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คํานํา 
  
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต            ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาตามภารกิจหลักของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542     ท่ี
กําหนดใหสถานศึกษา       ทุกระดับมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษามีหนาท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรท่ีจะสงผลในระดับคณะและมหาวิทยาลัยใน
ลําดับท่ีสูงข้ึน คณะกรรมการการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรฯ ไดทําหนาท่ีครบถวนและมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน พรอมท่ีจะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป 
 
 สําหรับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ เปนรายงานการประเมินตนเอง ในป
การศึกษา 2553 และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการหวังเปนอยางยิ่งวาจะกอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2553 
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

1.  ประวัติและความเปนมาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีจุดเริ่มตนมาจากหมวดวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูสวน
ดุสิต  ดังมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 ป  พ.ศ. 2523  เปนภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  สังกัดคณะครุศาสตร 
 ป  พ.ศ. 2530 - 2538   เปดสอนหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) 
 ป  พ.ศ. 2530 - 2539 เปดสอนหลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว 
    ระดับปริญญาตรีหลังอนุปริญญา  (ภาคสมทบ) 

ป พ.ศ. 2544 - 2550 เปดสอนหลักสูตรจิตวิทยา  ระดับปริญญาตร ี
   สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    สอนวิชาพ้ืนฐานในรายวิชา “พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน” 
 ป พ.ศ. 2550  ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จาก “หลักสูตรจิตวิทยา”  
    เปน “หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ”  
 ป พ.ศ. 2551  เปดสอนหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
    ระดับปริญญาตรี  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    สอนวิชาพ้ืนฐานในรายวิชา “จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน” 

2.  ปรัชญา 

 มุงผลติบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิชาการ มีทักษะ ทัศนคติที่ดี  สามารถคิดวเิคราะห 
แกปญหา และทําการศึกษาวิจัยดานจิตวิทยาท่ีสามารถนําไปใชในการอธิบายสภาพปญหา แสวงหาแนวทาง
การแกไขปญหาเพื่อนําไปพัฒนาบุคคลในองคการอุตสาหกรรมใหเปนผูมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ   
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3.  วิสัยทัศน 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ รวมถึงเปนผูเช่ียวชาญใน
ดานการบริหารพฤติกรรมมนุษย  โดยมุงเนนความเปนเลิศดานวิชาการอยางมีคุณภาพควบคูกับคุณธรรมทาง
วิชาชีพ  

 

4.  พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
2. ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของตลาด 
3. ผลิตผลงานวิจัยดานพฤติกรรมศาสตร 
4. ใหบริการดานวิชาการแกชุมชนและสังคม    

 

5.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  มีทักษะ  และมีความสามารถในการนําความรูดานจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ไปใชในการประกอบอาชีพและตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีเจตคติที่ดีและใชความรูทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ อยางมี
คุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถคนควา วิจัย พัฒนาและเช่ือมโยงองคความรูทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
6.  เปาหมาย  

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจะพัฒนาไปสูศักยภาพระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
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7.  โครงสรางการบริหารงาน 
 
   
     
 
 
           
 
 
 
       
 
 
 
 
      
 

 

8.  การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามรายนามดังตอไปนี้ 
 1. อาจารย ปทุมพร  โพธิ์กาศ  ประธานกรรมการ  
 2. อาจารย ชนะ  ธนะสาร  รองประธานกรรมการ 
 3. อาจารยอัมพร   ศรีประเสริฐสุข  กรรมการ 

4.  อาจารยพิรุณรัตน เติมสุขสวัสดิ์  กรรมการ 
 5. อาจารยญาณินี  ภูพัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารยศุภมิตร  บัวเสนาะ  กรรมการ 

7.         นางสาวณัฐธดิา  สุพรรณภพ  เลขานุการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลกัสูตรจิตวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ 

งานแผนและพัฒนา 
 

งานวชิาการและวจิัย งานประกนัคณุภาพ 
 

งานกิจการนกัศึกษา 
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9.  วัตถุประสงคของการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําหลกัสูตรจิตวิทยา ฯ 
 

1. เพื่อเปนการประกันคุณภาพของหลักสูตรจิตวิทยาฯ ใหมีมาตรฐาน 
2. เพื่อเปนการประกันระบบการบริหารงานภายในหลักสูตรจิตวิทยาฯ 
3. เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรจิตวิทยาฯ ตามกรอบมาตรฐานของ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ในดานที่สอดคลองกับองคประกอบของการประกันคณุภาพการศึกษา  ดังน้ี 
  องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  
  องคประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต  
  องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
  องคประกอบที่ 4   การวิจยั  
  องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม  
  องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

        4.  เพ่ือใหเกิดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรตอไป 
 

10.  วิธีการดําเนินงาน 
1. แตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรเพื่อเตรียมการดําเนินการ 

ประกันคุณภาพ 
2. จัดการประชุมอาจารยและบคุลากรประจาํหลักสูตรเพื่อรวบรวมและประเมินงานการ 

ประกันคุณภาพเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 
 3.    รวบรวมขอมูลในการดําเนินการโดยสรุปเปนผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละดานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ ดังนี ้
  องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  
  องคประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต  
  องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
  องคประกอบที่ 4   การวิจยั  
  องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม  
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  องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  องคประกอบที่ 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

องคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

4.    รวบรวมเอกสารประกอบและหลักฐานการดําเนินงานตาง ๆ ของหลักสูตร 
 5.    จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจาํหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
11.  จํานวนบุคลากร 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

- อาจารยขาราชการ     3   คน ชาย - คน 
         หญิง 3 คน 
  - อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย   3   คน   ชาย 1  คน 
         หญิง 2 คน 

- อาจารยประจําตามสัญญาจาง   2  คน ชาย 1 คน 
         หญิง 1 คน 
  -  เจาหนาที่พนักงานมหาวิทยาลัย   1   คน ชาย - คน 
         หญิง 1 คน 
 

 หมายเหตุ  : 
 1)  อาจารยสังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6  คน 
 2)  อาจารยสังกัด คณะครุศาสตร    2  คน 

บุคลากร วุฒิทางการศึกษา หมายเหต ุ

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อื่นๆ (โปรดระบุ) 

อาจารย      

ขาราชการประจํา   1 2    

     พนักงานมหาวิทยาลัย     3    

     ตามสัญญาจาง  2    

เจาหนาที่      

พนักงานมหาวิทยาลัย        1   
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 
 
 

ลําดับ ชื่อ – สกลุ วุฒกิารศึกษา  /  วชิาเอก ตําแหนง  /  รายวชิาท่ีสอน 
 

1. 
 
อาจารยชนะ   ธนะสาร 

 
ศศ.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
สส.บ.  (สังคมสงเคราะห) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 

 

ประธานหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

- จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 

- จิตวิทยาองคการ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา
อุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

- ภาษาอังกฤษสําหรับนักจิตวิทยา 

-แรงงานสัมพนัธ 

จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. อาจารยปทุมพร  โพธิ์กาศ วท.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
วท.บ.  (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

ภาคเรียนที่ 1/2553 

- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการเบ้ืองตน 

- การบริหารความขัดแยง 

ภาคเรียนที่ 2/2553 

- จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 

- จิตวิทยาการบริการ                     
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ลําดับ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา  /  วิชาเอก ตําแหนง  /  รายวชิาท่ีสอน 
3. อาจารยอัมพร   ศรีประเสริฐสุข กศ.ม.  (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 
กศ.บ.  (ภาษาไทย-รัฐศาสตร) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

-  จิตวิทยาพัฒนาการ  

- การศึกษาเอกเทศ 

- จิตวิทยาการพัฒนาตน 

   ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

- จิตวิทยาบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

- การวัดผลและการทดสอบทาง
จิตวิทยา 

- การฝกประสบการณวิชาชีพ
จิตวิทยา 

4. อาจารยพริุณรตัน   เติมสุขสวัสดิ ์ กศ.ม.  (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 
คบ.     (สุขศึกษา-เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา)  สถาบัน   
ราชภัฏอุบลราชธานี 
 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

- จิตวิทยาพัฒนาตน 

- จิตวิทยาความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

- การสัมมนาและศึกษาดูงาน 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

- การปรับพฤติกรรมในองคการ 

- การประยุกตจิตวิทยาการปรึกษา
ในองคการ 
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ลําดับ ชื่อ – สกลุ วุฒกิารศึกษา  /  วชิาเอก ตําแหนง  /  รายวชิาท่ีสอน 
5. รองศาสตราจารย ดร. เมธาวี   

อุดมธรรมานภุาพ 
Ph.D.  (Psychology)  Magagh  
University  India    

ค.ม.(จิตวิทยาการศกึษาและการแนะ
แนว)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

-  จิตวิทยาสังคม 

-  จิตวิทยาการปรึกษา 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

-  การคิดและการตัดสินใจ                 

6. อาจารยโฉมสมร   เหลือโกศล สส.ม. (สังคมสงเคราะหทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
วท.บ (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

- จิตวิทยาเบ้ืองตน 

- การบริหารทรัพยากรมนุษย 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

- จิตวิทยาอปกติ 

7. อาจารยญาณินี   ภูพัฒน ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 
วท.บ (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน 

- การพูดเพื่อสังคม 

- ความจริงของชีวิต 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

- จิตวิทยาการทดลอง 

-สถิติวิธีวิจัยทางจิตวิทยา 
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ลําดับ ชื่อ – สกลุ วุฒกิารศึกษา  /  วชิาเอก ตําแหนง  /  รายวชิาท่ีสอน 

8. อาจารยศุภมิตร  บัวเสนาะ ศศ.ม.  (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 
วท.บ.  (จิตวิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
 

อาจารยประจําหลักสูตรจิตวทิยา 

รับผิดชอบรายวิชา  : 

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

- จิตพัฒนาตน 

- การทดสอบทางจิตวิทยาฯ 

ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

-  จิตวิทยาการสื่อสารในองคการ 

-  การพัฒนาองคการ 

- จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 
 

12.  จํานวนนักศึกษาหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 

ภาคการเรียนการสอน 2553 2552 2551 2550 รวม 

ภาคปกติ 65 73 87 - 225 

      

รวม 65 73 87 - 225 

 
หมายเหตุ  :  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเปดดําเนินการ  ตั้งแตปการศึกษา 2551 
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13.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 – 2553 
 เนื่องจากหลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ในป 2552 จึงยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
           

14.   จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 
  

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    
 วุฒิปริญญาที่ไดรับ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 

 

15.   จํานวนอาคาร  หองปฏิบัติการ  
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีสํานักงานสังกัดประจําอยู ณ อาคาร 1   หอง 1116 
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สวนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประกันคุณภาพ 
เทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
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องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

ตวับงชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ 

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน  
 หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 ตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี 1.1 จํานวน 8 ขอ ดังน้ีคือ 

1.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการจัดทําแผน  กลยุทธ 
(จว. 1.1.1.1) ที่สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (จว. 1.1.1.2) โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหลักสูตรในการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 

2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดมีการประชุมบุคลากรของหลักสูตรในการ
ถายทอดแผนกลยุทธของคณะไปยังคณาจารยและบุคลากรประจําหลักสูตรผานการประชุมบุคลากรประจํา
หลักสูตร (จว. 1.1.2.1) (จว.1.1.2.2) 

3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป ครบทั้ง 4 พันธกิจ ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวชิาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  (จว. 1.1.3.1)  

4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการกําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมายของตัวบงช้ี เพ่ือ
วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยใชตัวบงช้ีในแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จว. 1.1.4.1) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ(จว. 1.1.4.2) เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผรปฏิบัติการประจําป  

5. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ครบท้ัง 4 พันธกิจ โดยมีการสรุปผลรายงานการดําเนินโครงการในทุกโครงการที่ไดมี
การดําเนินโครงการ (จว. 1.1.5.1)และเสนอรายงานตอคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (จว.1.1.5.2) 

6. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยรายงานผลการดําเนินงานตอคณะมนุษยศาสตรและ
สังคทศาสตรในรอบ 6 เดือน (จว 1.1.6.1) รอบ 9 เดือน (จว. 1.1.6.2) และ รอบ 12 เดือน(จว. 1.1.6.3)  

7.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในรอบ
การดําเนินงานป 2553  และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  (จว.1.1.7.1) 

8.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการนําผลการดําเนินงานในปที่ผานมาในการ
พิจารณาเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปในปถัดไป (จว.1.1.8.1) (จว.1.1.8.2)  
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การบรรลุเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

6 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 1.1.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 1.1.1.2 แผนกลยุทธมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 1.1.2.1 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป 2553 

ครั้งท่ี 7 / 2553 
จว.1.1.2.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (http://human.dusit.ac.th) 
จว. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จว.1.1.4.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว.1.1.4.2 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว.1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการหลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
จว.1.1.5.2 บันทึกขอความนําสงผลการดําเนินการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.1.1.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน 
จว.1.1.6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน 
จว.1.1.6.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว.1.1.7.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 5 / 2554 
จว.1.1.8.1 แผนการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
จว.1.1.8.2 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่  พิเศษ  / 2553 
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จุดแข็ง 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาแผนกล
ยุทธและแผนดําเนินงานประจําป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ คือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรควรมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการตอคณะกรรมการประจําคณะฯ อยาง
สมํ่าเสมอ และนําผลการประเมินการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรอยางตอเนื่องในปการศึกษาตอไป 
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องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตวับงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาท่ีกําหนด
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนท้ังขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 
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เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 ตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี 2.1 จํานวน 5 ขอ ดังน้ีคือ 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดมีระบบกลไกและในการเปดหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร โดยใชคูมือการเปด ปด หลักสูตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (จว.2.1.1.1)  ซ่ึงไดมีการกําหนดนโยบายและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกํากับดูแล รวมถึงมีการประชาสัมพันธขอมูลในการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรผานทาง website  (จว.2.1.1.2) 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (จว.2.1.2.1)และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการดําเนินงานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปพุทธศักราช 2548 ตามนโยบายของสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (จว.2.1.3.1) โดยไดมีการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนประจําทุกป
การศึกษา (จว. 2.1.3.2) และมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีกลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก. (จว.2.1.3.3) (จว.
2.1.3.4) (จว.2.1.3.5) (จว.2.1.3.6) (จว.2.1.3.7) (จว.2.1.3.8) 

4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(จว.2.1.4.1) และมีการ
กําหนดใหมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนดตามนโยบายของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (จว.2.1.4.2) รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษา (จว.2.1.4.3) 

5.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดกําหนดใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน 5 ทาน   ตามเกณฑมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของหลักสูตร          (จว.
2.1.5.1) รวมถึงไดมีการดําเนินการจัดทํา(ราง)รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรในป 2555 (จว.2.1.5.2) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.2.1.1.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
จว.2.1.1.2 เวบไซดสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : การพัฒนาหลักสูตร 

