาจารยผูสอนในวิชาที่ เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม ฝกใชงาน
โปรแกรม Open Source มากข้ึน 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด ในประเดน็ดานการควบคุม ดูแล ให

คําปรึกษาวชิาการและแนะแนว สวนดานการเตรียมความพรอมดานการเรียน 
สวนตัวและสังคมของหลักสูตรกอนเขาศึกษา ความพึงพอใจในระดับมาก 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน 

จุดออน อยากใหมีหองปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
จุดแข็ง อาจารยในสาขาวิชามีความเชี่ยวชาญ และมีการพานักศึกษาไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรูที่เห็นจริง 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

ในระหวางการดําเนินการขอหองปฏิบัติการ ทางอาจารยสรางเครือขายกับชุมชน 
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแหลงการเรียนรูและศึกษาดูงาน เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรู 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ดําเนินการประเด็นที่เปนจุดแข็งอยางตอเนื่อง และปรับปรุงจุดออนใหดียิ่งข้ึน 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
กระบวนการประเมิน สาขาวชิาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ  ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
จัดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑติตอบัณฑิตจิตวิทยา ประจาํป
การศึกษา 2560 โดยภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
รองลงมาคือดาน ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สวนความพึงพอใจลําดบัสุดทายคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

แกไขประเด็นเร่ืองของทักษะการสื่อสารภาษาตางประทศ เพื่อใหสามารถสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ปรับรูปแบบการสอนและการมอบหมายใหใชทักษะภาษาตางประเทศ และปรับ
แผนการเรียนใหเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศมากข้ึน 

 
หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสตูร 

 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสตูรในชวง 2 ปที่ผานมา 

- 

 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสตูรในชวง 2 ปที่ผานมา 

จํานวนเด็กนักเรียนที่ลดลงทําใหเกิดผลกระทบของการรับจํานวน
นักศึกษาของสาขาวิชา ทําใหทางสาขาวิชาตองมีการปรับกระบวนการ
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ประชาสัมพันธใหกับโรงเรียนใหมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที ่8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
1. แผนปฏิบัติการประจําป 2560 

    แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
  [อาจารยผูรับผิดชอบ] 
  [อาจารยผูรับผิดชอบ] 

 
2.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม
สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

[ตัวอยาง] การแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

[ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผูรับผิดชอบ] 
เชน ประธาน
หลักสูตร อาจารย 

[สําเร็จ/ไมสําเร็จ]  
กรณีไมสําเร็จ ใหระบุสาเหตุที่ไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจาก ............ 

[ตัวอยาง] ปรับวิธีการ
สอนวิชาสัมมนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ
โดยเนนการจัดสัมมนา
ทางวชิาการ 

[ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผูรับผิดชอบ] 
เชน ประธาน
หลักสูตร อาจารย 

[สําเร็จ/ไมสําเร็จ]  
กรณีไมสําเร็จ ใหระบุสาเหตุที่ไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจาก ............ 

 [ระบุวนั/เดือน/พ.ศ.] [ระบุผูรับผิดชอบ] 
เชน ประธาน

[สําเร็จ/ไมสําเร็จ]  
กรณีไมสําเร็จ ใหระบุสาเหตุที่ไม



แบบรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 : หนา 86 
 

หลักสูตร อาจารย สามารถดําเนินการได เนื่องจาก ............ 
 

 
ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
จุดเดนและแนวทางเสริม 
สาขาวชิามีอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญประจํากลุมวิชา 
เนื้อหาสาระรายวชิามีการปรับเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาเปนอยางด ี
สาชาวิชามีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยูตอเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
ตําแหนงทางวิชาการและทําผลงานทางวชิาการ 
การจัดทําหองปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่เปนแหลงการเรียนรู และฝกปฏิบัต ิ
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:   18    มิถุนายน 2561 
2. อาจารย ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสดิ์ ลายเซ็น: __________________________ วันที่รายงาน :   18    มิถุนายน 2561 
3. อาจารย ดร.โกมล จันทวงษ       ลายเซ็น: ___________________________วันที่รายงาน:  : 18  มิถุนายน 2561 
4. อาจารยมนฤดี  ชวงฉํ่า             ลายเซ็น: ___________________________วันที่รายงาน:   18   มิถุนายน 2561 
5. อาจารยศิริวรรณ  กําแพงพันธ   ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:  18    มิถุนายน 2561 
6. อาจารยธีระศักดิ์  เครือแสง      ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:   18  มิถุนายน 2561 
7. อาจารยไพศาล  แยมวงษ        ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:   18  มิถุนายน 2561 
8. อาจารยสมรรถพงศ  ขจรมณี    ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:   18   มิถุนายน 2561 
9. อาจารยศศิพร  เหลืองไพฑูรย   ลายเซ็น: ___________________________ วันที่รายงาน:   18  มิถุนายน 2561 
 
 
ประธานหลักสูตร : _________อาจารยมนฤดี  ชวงฉํ่า__________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 18  มิถุนายน 2561 
เห็นชอบโดย : ____________อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย______(รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : _____________อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร_______(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา จิตวิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2560 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 จากผลการดําเนินงานของหลักสตูร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจติวิทยา เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานและอิง

เกณฑการประเมินตามท่ี สกอ. กําหนด ในรอบปการศึกษา 2560 ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด
โดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

4.51 
ระดับ 

 
คาเฉลี่ย 4.12 

ไมบรรล ุ  4.12  คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) 
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 
 

รอยละ
80  

37 

X 100 = 100 % 

บรรล ุ 5 คะแนน 

37 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ

รอยละ 
30 

........... 
X 100 = ........% 

[บรรลุ/ไม
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

........... 



แบบรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร ปการศึกษา 2560 : หนา 88 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

หรือเผยแพร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 
 

รอยละ 
64  

........... 

X 100 = ........% 

[บรรลุ/ไม
บรรล]ุ 

............ คะแนน 

........... 

ผลการประเมนิรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.56 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลลัพธท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย 

4 ระดับ 
3  คะแนน ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพ
อาจารย 

 
      รวม 3.33 คะแนน 

- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 

ป.โท 80% 

ป.เอก 100% 

3 X 

100 = 33.33% บรรล ุ 5 คะแนน 
9  

- รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75% 

0 
X 100 = 0% ไมบรรล ุ 0 คะแนน 

9 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45% 

1.8 
X 100 = 20% บรรล ุ 5 คะแนน 

9 

- จํานวนบทความของ
อาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอก
ท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ 

สังคมฯ 
0.176 
วิทยฯ 
1.76 

อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับ
การอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสตูร เทากับ ........ 

[บรรลุ/ไม
บรรล]ุ 

............ คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

Scopus ตออาจารย
ประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

4 ระดับ 
 

3 ระดับ ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 3.11 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี  5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี  5.3 การประเมิน
ผูเรียน 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 
100 

11 ขอ X 100 = 100 % บรรล ุ 5  คะแนน 

11 ขอ 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4 ระดับ 3 ระดับ ไมบรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ผาน 
 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ทุก
ตัว

บง
ชี้

ใน   2   4.56 4.56 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.67   3.67 ระดับคณุภาพด ี
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 3 3.11   3.11 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

4 4.00 4.33  4.25 ระดับคณุภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 1  3.00  3.00 ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 

รวม 13 3.48 4.00 4.56 3.80 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน  ดี ดี ดี

มาก 
ดี ระดับคุณภาพ 

ดี 
 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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