(http://regis.dusit.ac.th) 
จว.2.1.2.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
จว.2.1.3.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
จว.2.1.3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.3.3 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป 2553 
จว.2.1.3.4 (ราง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  (มคอ.2) 
จว.2.1.3.5 มคอ.3 ประจําภาคเรียนที่ 1,2 ปการศกึษา 2553 
จว.2.1.3.6 มคอ.5 ประจําภาคเรียนที่ 1,2 ปการศกึษา 2553 
จว.2.1.3.7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.3.8 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.2.1.4.1 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   ( ป 2551) 
จว.2.1.4.2 รายงานการวิจยัประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.2.1.4.3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.5.1 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   ( ป 2551) 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.2.1.5.2 (ราง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  (มคอ.2) 
 
 
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดมีการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมีการ
พัฒนาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการข้ึนในปการศึกษา 2551 และไดมีการวางนโยบายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใชในปการศึกษา 2555 
 
จุดออน 

- 
 
แนวทางการพัฒนา 
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการควรมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพตอไป 
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ตวับงชี้ท่ี 2.2 : อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ชนิดของตวับงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีจดัอยู
ในสายสอน ซ่ึงปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลยัในเชิงวิชาการกับนักศึกษา ไดแก อาจารยประจํา ซ่ึง
ประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั และอาจารยตามสัญญาจาง จํานวน 8 คน ซ่ึงจําแนกตามคุณวฒิุ
ทางการศึกษาเปน 2 ระดับ คือ ระดับปรญิญาเอก และปรญิญาโท ดังน้ี 
 

อาจารยประจาํ ปริญญาเอก ปริญญาโท รวม 

1. ขาราชการ 1 2 3 

2. พนักงานมหาวิทยาลยั 0 3 3 

3. อาจารยตามสัญญาจาง 0 2 2 

รวม (คน) 1 7 8 

รอยละ 12.50 87.50 100.00 

     หมายเหตุ : ขอมลู ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
แทนคาสูตรการคํานวณ : 
 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีมี่วุฒิปริญญาเอก  

รอยละของอาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปรญิญาเอก = 
จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒิุปรญิญาเอก  

× 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

 = 
1  

× 100 
8 

                 =     รอยละ 12.50 
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2.  แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 

× 5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

 = 
12.50 

× 5 
  30.00 

 
         =  2.08  คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ตํ่ากวาคาเปาหมาย โดยดําเนินการไดรอยละ 12.50 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีรอยละ 18.00 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

รอยละ 18.00 12.50 2.08  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.2.1.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
จุดแข็ง 

- 
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จุดออน 
 1.  บุคลากรขาดความพรอมในการศึกษาตอในระดบัปรญิญาเอก 
 2.  บุคลากรขาดแรงกระตุนและวิสัยทัศนในการมองแนวทางอาชีพในอนาคต 
  
แนวทางพฒันาปรับปรุง 

1. หลักสูตรฯ ควรจดัแผนพัฒนากําลังคนในระดับหลักสูตรฯ เพือ่ใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึนในระดบัปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 

2.  สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 
3.  สนับสนุนใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะทางมากข้ึน 
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ตวับงชี้ท่ี 2.3 :  อาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ชนิดของตวับงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลากรท่ีดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ ซ่ึงเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงการแสวงหาและพฒันาองคความรูของบุคลากรน้ัน พบวา
อาจารยประจํา ซ่ึงประกอบดวยขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารยตามสัญญาจาง จํานวน 8 คน มี
ตําแหนงทางวชิาการ 2 ระดบั ไดแก รองศาสตราจารย  จํานวน 1 คน และอาจารย จํานวน 7 คน ดังน้ี 

 
ประเภท รอง

ศาสตราจารย 
ผูชวย

ศาสตราจารย 
อาจารย รวม 

1. ขาราชการ 1 0 2 3 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 3 3 

3 อาจารยตามสัญญาจาง 0 0 2 2 

รวม (คน) 1 0 7 8 

รอยละ 12.50 0 87.50 100.00 

   หมายเหตุ : ขอมลู ณ วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554 
แทนคาสูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละของอาจารยประจํา 
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= 
จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

× 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 

 = 
1  

× 100 
8 

 
          =   รอยละ 12.50 
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2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

× 5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
12.50 

× 5 
   60.00 

 

            =  1.04 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ตํ่ากวาคาเปาหมาย โดยดําเนินการไดรอยละ 12.50 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีรอยละ 18.00 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

รอยละ 18.00 12.50 1.04  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.3.1.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
จุดแข็ง 
 - 
จุดออน 
 1.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคมีบุคลากรท่ีมีตําแหนงทางวชิาการจํานวนนอย 
 2.  บุคลากรขาดความพรอมในการดํานนิการขอตําแหนงทางวิชาการและขาดวิสัยทัศนในการมอง
แนวทางอาชีพในอนาคต 
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 3.  บุคลากรขาดแรงกระตุนในการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ 
4. เกณฑกําหนดของการขอตําแหนงทางวชิาการมีหลายองคประกอบ  ดังน้ัน บุคลากรจึงตองใชเวลา

ในการสะสมผลงานใหครบตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
แนวทางพฒันาปรับปรุง 

หลักสูตรฯ ควรทําการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบและสนับสนุนขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับ
ดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรใหเขารวมกจิกรรมทางดานวชิาการรวมกับ
มหาวิทยาลยั มีการสนับสนนุและสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ 
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ตวับงชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของ 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัติ 

6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 

 
ผลการดําเนินงาน   
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน ดังน้ี 

1.1  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีแผนการบริหารคณาจารยตามแผนปฏิบัติราชการ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนปรับปรุงคุณภาพ  
ประจําปการศึกษา2553 (จว. 2.4.1.1 - จว. 2.4.1.2) ซ่ึงดําเนินการจัดทําแผนในแนวทางท่ีสอดคลองกับ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ         สวนดุสิตและแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 
2556  แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผน
ปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(จว. 2.4.1.3 - จว. 2.4.1.7)   

1.2 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีแผนการพัฒนาคณาจารยตามแผนปฏิบัติราชการ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนปรับปรุงคุณภาพ  
ประจําปการศึกษา2553 (จว. 2.4.1.8 - จว. 2.4.1.9) ซ่ึงดําเนินการจัดทําแผนในแนวทางที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และแผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําป
การศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมาตรฐานหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (จว. 2.4.1.10 - จว. 2.4.1.13)  ท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล 

และหลักสูตรฯยังมีการประชาสัมพันธใหคณาจารยรับทราบเรื่องกองทุนพัฒนาบุคลากรที่จัดต้ังโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงจะเปนผูดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตอของ
บุคลากรสายวิชาการ (จว. 2.4.1.14 - จว. 2.4.1.15)   

1.3  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนใน
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการตามสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (จว. 2.4.1.16)  ที่สอดคลองกับแผนการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกทั้งมีการประเมินผลปฏิบัติงานเปนระยะ ใน
ระยะทดลองงานจะประเมินทุกรอบเดือนและหลังไดรับการบรรจุเปนเจาหนาที่ประจําหลักสูตรฯจึงจะทําการ
ประเมินทุกรอบ 6 เดือน (จว. 2.4.1.17 - จว. 2.4.1.18) โดยคณะฯมอบหมายใหประธานหลักสูตรฯเปนผู
ประเมิน 
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1.4  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (จว. 2.4.1.19)  ซ่ึงมีการกําหนดแนวนโยบายในการสงเสริม
คุณภาพทักษะดานวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

และหลักสูตรฯยังมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรสายสนับสนุนรับทราบเร่ืองกองทุนพัฒนา
บุคลากรที่จัดต้ังโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงเปนผูดําเนินการพิจารณาจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาตอของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยผานการเห็นชอบจากทางคณะฯ (จว. 
2.4.1.20 - จว. 2.4.1.21)  

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด อีกทั้งไดรับการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนสนับสนุน 
ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑภาระงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังที่แสดงใน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร และผลการดําเนินโครงการของ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (จว. 2.4.2.1 - จว. 2.4.2.6)  โดยหลักสูตรฯมีการประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนในหลักสูตรฯรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยาง
สมํ่าเสมอ และสนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมกิจกรรมตางๆอยางตอเน่ือง ทั้ง
กิจกรรมที่ดําเนินการจัดโดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูดําเนินการ(จว. 2.4.2.7 - จว. 2.4.2.14) 

3.  คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดรับสวัสดิการ
ท่ีดี ดวยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชนไวในขอบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 (จว. 2.4.3.1) อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯยังไดจัดสวัสดิการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร  (จว. 2.4.3.2) มีศูนยบริหารกายเพ่ือ
สุขภาพใหบริการทั้งสระวายนํ้าและฟตเนสที่มีความทันสมัยและมีผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนํา(จว. 2.4.3.3) มี
การจัดสวนการพยาบาลซ่ึงมีแพทยและพยาบาลวิชาชีพเปนผูใหบริการ(จว. 2.4.3.4) และกองทุนสวัสดิการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ดําเนินการโดยคณะฯ(จว. 2.4.3.5) รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จว. 2.4.3.6) เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาตอไป 

และคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการยังไดรับขวัญ
และกําลังใจเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดจัดต้ังกองทุน
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สะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร (จว. 2.4.3.7) และสบทบเงินเพื่อเปนสวัสดิการและมีการจายคืนทุก 5 ป จัดต้ัง
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํากัด (จว. 2.4.3.8) ใหบริการสําหรับบุคลากรที่สมัครเปน
สมาชิก มีการจัดสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน อุปกรณในการทํางาน และระบบเทคโนโลยีที่เอื้อตอการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (จว. 2.4.3.9 - จว. 2.4.3.10)  มีการ
จัดสรรทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (จว. 2.4.3.11) และ
โครงการบุคลากรดีเดน”เพชรเฟองฟาขจร” ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุน คณะ และสภาคณาจารยรวมกัน
คัดเลือกบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    สวนดุสิตทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเปนประจําทุกป
(จว. 2.4.3.12) และยังมีกิจกรรมตางๆที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก โครงการฝกอบรม
ศิลปสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     รุนที่ 2 (จว. 2.4.3.13) โครงการศิลปะกังฟูและนาฏศิลป
ธิเบต (จว. 2.4.3.14) และการมอบประกาศนียบัตรผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ซ่ึงหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมี
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในระดับยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 อาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข
และอาจารยชนะ ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปนผูมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับ
ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 และ 3 ตามลําดับ (จว. 2.4.3.15 - จว. 2.4.3.16) 

4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยดําเนินการใหคณะกรรมการหลักสูตรติดตามประเมินผล 
บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามโครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมี
คุณภาพ(จว. 2.4.4.1) สามารถนําความรูที่ไดรับมาจัดทํามคอ.3 และมคอ.5ได(จว. 2.4.4.2 - จว. 2.4.4.3) หรือ
บุคลากรท่ีไดรับการอบรม e-office, e-portfolio และ e-learning สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร(จว. 2.4.4.4) สามารถจัดทํา e-portfolioได(จว. 2.4.4.5)  หรือการแลกเปลี่ยนความรูจากการเขารับ
การอบรมสูบุคลากรในหลักสูตรฯเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป (จว. 2.4.4.6)   

5.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยการแจกคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
(จว. 2.4.5.1)   และลูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(จว. 
2.4.5.2)  ท้ังยังมีการดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยการ
ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในหลักสูตรฯอยางตอเน่ือง (จว. 2.4.5.3)   
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6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (จว. 2.4.6.1) รวมท้ังผลการประเมินจรรยาบรรณและการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จว. 2.4.6.2 - จว. 2.4.6.3) 

7.    หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยการนําผลประเมินและ
ขอเสนอแนะไปจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (จว. 2.4.7.1)   
 
 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย โดยดําเนินการได 7 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ี 3 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

3 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.4.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.2 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
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จว. 2.4.1.5 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 2.4.1.6 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.7 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.8 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.9 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.10 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.11 แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.12 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.13 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.4.1.14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2548 
จว. 2.4.1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 
จว. 2.4.1.16 สมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.17 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 3925/2553 เรื่อง จางเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง 
จว. 2.4.1.18 บันทึกขอความ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ที่ กบ.1330/2553 เรื่อง การ

ประเมินการทดลองปฏิบัติงานเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจางตามคําส่ังฯ ท่ี 3925/2553 
จว. 2.4.1.19 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
จว. 2.4.1.20 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2548 
จว. 2.4.1.21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 
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จว. 2.4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน 
จว. 2.4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน 
จว. 2.4.2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.2.4 สรุปผลการดําเนินโครงการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.2.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.2.6 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  2553 
จว. 2.4.2.7 บันทึกขอความท่ี มนส.1120/2553 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.4.2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “กิจกรรมท่ี1 การ

สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสรางสุขภาพบุคลากร” ณ หองประชุมปนนอยและ
อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (http://human.dusit.ac.th/)โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.2.9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กิจกรรมที่1-4 

จว. 2.4.2.10 การอบรม e-office, e-portfolio และ e-learning สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.2.11 ตารางการฝกอบรมเลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง “จิตวิทยา
ความสัมพันธระหวางบุคคล”, “การใชสมาธิเพื่อการชวยจํา” และ “การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสนทนา 

จว. 2.4.2.12 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่  832/2554 เรื่องใหบุคคลไปปฏิบัติราชการใน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ กิจกรรมท่ี 1 ระหวาง
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซีบีซ จอมเทียนรีสอรท จังหวัดชลบุรี                   
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จว. 2.4.2.13 บันทึกขอความ ท่ี สนอ. 733/2554 เรื่อง รายช่ือตามคําส่ังท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ/ 

กําหนดการ/ การข้ึนรถ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
สอบ กิจกรรมที่ 2 ระหวางวันท่ี 25 – 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแควรีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จว. 2.4.2.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ใหมีคุณภาพ” ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.3.2 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(www.dusit.ac.th) ประชาสัมพันธการตรวจสุขภาพ

บุคลากรประจําป 2553 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และการให
คําปรึกษาผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2553 ณ หองกระจางศรี โรงแรมสวนดุสิต
เพลส 

จว. 2.4.3.3 เว็บไซตศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ(ฟตเนส) (http://www.dusitproduct.com/fitness/) 
จว. 2.4.3.4 เว็บไซตกลุมงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต 

(http://www.dusit.ac.th/department/anamai/) 
จว. 2.4.3.5 ระเบียบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุน

สวัสดิการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.3.6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
จว. 2.4.3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร พ.ศ. 

2548 
จว. 2.4.3.8 ระเบียบสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต จํากัด วาดวย เกณฑการใหกูเงิน

สามัญ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.3.9 ภาพตัวอยางสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน และอุปกรณในการทํางาน 
จว. 2.4.3.10 แผนผังแสดงจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย(Wi-Fi) 
จว. 2.4.3.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.3.12 โครงการบุคลากรดีเดน”เพชรเฟองฟาขจร” 
จว. 2.4.3.13 โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 2  
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จว. 2.4.3.14 โครงการศิลปะกังฟูและนาฏศิลปธิเบต  
จว. 2.4.3.15 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่แสดงวาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเย่ียม อันดับที่ 1  

จว. 2.4.3.16 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ท่ีแสดงวาอาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข
และอาจารยชนะ ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปน
ผูมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเย่ียม อันดับท่ี 1 และ 3 ตามลําดับ 

จว. 2.4.4.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา: เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ”  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเว
นิว กรุงเทพฯ 

จว. 2.4.4.2 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.4.4.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.4.4.4 การอบรม e-office, e-portfolio และ e-learning สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 2.4.4.5 ภาพตัวอยาง e-office และ e-portfolio ของบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 
จว. 2.4.4.6 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 

4/2554  ท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 
จว. 2.4.5.1 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.5.2 ลูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.5.3 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
จว. 2.4.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 

จว. 2.4.6.3 การประเมินประสิทธิภาพการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 

จว. 2.4.7.1 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
จุดแข็ง 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และมีการประเมินผลเพ่ือนําไปปรับปรุงในทุกๆดานอยางตอเน่ือง 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา    

- 
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ตวับงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5.  มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 
6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงาน 7 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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 1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ดังปรากฏในมาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ                 (จว. 2.6.1.1) โดยเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (จว. 2.6.1.2 - จว. 
2.6.1.3) อีกทั้งยังมีแนวปฏิบัติสําหรับคณาจารยในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (จว. 2.6.1.4 )  และมีการกําหนดแผน
ใหคณาจารยตองทําการประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มศส.1)  (จว. 2.6.1.5 - จว. 2.6.1.6) 
 และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังปรากฏในรายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
และสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2553 (จว. 2.6.1.7)  และหลักสูตรยังดําเนินการใหความรูความเขาใจกับบุคลากรใน
เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการเผยแพรขอมูลคูมือการปฏิบัติงาน การจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต (จว. 2.6.1.8)  การสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการอบรม
ฯที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและ
รายวิชาใหมีคุณภาพ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ กิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 (จว. 2.6.1.9 - จว. 2.6.1.11) รวมถึงการประชุมคณาจารยภายในหลักสูตรฯที่มีการแลกเปลี่ยนความรู 
รวมทั้งรวมกันหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (จว. 2.6.1.12) นํามาสูการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังปรากฏใน มคอ. 3 (จว. 2.6.1.13 -จว. 
2.6.1.14)  และมคอ. 5 หลักสูตร  (จว. 2.6.1.15 - จว. 2.6.1.16) และกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร  (จว. 
2.6.1.17 - จว. 2.6.1.20)   

2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนามทุกรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (จว. 2.6.2.1) โดย
อาจารยผูสอนมีการอธิบายรายละเอียด ผลลัพธการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน แนวการประเมินผล 
วิธีการวัดผล ในคาบแรกของการเรียนหรือกอนการฝกประสบการณภาคสนาม (จว. 2.6.2.2 - จว. 2.6.2.4) 
รวมท้ังมีการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา (จว. 2.6.2.5 - จว. 2.6.2.7)  
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3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และ
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน (จว. 2.6.3.1- จว. 2.6.3.6) หรือจากการทําวิจัย 
(จว. 2.6.3.7 - จว. 2.6.3.9)   

4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิเคราะหหลักสูตรฯ (จว. 2.6.4.1) นํามาสูการจัดรายวิชาและการเรียนการสอนให
นักศึกษาไดศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของทางดานจิตวิทยา(จว. 2.6.4.2 - จว. 2.6.4.3) การจัดสงนักศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยาฯไปฝกประสบการณวชิาชีพ ในสถานประกอบการณทั้งภาครัฐและเอกชน(จว. 2.6.4.4)   อีก
ท้ังยังมีการเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาเปนวิทยากรพิเศษในการจัดสัมมนาของนักศึกษา ไดแก การ
ฝกอบรมและสัมมนาในหัวขอ “ธรรมะขัดเกลา Id จิตวิทยา” โดยมี พระพิภพ พลวฒฺฑโน เปนวิทยากร (จว. 
2.6.4.5)  

5.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการพัฒนาการเรียนการสอนจากการวิจัย(จว. 
2.6.5.1) และจากกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนความรูในการประชุมคณาจารยภายในหลักสูตรฯ(จว. 2.6.5.2) 
นํามาสูการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดัง
ปรากฏใน มคอ. 3 (จว. 2.6.5.3) ที่จัดทําข้ึนโดยคณาจารยภายในหลักสูตรฯ 

6.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษา
และศิษยเกา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป
การศึกษา 2553 ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผูเรียนเปนผูประเมินผูสอนผานระบบ On-line (จว. 2.6.6.1) โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและศิษยเกาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(จว. 2.6.6.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
คะแนนเฉลี่ย 4.24 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก (จว. 2.6.6.3) และการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา2553 ทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 อีก
ท้ังหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในระดับ
ยอดเย่ียม อันดับที่ 1  อาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุขและอาจารยชนะ   ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  เปนผู มีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 และ 3 ตามลําดับ 
(จว. 2.6.6.4 - จว. 2.6.6.6) 
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7.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (จว. 2.6.7.1) และ
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(จว. 2.6.7.2) โดยหลักสูตรฯใหอาจารยผูสอนประเมินการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชาใหครบถวน (จว. 2.6.7.3- จว. 2.6.7.4) และนําผลมาปรับปรุงแนวการจัดการเรียน
การสอนในวิชานั้นๆในครั้งตอไป (จว. 2.6.7.5) 
การบรรลุเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 7 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายที่ 7 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.6.1.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
จว. 2.6.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2550 

จว. 2.6.1.4 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.6.1.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มศส.1) 

จว. 2.6.1.6 ตัวอยางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มศส.1) 
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จว. 2.6.1.7 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต พ.ศ. 2553 

จว. 2.6.1.8 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.6.1.9 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา: เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ”  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเว
นิว กรุงเทพฯ 

จว. 2.6.1.10 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่  832/2554 เรื่องใหบุคคลไปปฏิบัติราชการใน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ กิจกรรมท่ี 1 ระหวาง
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซีบีซ จอมเทียนรีสอรท จังหวัดชลบุรี                   

จว. 2.6.1.11 บันทึกขอความ ท่ี สนอ. 733/2554 เรื่อง รายช่ือตามคําส่ังท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ/ 
กําหนดการ/ การข้ึนรถ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
สอบ กิจกรรมที่ 2 ระหวางวันท่ี 25 – 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแควรีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จว. 2.6.1.12 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 
3/2553, 1/2554 2/2554 และ 4/2554 

จว. 2.6.1.13 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.1.14 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.1.15 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.1.16 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) ประจําป

การศึกษา2553 
จว. 2.6.1.17 รายชื่อหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.1.18 รายชื่อหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.1.19 ภาพตัวอยางการฝกปฏิบัติการจัดการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
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และองคการ 

จว. 2.6.1.20 ภาพตัวอยางกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ  

จว. 2.6.2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

จว. 2.6.2.2 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.2.3 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.2.4 ตัวอยางแนวการจัดการเรียนการสอน(ฝกประสบการณวิชาชีพ)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(มคอ.4) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.2.5 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.2.6 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) ประจําป

การศึกษา2553 
จว. 2.6.2.7 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน(ฝกประสบการณวิชาชีพ)ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (มคอ.6) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.3.1 ภาพตัวอยางการฝกปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการใน

รายวิชาตางๆท้ังในและนอกหองเรียน 
จว. 2.6.3.2 เอกสารประชาสัมพันธการฝกอบรมและสัมมนาในหัวขอ “ธรรมะขัดเกลา Id จิตวิทยา” 

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 โดย พระพิภพ พลวฒฺฑโน 
จว. 2.6.3.3 ตัวอยางรายงานสรุปผลการจัดทําโครงการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.3.4 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บริษัท พานา

โซนิค (ประเทศไทย) จํากัด ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.3.5 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โรงพยาบาล

สมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.3.6 ตัวอยางรายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตางๆ ประจําปการศึกษา 
2553 
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จว. 2.6.3.7 รายชื่อหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.3.8 รายชื่อหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.3.9 ภาพตัวอยางปริญญานิพนธของนักศึกษาท่ีหลักสูตรฯรวบรวมไวภายในหองสมุดปริญญา

นิพนธของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หอง1116 
จว.2.6.4.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี007/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 
จว.2.6.4.2 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บริษัท พานา

โซนิค (ประเทศไทย) จํากัด ประจําปการศึกษา 2553 
จว.2.6.4.3 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โรงพยาบาล

สมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2553 
จว.2.6.4.4 รายชื่อสถานประกอบการท่ีนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

ฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จว.2.6.4.5 รายงานสรุปการฝกอบรมและสัมมนาในหัวขอ “ธรรมะขัดเกลา Id จิตวิทยา” วันที่ 9 

กุมภาพันธ 2554 โดย พระพิภพ พลวฒฺฑโน 
จว. 2.6.5.1 วิจัยในชั้นเรียน “แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา 
2553)” 

จว. 2.6.5.2 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 
4/2554  ท่ีเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรูเพ่ือนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 

จว. 2.6.5.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.6.1 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(http://dusithost.dusit.ac.th/human) 
จว. 2.6.6.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.6.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 
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จว. 2.6.6.4 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนทื่ 1 

ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.6.5 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่แสดงวาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเย่ียม อันดับที่ 1  

จว. 2.6.6.6 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ท่ีแสดงวาอาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข
และอาจารยชนะ ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปน
ผูมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนท่ี1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเย่ียม อันดับท่ี 1 และ 3 ตามลําดับ 

จว. 2.6.7.1 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.7.2 วิจัยในชั้นเรียน “แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา 
2553)” 

จว. 2.6.7.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.7.4 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) 
จว. 2.6.7.5 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) 

 
จุดแข็ง 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดมีการดําเนินการจัดการระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนแกนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชาทุกปการศึกษา 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตวับงชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ 
 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด
โดยสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต ( จว.2.7.1.1 และ จว. 2.7.1.2 ) 
 2.  หลักสูตรจติวทิยาฯ มีการนาํผลจากขอ 1 มาเปนขอมูลแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียน ที่สงเสรมิทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต โดยจัดการประชุมสรปุผลการดําเนินการของรายวิชาของคณาจารยในหลกัสูตร
จิตวิทยาฯ (จว. 2.7.2.1) เปรยีบเทียบกับรายละเอียดรายวชิา เพื่อวิเคราะหการจัดการเรียนการสอนกับแผนการ
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สอน ประสิทธิผลของวิธกีารสอนท่ีทําใหเกิดการเรยีนรูตามที่ระบุไวในรายละเอียดของแตละรายวิชา สรุปผล
การจัดการเรยีนการสอนของแตละรายวิชา และจัดทําแผนเรยีนการสอน ( จว. 2.7.2.2, จว. 2.7.2.3 ) 

 3.  หลักสูตจิตวิทยาฯ สงเสริมสนับสนุนทรพัยากรดานบุคลากร โดยมีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ      
(จว. 2.7.3.1) และมีโครงการ/กจิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (จว. 2.7.3.2) อีกท้ังหลักสูตรจติวิทยาฯ ยัง
สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยและนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงมหาวิทยาลยัจัดใหบริการ เชน คอมพิวเตอรโนตบุคของนักศึกษา คอมพิวเตอรทีจั่ดบริการใน
สํานักวิทยบรกิาร และเครือขายไรสาย (Wireless) ของมหาวิทยาลยั เปนตน นอกจากนี้หลกัสูตรจิตวิทยาฯ ยัง
ไดรับงบประมาณสําหรับดาํเนินตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย (  จว. 2.7.3.3,  จว. 2.7.3.4,  จว. 2.7.3.5,  จว. 
2.7.3.6,  จว. 2.7.3.7,  และ จว. 2.7.3.8 ) 

4.  หลักสูตรจิตวทิยาฯ ไดมีการสงเสริมสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรม การประชุม
วิชาการระหวางสถาบันการศึกษา โดยสงนักศึกษาประชุมโครงการ/กจิกรรมเขารวม “โครงการสงเสริมสราง
บรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ” (จว. 2.7.4.1,  และ 
จว. 2.7.4.2 ) และ    “ การประชุมรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาทางจิตวิทยากับสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศ
ไทย ” ( จว. 2.7.4.3 )     

5.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักศึกษาจํานวน 1 
โครงการ/กิจกรรม ไดแก โดยคณาจารยของหลักสูตรฯ  ( จว. 2.7.5.1 และ จว. 2.7.5.2 ) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 มากกวาเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.7.1.1 บทสรุปสําหรับผูบริหารเรื่องการตดิตามผลผลิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนดุสิต  
จว. 2.7.1.2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลจากบทสรปุสําหรับผูบรหิารเรื่องการติดตามผลผลิตระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
จว. 2.7.1.3 คุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค 
จว. 2.7.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรจิตวิทยา 
จว. 2.7.2.2 มคอ 5 ภาคเรยีนที่ 1-2 ป  การศึกษา  2553 
จว. 2.7.2.3 มคอ 3 ภาคเรยีนที่ 1-2 ป  การศึกษา  2553 
จว. 2.7.3.1 ตารางขอมูลบคุลากรประจําหลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ปการศึกษา 2553 
จว. 2.7.3.2 โครงการ/กจิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
จว. 2.7.3.3 www.arst.dusit.ac.th/internet.php 
จว. 2.7.3.4 www.dusit.ac.th/ebooks/ 
จว. 2.7.3.5 http://xedu.dusit.ac.th 
จว. 2.7.3.6 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 2.7.3.7 http://greettv.dusit.ac.th/ 
จว. 2.7.3.8  ภาพหองสมุดปรญิญานิพนธของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หอง 1116 
จว. 2.7.4.1 โครงการสงเสริมสรางบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 2.7.4.2 รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสรมิบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 2.7.4.3 รายงานการประชุมรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาทางจิตวิทยากับสมาคมจิตวิทยาแหง

ประเทศไทย 
จว. 2.7.5.1 รายงานการจดัการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนกัศึกษา 
จว. 2.7.5.2 ภาพการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกบันักศึกษา 
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จุดแข็ง 
หลักสูตรฯ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามตามความตองการของผูบริหาร

หนวยงานตางๆ ที่ตองการบัณฑิตในสาขาจิตวิทยา ตลอดจนนําผลที่ไดมาใชปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพ โดยการสนับสนุนสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา
จิตวิทยา ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาโดยคณาจารยของหลักสูตรฯ 
ตลอดจนหลักสูตรฯ  ยังมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน 
 

จุดออน 
- 
 

แนวทางการพัฒนา 
- 
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ตวับงชี้ท่ี 2.8 :    ระดับความสําเรจ็ของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 

 
ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 
โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการกําหนดมาตรฐานทางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการพัฒนานักศึกษาและคุณสมบัติของบัณฑิต ( จว. 2.8.1.1 ) 

2.    หลักสูตรจิตวทิยาฯ มีการถายทอดหรอืเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนัก-
ศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังคณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง ผานการโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ หัวขอ “ ธรรมะขัดเกลา Id จิตวทิยา ” ( จว. 
2.8.2.1 ) การเขารวมโครงการ “ พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาแบบองครวม ดานคุณธรรมจริยธรรม” จัดโดยกอง
กิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ ( จว. 2.8.2.2 )  รวมถึงการเขารวมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม (จว. 2.8.2.3 )  
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3.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดตามมาตรฐานทางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยระบุตัวบงช้ีและ
เปาหมายวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน ไดแก โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
จิตวิทยาฯ ( จว. 2.8.3.1 ) 

4.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ ไดทําการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงช้ี (จว. 2.8.4.1 ) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

3 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน   ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 จว. 2.8.1.1 มาตรฐานการพัฒนานักศึกษา และคุณสมบติับัณฑิต 
จว. 2.8.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวทิยาฯ 
จว. 2.8.2.2 กําหนดการโครงการ “ พัฒนาศักยภาพนกัศึกษาแบบองครวม ( ดานคุณธรรมจริยธรรม ) 
จว. 2.8.2.3 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
จว. 2.8.3.1 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบันักศึกษา 
จว. 2.8.4.1 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบันักศึกษา 
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จุดแข็ง 
หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการกําหนดมาตรฐานทางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

จิตวิทยาและมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาดังกลาว ไปยัง 
คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงท้ังสถาบัน  โดยโครงการดังกลาวเปนการสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดตามมาตรฐานทางพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา และมีผลการประเมินผลโครงการท่ีบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 
 
จุดออน 

หลักสูตรจิตวิทยาฯ ควรมีการจัดมอบประกาศเกียรติบัตรสําหรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติตนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเดน 

 
แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรจิตวิทยาฯ ควรจัดกิจกรรมหรือสงเสริมนักศึกษาใหไดรับการยกยองชมเชยดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคการระดับชาติ  
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องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตวับงชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี

สนองความตองการของนักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการดําเนินการจัดการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษาโดยมีการแตงต้ังคณาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาแตละช้ันป ( จว. 3.1.1.1 ) เพ่ือใหคําปรึกษา 
ทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา นอกจากน้ีทางดานการเรียนการสอน และหลักสูตรจิตวิทยา
ฯ ก็ไดมีการจัดตารางเวลาสําหรับการใหปรกึษาใหกับนักศกึษา ( จว. 3.1.1.2 ) เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการแก
นักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 

2.   หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา โดยมีการ
ประชาสัมพันธผานบอรดของหลักสูตรจิตวิทยาฯ ( จว. 3.1.2.1 ) การประชาสัมพันธผานเว็บไซดของคณะ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ( จว. 3.1.2.2 ) การใช Web Board คณะมนุษยศาสตร ( จว. 3.1.2.3 ) การ
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ ( จว. 3.1.2.4 ) Social Network ตางๆ ท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวาง
คณาจารย บัณฑิต และนักศึกษา  ( จว. 3.1.2.5 ) และหลักสูตรจิตวิทยาฯ ไดรวบรวมขอมูลที่อยูและชองทาง
การติดตอกับบัณฑิตของหลักสูตรจิตวิทยาฯ ต้ังแต พ.ศ. 2547 – 2549 และนักศึกษารหัส 2550 ถึง 2553 ( จว. 
3.1.2.6 ) 

3.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 
ไดแก การจัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ( จว. 3.1.3.1, จว. 3.1.3.2 ) รายงานการพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพของนักศึกษาจิตวิทยา ( จว. 3.1.3.3 ) และโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทาง
จิตวิทยาฯ  ( จว. 3.1.3.4 ) 

4.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา โดยการ การ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ( จว. 3.1.4.1 ) การใช Web Board คณะ
มนุษยศาสตร ( จว. 3.1.4.2 ) การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ ( จว. 3.1.4.3 ) และ Social Network ตางๆ 
ท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางคณาจารย บัณฑิต และนักศึกษา  ( จว. 3.1.4.4 ) 

5.   หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหแกศิษยเกา โดยการ
เชิญศิษยเกาจากหลายๆ รุนมารวมเสวนาเก่ียวกับแนวทางในการฝกประสบการณวิชาชีพสํารับนักศึกษาช้ันปท่ี 
4 ( จว. 3.1.5.1 ) และ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ( จว. 3.1.5.2 ) 

6.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการประเมินคุณภาพการใหบริการในปการศึกษา 2552 พบวา..( จว. 3.1.6.1 ) 
7.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของการใชบริการ

สนองตอบความตองการของนักศึกษาโดยมีการประชุม ( จว. 3.1.7.1 )  จัดทําโครงการ / กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการใหการบริการ ( จว. 3.1.7.2 ) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

6 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.1.1.1 คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรจิตวทิยาฯ 
จว. 3.1.1.2 ตารางเวลาสําหรับการใหคําปรึกษาของคณาจารยในหลกัสูตร 
จว. 3.1.2.1 ภาพบอรดประชาสัมพันธหนาหอง 1116 
จว. 3.1.2.2 http://human.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.2.3 Web Board คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 3.1.2.4 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.2.5 ตัวอยาง Social Network ตางๆ ท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางคณาจารย บณัฑิต และ

นักศึกษา เชน Facebook ที่มีการใหคําปรึกษา/ความรู 
จว. 3.1.2.6 ทําเนียบรายช่ือพรอมท่ีอยูของบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ต้ังแต พ.ศ. 2547 ถึง 

2553  
จว. 3.1.3.1 ภาพการจดัสัมมนาของนักศึกษาเพื่อพฒันาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นักศึกษา 
จว. 3.1.3.2 ภาพการฝกประสบการณของนักศึกษาในหนวยงานตางๆ 
จว. 3.1.3.3 รายงานการพฒันาประสบการณทางวิชาชีพของนักศึกษาจิตวิทยา 
จว. 3.1.3.4 ภาพการศกึษาดูงานในหนวยงานตางๆ ของนักศึกษา 
จว. 3.1.4.1 http://human.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.4.2 Web Board คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 3.1.4.3 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.4.4 ตัวอยาง Social Network ตางๆ ท่ีใชในการติดตอส่ือสารระหวางคณาจารย บณัฑิต และ

นักศึกษา เชน Facebook ที่มีการใหคําปรึกษา/ความรู 
จว. 3.1.5.1 ภาพการฝกประสบการณของนักศึกษาในหนวยงานตางๆ 
จว. 3.1.5.2 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
จว. 3.1.6.1 รายงานผลความพึงพอใจในการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
จว. 3.1.7.1 ภาพการประชุมรวมกับนักศึกษา เพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
จว. 3.1.7.2 ขอมูลสรุปเพื่อจัดทําแผนโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหการบริการ  
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จุดแข็ง 
หลักสูตรฯ ไดจัดบรกิารใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ซ่ึงเปนการ

จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา เพ่ือเปนการพฒันาความรูและประสบการณ โดยจัด
ตารางเวลาสําหรับการใหคําปรึกษาใหแกนักศึกษาของคณาจารยในหลักสูตรจิตวิทยาฯ การเชิญศิษยเกามา
แลกเปลีย่นความรูและประสบการณในโอกาสตางๆ ตามสมควร โดยการประเมินคุณภาพตามที่กาํหนดไวใน
การประกันคุณภาพ พรอมทั้งนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนกัศึกษา 
 
จุดออน 
 หลักสูตรฯ ยังไมสามารถจัดบริการขอมูลขาวสารใหแกศิษยเกาไดมากเทาใดนัก แตก็ไดมีความ
พยายามรวบรวมประวัติ ที่อยูของศิษยเกาเพื่อใชสําหรับการติดตอประสานงานในดานตางๆ รวมท้ังการ
แลกเปลีย่นขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ความกาวหนาทางวิชาการของหลักสูตรจิตวิทยาฯ ในโอกาส
ขางหนา 
 
แนวทางการพัฒนา 

 ไดจัดทําประวติัศิษยเกา บณัฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรจิตวิทยาฯเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ติดตอส่ือสารแลกเปลีย่นขอมูลขาวสาร เชน มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอศิษยเกา หรือมี
การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกาในอนาคต และควรพัฒนา เวบ็ไซดภายใน
หลักสูตรจิตวทิยาฯ เพื่อใชเปนชองทางในการติดตอกนัระหวาง คณาจารย ศิษยเกา และนักศึกษา 
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ตวับงชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  หลักสูตรจิตวทิยาฯ มีแผนพัฒนานักศึกษา ( จว. 3.2.1.1 ) และดําเนินการการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดาน กิจกรรมวิชาการ
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (จว. 3.2.1.2),  กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ (จว. 3.2.1.3),    
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม (จว. 3.2.1.4), กจิกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
(จว. 3.2.1.5)  และ กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   (จว. 3.2.1.6 ) 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีกจิกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศกึษาโดย
สอดแทรกลงในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ( จว. 3.2.2.1) การ
เลือกผูแทนนักศึกษาเขารวมประชุมในรปูของคณะกรรมการของนักศึกษาของหลกัสูตรจิตวิทยาฯ ช้ันป 1 – 4 
ช้ันปละ 7 คน ( จว. 3.2.2.1 ) 

3. หลักสูตรจิตวิทยาฯ มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนกัศึกษา 

 3.1  ดานกิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค (จว. 3.2.3.1.) 
 3.2  กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ (จว. 3.2.3.2)     
 3.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม (จว. 3.2.3.3)  
 3.4 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (จว. 3.2.3.4)   
 3.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   (จว. 3.2.3.5 ) 
4.  หลักสูตรจิตวิทยาฯ ใหการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ

ระหวางสถาบนั และมีกิจกรรมรวมกนัโดย สงนักศึกษาเขารวมรวมกจิกรรมวิชาการทางจิตวิทยาและเขารวม
แขงขันตอบปญหาคําศัพททางจิตวิทยา จดัโดย สมาคมจิตวิทยารวมกับ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ( จว. 3.2.4.1) และ สงตัวแทนนักศึกษาช้ันปที่ 3 เขารวมโครงการ
เสริมสรางบรรยากาศดานวชิาการ จัดโดย ภาคจิตวิทยา คณะมนุษยศาสร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ( จว. 
3.2.4.2, จว. 3.2.4.3 ) 

5.  หลักสูตรจิตวทิยาฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ไดแก รายงานสรุปโครงการกิจกรรมวิชาการ “ แฟนพันธุแทจิตวิทยาฯ ” ( จว. 3.2.5.1),  รายงาน
สรุปโครงการกิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ ( จว. 3.2.5.2),  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรกัษา
ส่ิงแวดลอม (จว. 3.2.5.3), กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (จว. 3.2.5.4) , กิจกรรมสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม   (จว. 3.2.5.5 ) และรายงานสรุปโครงการกิจกรรม “ สานสัมพันธรักรุนพี่สูรุนนอง” (จว. 
3.2.5.6 ) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
  เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 3.2.1.2 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษากิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี

พึงประสงค 
จว. 3.2.1.3 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.1.4 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม 
จว. 3.2.1.5 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
จว. 3.2.1.6 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวทิยาฯ       
จว. 3.2.2.2 ภาพการผูแทนนักศึกษาเขารวมประชุมในรูปของคณะกรรมการของนักศึกษาของ

หลักสูตรจิตวทิยาฯ 
จว. 3.2.3.1 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษากิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ี

พึงประสงค 
จว. 3.2.3.2 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.3.3 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม 
จว. 3.2.3.4 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.2.3.5 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.4.1 เกียรติบัตรการเขารวมการแขงขันตอบปญหาคําศัพททางจิตวิทยา จัดโดย สมาคมจิตวิทยา

รวมกับ ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จว. 3.2.4.2 โครงการสงเสริมสรางบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 3.2.4.3 รายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการสงเสรมิบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 3.2.5.1 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมวิชาการ “ แฟนพันธุแทจิตวิทยาฯ ” 
จว. 3.2.5.2 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.5.3 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมบําเพญ็ประโยชนและรกัษาส่ิงแวดลอม 
จว. 3.2.5.4 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 
จว. 3.2.5.5 รายงานสรุปโครงการกจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.5.6 รายงานสรุปโครงการกจิกรรม “ สานสัมพันธรักรุนพี่สูรุนนอง” 
จว. 3.2.6.1 รายงานผลสรปุขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ประจําป

การศึกษา 2553 เพ่ือการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมนกัศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ป
การศึกษา 2554  

 

จุดแข็ง 
หลักสูตรไดจัดทําแผนและดําเนินการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานตางๆ ตลอดจน ใหการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกันโดย สงนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันตางๆ และมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ในปการศึกษาหนา 
 

จุดออน 
- 

แนวทางการพัฒนา 
- 
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องคประกอบที ่4 การวิจัย 

 
ตวับงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรอืงานสรางสรรค 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวจิยั
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแก

อาจารยประจําและนักวิจัย 
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี้ 
-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 

การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

สถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2  หรือ 3ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการดําเนนิงาน

ผานระดับ   6  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี 
1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

โดยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
สถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จัดทําระบบ
บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค และกําหนดนโยบายดานมาตรฐานดานการวิจัยในมาตราฐานหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  (จว.4.1.1.1)    โดยแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัยประจํา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ         (จว.4.1.1.2)       อีกทั้งไดกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ
และกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานดานการบริหารงานวิจัยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ         (จว.4.1.1.3)      นอกจากน้ีหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดจัดทําแผนดําเนินงาน
ดานการวิจัย (จว.4.1.1.4)   โดยนโยบายดังกลาวไดกําหนดไวใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  (จว.4.1.1.5)    เพื่อให
การดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด           

2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
(จว.4.1.2.1)     และมีนโยบายและการสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ไดผลิตและสรางสรรคงานวิจัยในช้ันเรียน  (Classroom Action Research)   ซ่ึงเปนการหาความรูหรือวิธีการ
ใหม ๆ    รวมท้ังการประดิษฐคิดคนส่ิงใหม ๆ โดยแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัย     (จว.4.1.2.2)   
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนของตนเอง หรือเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา   และในปการศึกษา   2553     ไดดําเนินการทําวิจัยในช้ันเรียน  1  เรื่อง  คือ    
“การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
สวนดุสิต   (ปการศึกษา   2553) ”   (จว.4.1.2.3)      

3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดยมีการพัฒนาศกัยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค   และไดมีการสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร
เขารวมสัมมนาใน   “ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมท่ี  2) ” ในระหวางวันท่ี  
25-26  เมษายน  2554  ณ  โรงแรมพาวีเลี่ยน  ริมแควรีสอรท  จ.กาญจนบุรี   (จว.4.1.3.1)    อีกทั้งหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกบุคลากร  โดยการแจกเอกสาร
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เผยแพรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   คือ  หลักเกณฑควรประพฤติของนักวิจัยซ่ึงกําหนดโดย
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  (จว.4.1.3.2)  

4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการจัดสรรงบประมาณ  โดยดําเนินการตาม
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบดูแลโดยทาง
มหาวิทยาลัย ฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนวิจัย    (จว.4.1.4.1)         และมีการจัดสรรงบประมาณ
ดานการวิจัย    ประจําปงบประมาณ   2553  (จว.4.1.4.2)  อีกท้ังยังกําหนดข้ันตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย   (จว.4.1.4.3)   

5. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรอืงานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน  คือ  หลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนใหบุคลากรไดมีความรู
ในการวิจัย   โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบในการใหความรูและใหคําปรึกษาแกคณาจารยและ
มีการกอต้ังคลีนิกวิจัยเพื่อบริการในการใหคําปรึกษาดานการวิจัย  (จว.4.1.5.1)   และงานสรางสรรคงานวิจัย
ตามอัตลักษณของสถาบัน   (จว.4.1.5.2)    อีกทั้งทางบุคลากรประจําหลักสูตร ฯ ยังใชบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   (จว.4.1.5.3)    ซ่ึงเปนแหลงคนควาขอมูลในการวิจัย 

6.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
โดยมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดดําเนินการติดตามและประเมินผล  และเผยแพรการประเมินผลดังกลาวผานทาง WEBSITE   
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา   (จว.4.1.6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

เทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 6 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายที่ 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

6 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.1.1.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  หนา  220-225 
จว.4.1.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจยัประจําหลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการ                  
จว.4.1.1.3      หนาท่ีของคณะกรรมการและข้ันตอนในการดําเนินงานดานการบริหารงานวิจยั ประจํา

หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ          
จว.4.1.1.4 แผนดําเนนิงานดานการวิจยั 
จว.4.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
จว.4.1.2.1 มคอ. 3  รายวชิาการศึกษาเอกเทศเกีย่วกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.4.1.2.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจยัประจําหลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการ 
จว.4.1.2.3 วิจัยในช้ันเรียน  เรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา  2553) ”    
จว.4.1.3.1 บันทึกขอความท่ี  สนอ.733/2554  เรื่อง  รายชื่อตามคําส่ังที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ / 

กําหนดการ / การข้ึนรถ    ใน   “ โครงการสงเสริมและพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
(กิจกรรมที่  2) ”     ในระหวางวันที่    25-26     เมษายน   2554    ณ  โรงแรมพาวีเลีย่น     
ริมแควรีสอรท    จ.กาญจนบุร ี

จว.4.1.3.2 จรรยาบรรณการวจัิย 
จว.4.1.4.1      คณะกรรมการจัดสรรเงนิทุนวิจัย     
จว.4.1.4.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจยั   
จว.4.1.4.3  ขั้นตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
จว.4.1.5.1 คลีนิกวิจัยเพื่อบริการในการใหคําปรึกษาดานการวจัิย 
จว.4.1.5.2 วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน    
จว.4.1.5.3 http://www.arit.dusit.ac.th/ 
จว.4.1.6.1 http://researcd.dusit.ac.th/     

 
 
 



 64

จุดแข็ง 
1.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยประจํา

หลักสูตรจิตวทิยาโดยดําเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย 
2.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดสนับสนุนใหบุคลากรภายในหลักสูตร  ใหมีความรู

ในการทําวิจัยอยางถกูตองตามข้ันตอนของมหาวิทยาลยั 
 

จุดออน 
1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการยังขาดระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการควรพัฒนาและสนับสนนุใหบุคลากรภายในหลักสูตร

ผลิตและเผยแพรงานวิจัยสูภายนอก 
2.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการควรพัฒนาการประเมินเพื่อปรับปรุงการสนับสนุน

พันธกิจดานการวจิัยหรืองานสรางสรรค  
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ตวับงชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจรงิจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนนิการมผีลดําเนินการผานระดับ   4  ตามเกณฑ

มาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค

โดยมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ      ซ่ึงดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลยัโดย
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มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสําคัญ ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานหรืองาน
สรางสรรคในระดับชาติ/นานาชาติ ภายใตแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2553    (จว.4.2.1.1)  โดยอางอิงจาก WEBSITE   ของสถาบันวิจัยและพัฒนา      

   2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) (จว.4.2.2.1)   เพ่ือ
รวบรวมความรูในรูปแบบตาง ๆ มาพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการเรียนการสอนและการวิจัยของ
คณาจารยในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  อีกทั้งไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการและ
กําหนดข้ันตอนในการจัดการความรูประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   (จว.4.2.2.2)    เพ่ือ
เปนการสงเสริมศักยภาพในทางวิชาการแกคณาจารยในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   

  3.    หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการทําวิจัยในช้ันเรียน  1  เรื่อง  คือ    
“การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต   (ปการศึกษา   2553) ”   (จว.4.2.3.1)     โดยไดดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยการสงขอมูลรายงานการวิจัยดังกลาวไปยังคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   (จว.4.2.3.2)   เพ่ือใหทางคณะฯ   สามารถนําผลงานวิจัยดังกลาวไปเผยแพรความรูสูหนวยงาน
อ่ืน ๆ    และใชประโยชนจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคตอไป  อีกทั้งทางหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ ไดประชาสัมพันธและเผยแพรผลการวิจัยดังกลาวดวยการใชบอรดประชาสัมพันธหนาหองพัก
อาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   หนาหอง  1116    (จว.4.2.3.3)    

 4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพปญหาของสังคม  เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
โดยไดดําเนินการวิจัยเรื่อง  “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กรณีศึกษาผูสูงอายุในเขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร”  (จว.4.2.4.1)     และ     “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กรณีศึกษาผูสูงอายุในคาย
บุรฉัตร  จ.ราชบุรี”  (จว.4.2.4.2)    โดยผลการวิจัยนี้สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนดังกลาวและ
ไดมีการดําเนินการสงรายงานการวิจัยใหกับทางคายบุรฉัตรเพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอไป  
(จว.4.2.4.3)    
 
 

การบรรลุเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 4 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายที่ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4  ขอ 4  ขอ 4  คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.2.1.1 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจยัและพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553     
จว.4.2.2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 
จว.4.2.2.2 หนาท่ีของคณะกรรมการจดัการความรูและข้ันตอนในการจัดการความรูประจําหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ     
จว.4.2.3.1 วิจัยในช้ันเรียน  เรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา  2553) ”    
จว.4.2.3.2 บันทึกขอความ     เรื่อง   การสงผลการวิจัยเรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นกัศึกษา

หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (ปการศึกษา  
2553) ”    

จว.4.2.3.3 รูปภาพการประชาสัมพันธิ์และเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ป
การศึกษา  2553) ”    หอง  1116                      

จว.4.2.4.1     ผลการวจัิยเรื่อง  “การศกึษาภาวะสุขภาพจติของผูสูงอาย ุ กรณีศึกษาผูสูงอายุในเขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร”   

 จว.4.2.4.2      ผลการวจัิยเรื่อง  “การศกึษาภาวะสุขภาพจติของผูสูงอาย ุ กรณีศึกษาผูสูงอายุในคายบุร
ฉัตร  จ.ราชบรุ”ี        

 จว.4.2.4.3  บันทึกขอความ  เรื่อง  การสงผลรายงานการวจัิย  “การศกึษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  
กรณีศึกษาผูสูงอายุในคายบรุฉัตร  จ.ราชบุร”ี   
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จุดแข็ง 
1.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจยัและแตงต้ัง

คณะกรรมการการจัดการความรูประจําหลักสูตรจิตวิทยาโดยดําเนินการตามแผนของมหาวิทยาลยั 
 
จุดออน 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    ขาดระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

 
แนวทางการพัฒนา 

   1.    หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวจัิยหรืองานสรางสรรคทีนํ่าไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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ตวับงชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนกัวจิัยประจาํ 

 
ชนิดของตวับงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 
0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณจาํนวนเงินสนับสนนุงานวจัิยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯ = 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา 

 
2.  แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

× 5 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจัิยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนทีไ่ดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1.  คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2.  คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 
1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ 
2.  ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณน้ันๆ ไมใชจํานวน

เงินที่เบิกจายจริง 
3.  การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวน

จํานวนเงินตามท่ีคณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ จึงไดดําเนนิการดานพัฒนางานวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

ในดานเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซ่ึงมีคาคะแนน
ระดับ   1    ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี 

1.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   ไดดําเนินการทําวิจัยรวมกับคณาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาตร   จํานวน  1   โครงการ   คือ    “ชุดโครงการวิจัยการเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนโคกโคเฒา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  ปงบประมาณ  2554”  (จว.4.3.1.1)   โดยมีอ.ชนะ  ธนะสาร เปน
ผูรวมงานวิจัย  สัดสวนรอละ  5  ไดมีการจัดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยดังกลาวจํานวน   378,000 บาท  
เม่ือคิดจากจํานวนคณาจารยผูรวมวิจัย จํานวน 8 คน    ดังนั้นเงินสนับสนุนงาน  วิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา คิดเปน   6,911  คะแนนท่ีไดคือ  1.38 
    

 

การบรรลุเปาหมาย 
ตํ่ากวาเปาหมาย      ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

25,000  บาท 6,911 1  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.3.1.1    สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจัิยเรื่อง   “ชุดโครงการวิจัยการเสริมสรางความเขมแข็งแก

ชุมชนโคกโคเฒา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  ปงบประมาณ  2554”   
 
จุดแข็ง 

- 
 
จุดออน 

- 
 
แนวทางการพัฒนา 

1.     หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    สนับสนุนใหบุคลากรมีการผลติผลงานวิจัยเพิ่มมาก
ข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 

ตวับงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลงานผานระดบั 
5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี ้

1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการกําหนดนโยบายสนับสนุนการบริการทางวิชาการสู
สังคมในมาตรฐานหลักสูตร (จว. 5.1.1.1)  และมีแนวทางปฏิบัตติามกลยุทธการบรหิารจัดการเพือ่สรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จว. 5.1.1.2)  โดยมีคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคมของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  (จว. 5.1.1.3)  และดําเนินการตาม
ระบบโดยจัดกิจกรรมโครงการจํานวน 3 โครงการ (จว. 5.1.1.4) 
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 1.1)  โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2553  กลุมเปาหมาย 102 คน 

 1.2)  โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  กลุมเปาหมาย 68 คน 

 1.3)  โครงการสงเสริมสุขภาพจิตสําหรับเจาหนาที่เทศบาลตําบลชัฏปาหวาย อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  กลุมเปาหมาย 30 คน 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการบูรณาการบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาตาง ๆ ไดแก รายวิชาการวัดผลและการทดสอบทาง
จิตวิทยา  รายวิชาการประยุกตจิตวิทยาการปรึกษาในองคการ และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา (จว. 
5.1.2.1) 

3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย  
โดยจัดโครงการบริการวิชาการ พรอมกับการเตรียมการดําเนินการวิจัยในการบริการวิชาการดวย  โดยแปลผล
ขอมูลจากที่นักศึกษาไดเก็บรวบรวมจากชุมชนและไดมีงานวิจัย 2 ฉบับจากการบริการวิชาการแกสังคม (จว. 
5.1.3.1) (จว. 5.1.3.2)  

4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ดังนี้ 

  4.1)  การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา  
รายวิชาการประยุกตจิตวิทยาการปรึกษาในองคการ และรายวิชาระเบียบวธิีวิจัยทางจิตวิทยา (จว. 5.1.4.1) 

  4.2) การบูรณาการกับการวิจัย  โดยใหนักศึกษาสามารถทํางานวิจัยชุมชนในประเด็นท่ี
นักศึกษาสนใจในระดับที่สูงข้ึน หรือเปลี่ยนกลุมเปาหมายใหมได  (จว. 5.1.4.2) 

5.  หลักสูตรฯ ไดนําผลการวิจัยและผลการประเมินโครงการฯ ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมในครั้งตอไป  อีกท้ังเปนตัวอยางในการเรียนการสอน และเปนขอเสนอแนะในการ
อภิปรายการวิจัยที่เกี่ยวของ  (จว. 5.1.5.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 
 สูงกวาคาเปาหมาย โดยดําเนินการได 5 ขอ  เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
  สูงกวาเปาหมาย 

 
 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

จว. 5.1.1.1 
 

นโยบายสนับสนุนการบรกิารทางวิชาการสูสังคม (มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ หนา 221-222) 

จว. 5.1.1.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 5.1.1.3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ   
จว. 5.1.1.4 สรุปโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอาย ุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

และโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบรุฉัตร อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุร ี

จว. 5.1.2.1 แนวการสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการบริการวิชาการ 
จว. 5.1.3.1 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

(ปกสีชมพู)   
จว. 5.1.3.2 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุร ี(ปกสีฟา) 
จว. 5.1.4.1 สรุปผลการเรยีนการสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการบริการวิชาการ 
จว. 5.1.4.2 ตัวอยางงานวิจัยชุมชนของนักศึกษา  ช้ันปที่ 4  รหัส 53 
จว. 5.1.5.1 ตัวอยางงานวิจัยชุมชนของนักศึกษา  ช้ันปที่ 4  รหัส 53 
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จุดแข็ง 
 1.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีนโยบายในการใหบริการทางวิชาการโดยเนนการ
เผยแพรความรูและทักษะตาง ๆ ใหกับทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
 2.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ดําเนนิงานดานการบรกิารวิชาการอยางตอเนื่องและ
ประสบความสําเร็จ  โดยไดรับการช่ืนชมในระดับหลกัสูตร คณะและมหาวิทยาลยั  และมีบุคลากรภายนอก
หลักสูตรฯ เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกป 
 3.  หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการบรกิาร
วิชาการเปนอยางย่ิง  โดยจัดบุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมรวม 3 โครงการภายใน 1 ปการศึกษา 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางพฒันาปรับปรุง 
 - 
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ตวับงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 
5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทาง (จว. 5.2.1.1)  และมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของกลยุทธของสถาบันซ่ึงพิจารณาจากแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในมาตรการท่ี 1.2  แนวทางปฏิบัติที่ 12.1  โดยเนนกลุมผูสูงอายุเปนเปาหมายหลักของการ
บริการวิชาการ (จว. 5.2.1.2) 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีความรวมมือกับบุคลากรภายในชุมชน (ชุมชนเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร) และไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาคายฯ  ผูนําชุมชนและชาวบาน (คายบุรฉัตร 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี)  โดยไดรับความรวมมือจากผูบังคับบัญชาคายฯ  ผูนําชุมชนและชาวบานเปนอยาง
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ดี  โดยมีคําส่ังแตงต้ังจากคณะฯ และคําส่ังปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย (จว. 5.2.2.1)  และไดรับความ
รวมมืออยางดีในเร่ืองของการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัย (จว. 5.2.2.2) 

3.  ภายหลังจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสูสังคม  หลักสูตรฯจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ไดจัดการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินผลและผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม (จว. 5.2.3.1) 

4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพ่ือจัดทําแผน
บริการทางวิชาการในครั้งตอไป  (จว. 5.2.4.1) 

5.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการฯ ไดจัดทําผลงานวิจัย (จว. 5.2.5.1) และพัฒนา
ความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรโดยการประชุมภายในระดับหลักสูตร 
คณะและมหาวิทยาลัย  และเตรียมเอกสารสรุปเพ่ือทําการเผยแพรใหกับบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน (จว. 5.2.5.2) 

 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 สูงกวาคาเปาหมาย โดยดําเนินการได 5 ขอ  เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 5.2.1.1 เอกสารสรุปการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อจัดทําโครงการบริการวิชาการสําหรับ

ผูสูงอาย ุ
จว. 5.2.1.2 แผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  (มาตรการท่ี 1.2  แนวทางปฏิบัติที ่

12.1) 
จว. 5.2.2.1 คําส่ังแตงต้ังจากคณะฯ และคําส่ังปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 5.2.2.2 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปกสีชมพู) 

งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
(ปกสีฟา)  

จว. 5.2.3.1 รายงานการประชุมประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 วาระเพื่อพิจารณา  :  เรื่องสรุปผลการ
ดําเนินการการบริการวิชาการสูสังคม 

จว. 5.2.4.1 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ป 2554 
จว. 5.2.5.1 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปกสีชมพู) 

งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
(ปกสีฟา) 

จว. 5.2.5.2 เอกสารเผยแพร “ความสําคัญและการเขาใจสุขภาพจิตผูสูงอายุ” 
 
 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มีนโยบายในการใหบรกิารทางวิชาการโดยเนนการ
บริการวิชาการอยางตอเนื่องดําเนินการใหครบกระบวนการ  โดยเนนในเรื่องของการวิจัยชุมชนเปนหลัก   
โดยปฏิบัติตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่เนนกลุมผูสูงอายุเปนสําคัญ 
 
จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 - 
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องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตวับงชี้ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานทํานุบํารงุศิลปะและวฒันธรรม โดยได
วางแผนระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานผานระดับ   4  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ.  ดังนี ้
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1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  โดยไดกําหนด
นโยบายดานมาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในมาตราฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ  (จว.6.1.1.1)   และไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจํา
หลักสูตร    (จว.6.1.1.2)   อีกท้ังไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการและกําหนดข้ันตอนในการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําหลักสูตรจิควิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   (จว.6.1.1.3)  รวมทั้งยัง
จัดทําแผนดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
(จว.6.1.1.4)  เพ่ือเปนแนวทางในการปฎิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมแกคณาจารยในหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ     และในปการศึกษา  2553   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
ไดดําเนินการตามระบบโดยการจัดโครงการที่สนับสนุนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไดแก  โครงการ
สมานไมตรีนองพี่จิตวิทยา  (จว.6.1.1.5) 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   
โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไดจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดวย
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยา   ช้ันปที่  4   ในรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา  (จว.6.1.2.1) ไดแก  
โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับนิทรรศรัตนโกสินทร  (จว.6.1.2.2) และโครงการกิจกรรมกลุมบําเพ็ญ
ประโยชน  (จว.6.1.2.3)  และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาจิตวิทยาและองคการ   ช้ันปที่  1  ไดเขารวมกัน
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและการถวายเทียนพรรษา  ในวันที่  22  กรกฏาคม  2553  ณ  วัดราชผาติการาม
วรวิหาร 

3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  โดยหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไดประชาสัมพันธดวยการใชบอรดประชาสัมพันธหนาหองพักอาจารย
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   หนาหอง  1116   ในการประชาสัมพันธและเผยแพร                    
(จว.6.1.3.1)     และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและการถวายเทียนพรรษา     ในวันที่    22   กรกฏาคม   2553  
ณ     วัดราชผาติการามวรวิหาร     ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาจิตวิทยาและองคการ    ช้ันปที่    1    ไดมี
การเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมผานทาง WEBSITE    ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   (จว.
6.1.3.2)      
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4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน  (จว.6.1.4.1)  และโดยดําเนินการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  
(จว.6.1.4.2)  และ (จว.6.1.4.3) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 4 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายที่ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4 ขอ 4  ขอ 4  คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
   จว.6.1.1.1   มาตรฐานหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 จว.6.1.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําหลักสูตร    

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
จว.6.1.1.3 หนาที่ของคณะกรรมการและข้ันตอนในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําหลักสูตรจิควิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    
จว.6.1.1.4  แผนดําเนินงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ    
จว.6.1.1.5 แบบรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ  “สมานไมตรีนองพ่ีจิตวิทยา” 
จว.6.1.2.1  มคอ.3  รายวิชาการเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวทิยา                  
จว.6.1.2.2  สรุปโครงการสงเสริมศิลปวฒันธรรมกับนทิรรศรตันโกสินทร   
จว.6.1.2.3 สรุปโครงการกิจกรรมกลุมบําเพ็ญประโยชน 
จว.6.1.3.1 รูปภาพการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน    หอง  1116                      
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.6.1.3.2 http://human.dusit.ac.th/activities/main_activity_53.html 

 จว.6.1.4.1  มคอ.5  รายวชิาการเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา                  
จว.6.1.4.2 แบบประเมินผลโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับนิทรรศรัตนโกสินทร   
จว.6.1.4.3 แบบประเมินผลโครงการกจิกรรมกลุมบําเพ็ญประโยชน 
 
จุดแข็ง 

1.     หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไดกําหนดโครงการในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปนภารกจิหลกัในการดําเนนิงานของหลกัสูตรในทุกปการศึกษา 

 
จุดออน 
          1. ขาดการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 

1.   ควรมีการสนับสนุนใหมีการจัดโครงการเกี่ยวกับดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนและพัฒนาการ
ดําเนินงานโดยสนับสนุนมีสวนรวมกับชมุชนและสังคม 

2.    ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาและดําเนินการสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตวับงชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ พันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  

1)  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2)  การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

3)  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 
6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคุณภาพ 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช

บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบนั 
8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 



 84

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

9 ขอ 
 
 ผลการดําเนินงาน 
 
 หลักสูตรจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 ตามเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงช้ีท่ี 9.1 จํานวน 7 ขอ ดังน้ีคือ 

1.   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามา
อยางตอเนื่อง โดยใชองคประกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกา (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้นเอง ท้ังนี้ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ จึงไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานดาน
การประกันคุณภาพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป 2553 (จว. 9.1.1.1)และจัด 
ทํารายงานการประเมินตนเอง ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป  2553-2555  (จว. 9.1.1.2) 

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุไวในแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2553 (จว. 
9.1.2.1) 

3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  เปนหนวยงานหน่ึงที่สนับสนุนหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน คือ วิชาจิตวิทยาเพ่ือ
การพัฒนาตน ใหกับหลักสูตรฯ ที่เกี่ยวของกับตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน  (จว. 9.1.3.1) 

4.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2552  (จว. 9.1.4.1) เสนอตอคณะกรรมการฯ  โดยเปนรายงานท่ีมี
ขอมูลครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งมีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ โดยจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพ ตามรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2552   (จว. 9.1.4.2)  
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5.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  ดังจะ
ดูไดจาก แผนงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 (จว. 9.1.5.1) 

6.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการใชระบบสารสนเทศ (e-office) ท่ีใหขอมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ รวมทั้งมีการนําขอมูลตาง ๆ 
ของหลักสูตรเผยแพรลงในเว็บไซดการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (จว. 9.1.6.1) 

7. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดมีการเผยแพรและสนับสนุนใหนักศึกษา 
ผูปกครองมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการช้ีแจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาและผูปกครอง  (จว. 9.1.7.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

6 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 9.1.1.1 เอกสารคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรฯ 
จว. 9.1.1.2 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา 2553-2555 
จว. 9.1.2.1 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2553 
จว. 9.1.3.1 คูมือหลักสูตรสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศกึษา 2553 
จว. 9.1.4.1 รายงานประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2552   
จว. 9.1.4.2 แผนการปรับปรุงคุณภาพตามรายงานประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2552   
จว. 9.1.5.1 แผนงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 9.1.6.1 เว็บไซดการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จว. 9.1.7.1 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและผูปกครอง หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
จุดแข็ง 

หลักสูตรฯ มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง  โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินมาเปนแนวในการปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัยรวมถึงมีการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพและการประเมินการประกันคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 
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องคประกอบที ่10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

ตวับงชี้ท่ี 10.1 :  การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ด ี
(ตัวบงช้ีประกนัคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี) 
 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร 
ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2.  จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธปิไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติด 

3.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ 

4.  ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี 
5.  กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 
ครบทั้ง 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดังนี้ 

1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล  (จว. 10.1.1.1) 



 88

2.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชาการตามรายงานการประชุมของหลักสูตรฯ (จว.10.1.2.1)และ มคอ. 5 (จว.10.1.2.2) 

3.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองค
ความรูและทกัษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ (จว. 10.1.3.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ตํ่ากวาคาเปาหมาย โดยดําเนินการได 2 ขอ  เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 4 ขอ ตามนโยบายสถานศึกษา            
3 ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

4 ขอ 3 ขอ 2 คะแนน   ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
จว. 10.1.2.1 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 10.1.2.2 ตัวอยาง มคอ. 5  
จว. 10.1.3.1 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 
จุดแข็ง 

- 
จุดออน 

ขาดการจัดทําโครงการ และการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
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แนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรควรมีการจัดทําโครงการ และการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี 
 
 
ตวับงชี้ท่ี 10.2 :  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มีความรู เจตคติท่ีดี  
                           ตลอดจนเกดิพฤตกิรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 
(ตัวบงช้ีประกนัคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี) 
 
ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

เกณฑมาตรฐานไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบาย 
3 ดี เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของ
ผูอ่ืน มีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด 
สรางภูมิคุมกันจากส่ิงเสพติดและอบายมุขตางๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
ขอมลูอางอิง : 

1.  โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

2.  รายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษา 
3.  รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 
มีกิจกรรมสนับสนุน 

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุน 
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 2 ดาน 

มีกิจกรรมสนบัสนุน 
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 3 ดาน 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงานตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี โดยสงนักศึกษาไปเขาคายคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (จว. 10.2.1.1)
และหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการบูรณาการเรื่องดังกลาวในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาของหลักสูตร ดงัจะดูไดจากรายงานการประชุม (จว. 10.2.1.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

การบรรลเุปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

3 ดาน  1 ดาน 1 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 10.2.1.1 กําหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาแบบองครวม (ดานคุณธรรมจริยธรรม) 
จว. 10.2.1.2 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดออน 

ขาดการจัดทําโครงการ และการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
 
แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรควรมีการจัดทําโครงการ และการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. 
 
 

องคประกอบ ผลการประเมิน  

องคประกอบที่ 1 5.00 

องคประกอบที่ 2 3.76 

องคประกอบที่ 3 4.50 

องคประกอบที่ 4 3.00 

องคประกอบที่ 5 5.00 

องคประกอบที่ 6 4.00 

องคประกอบที่ 9 4.00 

องคประกอบที่ 10 1.50 

คาเฉลีย่รวมทุกองคประกอบ 3.84 
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สวนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมนิตนเอง 
จุดแข็ง / จุดออน / การพัฒนา / แนวทางแกไข 
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ตารางที่ ส.1    สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตวับงชี้ของสกอ. โดยสถาบัน 
ประเภทสถาบนั :  เนนพัฒนาสังคม 
                                                                                                  

     ผลงานเดือน 1 มิ.ย. 2553  - 15  พ.ค. 2554 
 
  

องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการดําเนินงาน1  คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

 
องคประกอบท่ี 1  
ตัวบงชี้ที่ 1.1  

 
 

6 ขอ 
 

 
 

สูงกวาเปาหมาย (8 ขอ) 
 

 
 

5 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน  
องคประกอบท่ี 1  

  5 คะแนน 

 
องคประกอบท่ี 2  
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  
ตัวบงช้ีท่ี 2.2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  
ตัวบงช้ีท่ี 2.4  
ตัวบงช้ีท่ี 2.6  
ตัวบงช้ีท่ี 2.7  
ตัวบงช้ีท่ี 2.8  
 

 
 

 
5 ขอ 

รอยละ 18 
รอยละ 18 

3 ขอ 
7 ขอ 
4 ขอ 
3 ขอ 

 
 
 
เทากับเปาหมาย (5 ขอ) 
ต่ํากวาเปาหมาย (12.50) 
ต่ํากวาเปาหมาย (12.50) 
สูงกวาเปาหมาย ( 7 ขอ) 
เทากับเปาหมาย (7 ขอ) 
สูงกวาเปาหมาย ( 5 ขอ) 
สูงกวาเปาหมาย ( 4 ขอ) 
 

 
 
 

5 คะแนน 
2.08 คะแนน 
1.04  คะแนน 

 5  คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน  
องคประกอบท่ี 2 

   
3.765   คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการดําเนินงาน1  คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

 
องคประกอบที่ 3  
ตัวบงชี้ที่ 3.1  
ตัวบงชี้ที่ 3.2 

 
 

6 ขอ 
5 ขอ 

 
 

สูงกวาเปาหมาย (7 ขอ) 
เทากับเปาหมาย (5 ขอ) 

 

 
5 คะแนน 
4 คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 3 

  4.5 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 4  
ตัวบงชี้ที่ 4.1  
ตัวบงชี้ที่ 4.2  
ตัวบงชี้ที่ 4.3  
 

 
 

6 ขอ 
4  ขอ 

25,000  บาท 
 

 
 

เทากับเปาหมาย (6 ขอ) 
เทากับเปาหมาย (4 ขอ) 

ต่ํากวาเปาหมาย (6,911 บาท) 

 
 

4 คะแนน 
4 คะแนน 
1  คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 4 

  3 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 5  
ตัวบงชี้ที่ 5.1  
ตัวบงชี้ที่ 5.2  
 

 
 

4  ขอ 
4  ขอ 

 

 
 

สูงกวาเปาหมาย ( 5 ขอ) 
สูงกวาเปาหมาย ( 5 ขอ) 

 

 
 

5 คะแนน 
5 คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 5 

  5 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 6  
ตัวบงชี้ที่ 6.1  
 

 
 

4  ขอ 
 

 
 

เทากับเปาหมาย (4 ขอ) 
 

 

 
4 คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 6 

  4 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการดําเนินงาน1  คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

 
องคประกอบที่ 9  
ตัวบงชี้ที่ 9.1  
 

 

 
6 ขอ 

 

 

 
สูงกวาเปาหมาย (7 ขอ) 

 

 
  

4  คะแนน 
 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 9  

  4 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 10 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 
ตัวบงชี้ที่ 10.2 
 
 

 

 
4 ขอ 

3 ดาน 

 

 
ต่ํากวาเปาหมาย (3 ขอ) 
ต่ํากวาเปาหมาย (1 ดาน) 

 

 
  

2  คะแนน 
1  คะแนน 

 

เฉลี่ยคะแนน  
องคประกอบที่ 10  

  1.5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน  
ทุกองคประกอบ 

  3.84 คะแนน 
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จุดแข็ง จุดออน แนวทางการพฒันา แนวทางแกไข 
 

องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณธิาน 
วตัถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน 

จุดแข็ง 
      ห ลั ก สู ต ร จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองคก าร  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการ
พั ฒ น า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ แ ผ น
ดําเนินงานประจําป เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
ของคณะ คือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 
2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 
 

จุดออน      
1.  ข า ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร
และสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 

     2.  ขาดการติดตาม  ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่
กําหนดไว    
 

 การพฒันา 
หลักสูตรควรมีการประเมินผล

การดําเนนิงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และนําผลการประเมินมาเปนแนวทาง
ในการปรับปรงุและพัฒนาแผนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรในป
การศกึษาตอไปท่ีกําหนดไว    

 
 

แนวทางแกไข      
          ทําการประเมินผลปละ 1  ครั้งเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขในปตอๆ ไป 
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องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

2. การเรยีนการสอน จุดแข็ง 
ห ลั ก สู ต ร จิ ต วิ ท ย า

อุตสาหกรรมและองคการไดมีการ
ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดย
มี ก า ร พัฒน าหลั ก สู ต ร จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองคการข้ึนในป
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 1  แ ล ะ ไ ด มี ก า ร
ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 
 

จุดออน 
ระบบการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการยังขาด
ประสิทธิภาพ  ความตอเนื่อง และการ
ประเมินติดตามผลอยางจริงจัง 

 
 

 การพฒันา 
1.หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการควรมแีนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการผลิต
บัณฑิตอยางมีคุณภาพตอไปหลักสูตร 
2. ควรจัดแผนพัฒนากําลังคนใน
ระดับหลักสูตรฯ เพื่อใหบุคลากร
ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนในระดับ
ปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข 
1. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน 
2. สนับสนุนใหบุคลากรมีความเช่ียวชาญใน
สาขาเฉพาะทางมากข้ึน 
 



98 
 

องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

3. กจิกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

จุดแข็ง 
1.  มีการสรางสภาพแวดลอมในท่ี
สะอาดและมีบรรยากาศเปน
สถานศึกษา ประชุม วางแผนในการ
พัฒนาการใหบริการนักศึกษา มีการ
จัดระบบอาจารยที่ปรกึษาเพือ่สนับ 
สนุนและสงเสริมกิจกรรมการเรยีน
การสอนของนักศึกษา โดยเปดโอกาส
ใหนักศึกษาดําเนินกจิกรรมรวมกับ
ชุมชนและสังคมอยูเสมอ  

2.  อาจารยประจําหลักสูตรจติวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ  มีความ
พรอมในการสนับสนุนสงเสริมให
นักศึกษาดําเนนิกิจกรรมทั้งใน
หองเรียนและนอกหองเรยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดออน 
- 
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องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

4. การวจิัย และ/หรอื  
งานสรางสรรค 

จุดแข็ง 
หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคการไดแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยประจําหลกัสูตร
จิตวิทยาโดยดาํเนินการตามแผนของ
สถาบันและสอดคลองกับยทุธศาสตร
การวิจัยของชาติ และ       มีนโยบาย
สนับสนุนประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทําวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จุดออน 
หลักสูตรยังขาดระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท้ังในวงการวิชาการและการสรางเครือขาย
ความรวมมือในดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอก  

 การพฒันา 
1.   พัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากร
ภายในหลักสูตรผลิตและเผยแพร
งานวิจัยสูภายนอก 
2.   สนับสนุนความรวมมือและสราง
เครือขายระหวางนักวิจยักับองคกร
ภายนอกอยางจริงจังและตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข 
ควรมีการประชาสัมพันธใหบุคลากรมีการ
ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรแหลงสนันสนนุ
ทุนวิจยัตางๆเปนลายลกัษณอักษร เพื่อให
อาจารยภายในหลักสูตรมีการผลิตผล
งานวิจยัเพ่ิมข้ึน 
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องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

5. การบรกิารทางวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม 

จุดแข็ง 
1.  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ มีนโยบายใหความสําคัญ
กับการใหบรกิารทางวิชาการโดยเนน
การเผยแพรความรูและทักษะตาง ๆ 
ใหกับทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
 2.  หลักสูตรจติวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ  ดําเนินงาน
ดานการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง
และประสบความสําเรจ็  โดยไดรับ
การช่ืนชมในระดับหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย  และมีบุคลากร
ภายนอกหลักสูตรฯ เขารวมกิจกรรม
อยางตอเนื่องทุกป 
 3.  หลักสูตรจติวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ  ให
ความสําคัญกบัการดําเนนิงานดานการ
บริการวิชาการเปนอยางย่ิง  โดยจัด
บุคลากรและนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
รวม 3 โครงการภายใน 1 ปการศึกษา 

จุดออน 
 
                                     - 

 การพฒันา 
                                     - 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไข 
                                     - 
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องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

6. การทํานบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

จุดแข็ง 
หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการ  ไดกําหนดโครงการใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปน
ภารกิจหลกัในการดําเนนิงานของ
หลักสูตรในทกุปการศึกษา 
 

จุดออน 
1. ขาดการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

2.  ขาดการ กํ าหนดห รือสร า ง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

 การพฒันา 
1.   ควรมีการสนับสนุนใหมี

การจัดโครงการเก่ียวกับดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นและพัฒนาการ
ดําเนินงานโดยสนับสนุนมีสวน
รวมกับชุมชนและสังคม 

2.    ควรนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า รส ร า ง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับ
ในระดับชาติ 

 
 
 

 

แนวทางแกไข 
ควรมีดําเนนิการสนับสนุนใหมีการจัด
โครงการท่ีเกีย่วของการศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มข้ึน และเปดโอกาสใหนักศึกษาและ
สังคมเขามามีสวนรวม 
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องคประกอบหลกั / 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
หลักสูตรฯ มีการทบทวนผล

การปฏิบัติงานและปรับปรุง  โดยนํา
ขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินมาเปนแนวในการ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
 

จุดออน 
                        - 

 การพฒันา 
ควรดําเนินการตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรจนถึงระดับ
มหาวิทยาลั ย รวมถึ ง มีก ารจั ด ทํ า
รายงานผลการประกันคุณภาพและ
การประเมินการประกันคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง 
 

แนวทางแกไข 
- 

10. นโยบายสถานศึกษา 3 
ดี 

จุดแข็ง 
           - 

จุดออน 
   ขาดการจัดทําโครงการ และการ

กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
 

 การพฒันา 
หลักสูตรควรมีการ จัดทํ า

โครงการ และการกํากับ ติดตามให
สถานศึกษาพัฒนาให เปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี

แนวทางแกไข 
หลักสูตรควรมีการจัดทําโครงการ กํากับ 
ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาใหเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ด ี



103 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ก. 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพ 
หลกัสูตรจิตวทิยาอตุสาหกรรมและองคการ ปการศึกษา 2553 
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รายการเอกสารหลักฐาน   หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจําป 2553 
 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 

ตวับงชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 1.1.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 1.1.1.2 แผนกลยุทธมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 1.1.2.1 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป 2553 

ครั้งที่ 7 / 2553 
จว.1.1.2.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (http://human.dusit.ac.th) 
จว. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จว.1.1.4.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว.1.1.4.2 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว.1.1.5.1 สรุปผลการดําเนินโครงการหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 
จว.1.1.5.2 บันทึกขอความนําสงผลการดําเนินการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.1.1.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน 
จว.1.1.6.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน 
จว.1.1.6.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว.1.1.7.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 5 / 2554 
จว.1.1.8.1 แผนการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
จว.1.1.8.2 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่  พิเศษ  / 2553 
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องคประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตวับงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.2.1.1.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
จว.2.1.1.2 เวบไซดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน : การพฒันาหลักสูตร 

(http://regis.dusit.ac.th) 
จว.2.1.2.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
จว.2.1.3.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   
จว.2.1.3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.3.3 รายงานการประชุมหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป 2553 
จว.2.1.3.4 (ราง) กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  (มคอ.2) 
จว.2.1.3.5 มคอ.3 ประจําภาคเรียนที่ 1,2 ปการศึกษา 2553 
จว.2.1.3.6 มคอ.5 ประจําภาคเรียนที่ 1,2 ปการศึกษา 2553 
จว.2.1.3.7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.3.8 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.2.1.4.1 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   ( ป 2551) 
จว.2.1.4.2 รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.2.1.4.3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป 2553 (สมอ.02-07) 
จว.2.1.5.1 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   ( ป 2551) 
จว.2.1.5.2 (ราง) กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  (มคอ.2) 
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ตวับงชี้ท่ี 2.2 : อาจารยประจาํท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.2.1.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
 
ตวับงชี้ท่ี 2.3 :  อาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.3.1.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
 
 
ตวับงชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.4.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.2 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.1.4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 2.4.1.5 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
จว. 2.4.1.6 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.7 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.8 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.9 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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จว. 2.4.1.10 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.11 แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
จว. 2.4.1.12 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.13 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.4.1.14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2548 
จว. 2.4.1.15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 
จว. 2.4.1.16 สมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.1.17 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 3925/2553 เรื่อง จางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 
จว. 2.4.1.18 บันทึกขอความ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ท่ี กบ.1330/2553 เรื่อง การ

ประเมินการทดลองปฏิบัติงานเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจางตามคําส่ังฯ ที่ 3925/2553 
จว. 2.4.1.19 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
จว. 2.4.1.20 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร พ.ศ.

2548 
จว. 2.4.1.21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงิน

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 
จว. 2.4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน 
จว. 2.4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน 
จว. 2.4.2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.2.4 สรุปผลการดําเนินโครงการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
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จว. 2.4.2.5 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.2.6 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  2553 
 

จว. 2.4.2.7 บันทึกขอความที่ มนส.1120/2553 เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

จว. 2.4.2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “กิจกรรมที่1 การ
สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสรางสุขภาพบุคลากร” ณ หองประชุมปนนอยและ
อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (http://human.dusit.ac.th/)โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.2.9 รายงานผลการดําเนินงานโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กิจกรรมท่ี1-4 

จว. 2.4.2.10 การอบรม e-office, e-portfolio และ e-learning สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.2.11 ตารางการฝกอบรมเลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง “จิตวิทยา
ความสัมพันธระหวางบุคคล”, “การใชสมาธิเพ่ือการชวยจํา” และ “การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสนทนา 

จว. 2.4.2.12 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี  832/2554 เรื่องใหบุคคลไปปฏิบัติราชการใน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ กิจกรรมที่ 1 ระหวาง
วันท่ี 21 – 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซีบีซ จอมเทียนรีสอรท จังหวัดชลบุรี                   

จว. 2.4.2.13 บันทึกขอความ ที่ สนอ. 733/2554 เรื่อง รายช่ือตามคําส่ังที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ/ 
กําหนดการ/ การข้ึนรถ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
สอบ กิจกรรมท่ี 2 ระหวางวันที่ 25 – 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแควรีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จว. 2.4.2.14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ใหมีคุณภาพ” ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จว. 2.4.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552 



109 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.4.3.2 เว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(www.dusit.ac.th) ประชาสัมพันธการตรวจสุขภาพ

บุคลากรประจําป 2553 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และการให
คําปรึกษาผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป 2553 ณ หองกระจางศรี โรงแรมสวนดุสิต
เพลส 

จว. 2.4.3.3 เว็บไซตศูนยบริหารกายเพ่ือสุขภาพ(ฟตเนส) (http://www.dusitproduct.com/fitness/) 
จว. 2.4.3.4 เว็บไซตกลุ มงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต 

(http://www.dusit.ac.th/department/anamai/) 
จว. 2.4.3.5 ระเบียบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุน

สวัสดิการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.3.6 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรผูปฏิบั ติงานในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 

จว. 2.4.3.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร พ.ศ. 
2548 

จว. 2.4.3.8 ระเบียบสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต จํากัด วาดวย เกณฑการใหกูเงิน
สามัญ พ.ศ. 2553 

จว. 2.4.3.9 ภาพตวัอยางสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน และอุปกรณในการทํางาน 
จว. 2.4.3.10 แผนผังแสดงจดุเช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย(Wi-Fi) 
จว. 2.4.3.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2552 
จว. 2.4.3.12 โครงการบุคลากรดีเดน”เพชรเฟองฟาขจร” 
จว. 2.4.3.13 โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 2  
จว. 2.4.3.14 โครงการศิลปะกังฟูและนาฏศิลปธิเบต  
จว. 2.4.3.15 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่แสดงวาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  

จว. 2.4.3.16 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ที่แสดงวาอาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข
และอาจารยชนะ ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปน
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ผูมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 และ 3 ตามลําดับ 

จว. 2.4.4.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา: เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ”  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเว
นิว กรุงเทพฯ 

จว. 2.4.4.2 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.4.4.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.4.4.4 การอบรม e-office, e-portfolio และ e-learning สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 2.4.4.5 ภาพตัวอยาง e-office และ e-portfolio ของบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 
จว. 2.4.4.6 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 

4/2554  ที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 
จว. 2.4.5.1 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.5.2 ลูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.4.5.3 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
จว. 2.4.6.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน 
จว. 2.4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554) 
จว. 2.4.6.3 การประเมินประสิทธิภาพการสอนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2553 
จว. 2.4.7.1 แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ตวับงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.6.1.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
จว. 2.6.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2550 

จว. 2.6.1.4 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.6.1.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและที่สอดคลองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มศส.1) 

จว. 2.6.1.6 ตัวอยางแบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มศส.1) 
 

จว. 2.6.1.7 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิต พ.ศ. 2553 

จว. 2.6.1.8 คูมือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จว. 2.6.1.9 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา: เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหมีคุณภาพ”  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเว
นิว กรุงเทพฯ 

จว. 2.6.1.10 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี  832/2554 เรื่องใหบุคคลไปปฏิบัติราชการใน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสอบ กิจกรรมที่ 1 ระหวาง
วันท่ี 21 – 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซีบีซ จอมเทียนรีสอรท จังหวัดชลบุรี                   

จว. 2.6.1.11 บันทึกขอความ ที่ สนอ. 733/2554 เรื่อง รายช่ือตามคําส่ังที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ/ 
กําหนดการ/ การข้ึนรถ ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ
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สอบ กิจกรรมท่ี 2 ระหวางวันที่ 25 – 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแควรีสอรท 
จังหวัดกาญจนบุรี     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จว. 2.6.1.12 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 
3/2553, 1/2554 2/2554 และ 4/2554 
 

จว. 2.6.1.13 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.1.14 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.1.15 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.1.16 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) ประจําป

การศึกษา2553 
จว. 2.6.1.17 รายช่ือหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.1.18 รายช่ือหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.1.19 ภาพตัวอยางการฝกปฏิบัติการจัดการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ 
จว. 2.6.1.20 ภาพตัวอยางกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ  
จว. 2.6.2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
จว. 2.6.2.2 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 
จว. 2.6.2.3 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.2.4 ตัวอยางแนวการจัดการเรียนการสอน(ฝกประสบการณวิชาชีพ)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

(มคอ.4) ประจําปการศึกษา2553 
จว. 2.6.2.5 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.2.6 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) ประจําป
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การศึกษา2553 

จว. 2.6.2.7 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน(ฝกประสบการณวิชาชีพ)ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ.6) ประจําปการศึกษา2553 

จว. 2.6.3.1 ภาพตัวอยางการฝกปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการใน
รายวิชาตางๆทั้งในและนอกหองเรียน 

จว. 2.6.3.2 เอกสารประชาสัมพันธการฝกอบรมและสัมมนาในหัวขอ “ธรรมะขัดเกลา Id จิตวิทยา” 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2554 โดย พระพิภพ พลวฒฺฑโน 

จว. 2.6.3.3 ตัวอยางรายงานสรุปผลการจัดทําโครงการสัมมนาของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ ประจําปการศึกษา 2553 

จว. 2.6.3.4 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บริษัท พานา
โซนิค (ประเทศไทย) จํากัด ประจําปการศึกษา 2553 

จว. 2.6.3.5 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2553 

จว. 2.6.3.6 ตัวอยางรายงานสรุปผลการฝกปฏิบัติการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการตางๆ ประจําปการศึกษา 
2553 

จว. 2.6.3.7 รายช่ือหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
รายวิชาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
 

จว. 2.6.3.8 รายช่ือหัวของานวิจัยของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

จว. 2.6.3.9 ภาพตัวอยางปริญญานิพนธของนักศึกษาที่หลักสูตรฯรวบรวมไวภายในหองสมุดปริญญา
นิพนธของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หอง1116 

จว.2.6.4.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่007/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

จว.2.6.4.2 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บริษัท พานา
โซนิค (ประเทศไทย) จํากัด ประจําปการศึกษา 2553 

จว.2.6.4.3 สรุปการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ โรงพยาบาล
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สมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2553 

จว.2.6.4.4 รายช่ือสถานประกอบการท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
ฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 

จว.2.6.4.5 รายงานสรุปการฝกอบรมและสัมมนาในหัวขอ “ธรรมะขัดเกลา Id จิตวิทยา” วันที่ 9 
กุมภาพันธ 2554 โดย พระพิภพ พลวฒฺฑโน 
 

จว. 2.6.5.1 วิจัยในช้ันเรียน “แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา 
2553)” 

จว. 2.6.5.2 สรุปรายงานการประชุมคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ครั้งที่ 
4/2554  ที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 

จว. 2.6.5.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ 

จว. 2.6.6.1 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(http://dusithost.dusit.ac.th/human) 
จว. 2.6.6.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.6.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 2.6.6.4 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนทื่ 1 

ปการศึกษา 2553 
 

จว. 2.6.6.5 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่แสดงวาหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1  

จว. 2.6.6.6 ประกาศนียบัตรโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ที่แสดงวาอาจารยอัมพร ศรีประเสริฐสุข
และอาจารยชนะ ธนะสาร อาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปน
ผูมีผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภาคเรียนที่1ปการศึกษา2553 ในระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 และ 3 ตามลําดับ 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.6.7.1 ใบสรุปการนําสง มคอ.5  ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 2.6.7.2 วิจัยในช้ันเรียน “แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา 
2553)” 

จว. 2.6.7.3 ใบสรุปการนําสง มคอ.3 และกพร.ของอาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ 
จว. 2.6.7.4 ตัวอยางแนวการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.3) 
จว. 2.6.7.5 ตัวอยางการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.5) 

 
 

ตวับงชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบณัฑติ 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.7.1.1 บทสรุปสําหรับผูบริหารเรื่องการติดตามผลผลิตระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนดุสิต  
จว. 2.7.1.2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลจากบทสรปุสําหรับผูบรหิารเรื่องการติดตามผลผลิตระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  
จว. 2.7.1.3 คุณลกัษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 
จว. 2.7.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรจิตวิทยา 
จว. 2.7.2.2 มคอ 5 ภาคเรยีนท่ี 1-2 ป  การศึกษา  2553 
จว. 2.7.2.3 มคอ 3 ภาคเรยีนท่ี 1-2 ป  การศึกษา  2553 
จว. 2.7.3.1 ตารางขอมูลบคุลากรประจาํหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ ปการศึกษา 2553 
จว. 2.7.3.2 โครงการ/กจิกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
จว. 2.7.3.3 www.arst.dusit.ac.th/internet.php 

 
 
 
 
 



116 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 2.7.3.4 www.dusit.ac.th/ebooks/ 
จว. 2.7.3.5 http://xedu.dusit.ac.th 
จว. 2.7.3.6 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 2.7.3.7 http://greettv.dusit.ac.th/ 
จว. 2.7.3.8  ภาพหองสมุดปรญิญานิพนธของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หอง 1116 
จว. 2.7.4.1 โครงการสงเสริมสรางบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 2.7.4.2 รายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการสงเสรมิบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 2.7.4.3 รายงานการประชุมรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษาทางจิตวิทยากับสมาคมจิตวิทยาแหง

ประเทศไทย 
จว. 2.7.5.1 รายงานการจัดการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกับนักศึกษา 
จว. 2.7.5.2 ภาพการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมใหกบันักศึกษา 
 
 
ตวับงชี้ท่ี 2.8 :    ระดับความสําเรจ็ของการเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดใหกับนกัศึกษา 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
 จว. 2.8.1.1 มาตรฐานการพัฒนานักศกึษา และคุณสมบัติบัณฑิต 
จว. 2.8.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจิตวทิยาฯ 
จว. 2.8.2.2 กําหนดการโครงการ “ พัฒนาศักยภาพนักศกึษาแบบองครวม ( ดานคุณธรรมจรยิธรรม ) 
จว. 2.8.2.3 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
จว. 2.8.3.1 รายงานผลการประเมินโครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบันักศึกษา 
จว. 2.8.4.1 รายงานผลการประเมินโครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมสําหรบันักศึกษา 
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องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

ตวับงชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรกึษาและบรกิารดานขอมลูขาวสาร 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.1.1.1 คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรจิตวทิยาฯ 
จว. 3.1.1.2 ตารางเวลาสําหรับการใหคําปรึกษาของคณาจารยในหลกัสูตร 
จว. 3.1.2.1 ภาพบอรดประชาสัมพันธหนาหอง 1116 
จว. 3.1.2.2 http://human.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.2.3 Web Board คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 3.1.2.4 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.2.5 ตัวอยาง Social Network ตางๆ ที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางคณาจารย บณัฑิต และ

นักศึกษา เชน Facebook ที่มีการใหคําปรึกษา/ความรู 
จว. 3.1.2.6 ทําเนียบรายช่ือพรอมที่อยูของบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ต้ังแต พ.ศ. 2547 ถึง 

2553  
จว. 3.1.3.1 ภาพการจัดสัมมนาของนักศึกษาเพ่ือพฒันาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก  นศ. 
จว. 3.1.3.2 ภาพการฝกประสบการณของนักศึกษาในหนวยงานตางๆ 
จว. 3.1.3.3 รายงานการพฒันาประสบการณทางวิชาชีพของนักศึกษาจิตวิทยา 
จว. 3.1.3.4 ภาพการศึกษาดูงานในหนวยงานตางๆ ของนักศึกษา 
จว. 3.1.4.1 http://human.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.4.2 Web Board คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 3.1.4.3 http://sdib.dusit.ac.th/ 
จว. 3.1.4.4 ตัวอยาง Social Network ตางๆ ที่ใชในการติดตอส่ือสารระหวางคณาจารย บณัฑิต และ

นักศึกษา เชน Facebook ที่มีการใหคําปรึกษา/ความรู 
จว. 3.1.5.1 ภาพการฝกประสบการณของนักศึกษาในหนวยงานตางๆ 
จว. 3.1.5.2 ภาพการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม 
จว. 3.1.6.1 รายงานผลความพึงพอใจในการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
จว. 3.1.7.1 ภาพการประชุมรวมกับนักศึกษา เพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม  
จว. 3.1.7.2 ขอมูลสรุปเพ่ือจัดทําแผนโครงการ / กิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหการบริการ  
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ตวับงชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

รายการหลกัฐาน 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
จว. 3.2.1.2 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษากิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค 
จว. 3.2.1.3 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.1.4 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม 
จว. 3.2.1.5 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
จว. 3.2.1.6 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรจติวทิยาฯ       
จว. 3.2.2.2 ภาพการผูแทนนักศกึษาเขารวมประชุมในรูปของคณะกรรมการของนักศึกษาของ

หลักสูตรจติวทิยาฯ 
จว. 3.2.3.1 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษากิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค 
จว. 3.2.3.2 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.3.3 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนหรือรักษา

ส่ิงแวดลอม 
จว. 3.2.3.4 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
จว. 3.2.3.5 รายงานสรุปผลโครงการสงเสริมนักศึกษา กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.4.1 เกียรติบัตรการเขารวมการแขงขันตอบปญหาคําศัพททางจิตวิทยา จัดโดย สมาคมจิตวิทยา

รวมกับ ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จว. 3.2.4.2 โครงการสงเสริมสรางบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 3.2.4.3 รายช่ือนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการสงเสรมิบรรยากาศดานวิชาการ ภาคจิตวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จว. 3.2.5.1 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมวิชาการ “ แฟนพันธุแทจิตวิทยาฯ ” 
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จว. 3.2.5.2 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
จว. 3.2.5.3 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรกัษาส่ิงแวดลอม 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 3.2.5.4 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
จว. 3.2.5.5 รายงานสรุปโครงการกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จว. 3.2.5.6 รายงานสรุปโครงการกิจกรรม “ สานสัมพันธรักรุนพี่สูรุนนอง” 
จว. 3.2.6.1 รายงานผลสรปุขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ประจําป

การศึกษา 2553 เพ่ือการปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมนกัศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ ป
การศึกษา 2554  

 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตวับงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรอืงานสรางสรรค 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.1.1.1 มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  หนา  220-225 
จว.4.1.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัยประจําหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการ                  
จว.4.1.1.3      หนาที่ของคณะกรรมการและข้ันตอนในการดําเนินงานดานการบริหารงานวิจัย ประจํา

หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ          
จว.4.1.1.4 แผนดําเนนิงานดานการวิจยั 
จว.4.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจยัและพฒันาประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
จว.4.1.2.1 มคอ. 3  รายวชิาการศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว.4.1.2.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในการบริหารงานวิจัยประจําหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรม

และองคการ 
จว.4.1.2.3 วิจัยในชัน้เรียน  เรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธินั์กศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา  2553) ”    
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จว.4.1.3.1 บันทึกขอความท่ี  สนอ.733/2554  เรื่อง  รายช่ือตามคําส่ังที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ / 
กําหนดการ / การข้ึนรถ    ใน   “ โครงการสงเสริมและพฒันาการจัดการเรียนการสอน 
(กิจกรรมท่ี  2) ”     ในระหวางวันที่    25-26     เมษายน   2554    ณ  โรงแรมพาวีเลีย่น     
ริมแควรีสอรท    จ.กาญจนบุร ี

จว.4.1.3.2 จรรยาบรรณการวจิัย 
จว.4.1.4.1      คณะกรรมการจัดสรรเงินทุนวิจัย     

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.1.4.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัย   
จว.4.1.4.3  ข้ันตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
จว.4.1.5.1 คลีนิกวิจัยเพ่ือบริการในการใหคําปรึกษาดานการวจัิย 
จว.4.1.5.2 วิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน    
จว.4.1.5.3 http://www.arit.dusit.ac.th/ 
จว.4.1.6.1 http://researcd.dusit.ac.th/     

 
 
ตวับงชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรอืงานสรางสรรค 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.2.1.1 แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจยัและพฒันาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553     
จว.4.2.2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู 
จว.4.2.2.2 หนาที่ของคณะกรรมการจดัการความรูและข้ันตอนในการจดัการความรูประจําหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ     
จว.4.2.3.1 วิจัยในชัน้เรียน  เรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธินั์กศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ปการศึกษา  2553) ”    
จว.4.2.3.2 บันทึกขอความ     เรื่อง   การสงผลการวิจัยเรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นกัศึกษา

หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (ปการศึกษา  
2553) ”    
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จว.4.2.3.3 รูปภาพการประชาสัมพันธิ์และเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง   “ การศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต (ป
การศึกษา  2553) ”    หอง  1116                      

จว.4.2.4.1     ผลการวจัิยเรื่อง  “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กรณีศึกษาผูสูงอายุในเขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร”   

 จว.4.2.4.2      ผลการวจัิยเรื่อง  “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กรณีศึกษาผูสูงอายุในคายบุร
ฉัตร  จ.ราชบรุ”ี        

 จว.4.2.4.3  บันทึกขอความ  เรื่อง  การสงผลรายงานการวจัิย  “การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  
กรณีศึกษาผูสูงอายุในคายบรุฉัตร  จ.ราชบุร”ี   

 
ตวับงชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงานวจิัยหรอืงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจาํ 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.4.3.1.1    สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวจัิยเรื่อง   “ชุดโครงการวิจัยการเสริมสรางความเขมแขง็แก

ชุมชนโคกโคเฒา  อ.เมือง  จ.สุพรรณบรุี  ปงบประมาณ  2554”   
 
 

องคประกอบที ่5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 

ตวับงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

จว. 5.1.1.1 
 

นโยบายสนับสนุนในดานการบริการทางวิชาการสูสังคม (มาตรฐานหลักสูตรจติวทิยา
อุตสาหกรรมและองคการ หนา 221-222) 

จว. 5.1.1.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จว. 5.1.1.3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ     หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ   
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จว. 5.1.1.4 สรุปโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  และ
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบรุฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี

จว. 5.1.2.1 แนวการสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการบริการวิชาการ 
จว. 5.1.3.1 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร                   

(ปกสีชมพู)   
จว. 5.1.3.2 งานวิจัยโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบรุี (ปกสีฟา) 
จว. 5.1.4.1 สรุปผลการเรยีนการสอนในรายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการบริการวิชาการ 
จว. 5.1.4.2 ตัวอยางงานวจัิยชุมชนของนักศึกษา  ช้ันปท่ี 4  รหัส 53 
จว. 5.1.5.1 ตัวอยางงานวจัิยชุมชนของนักศึกษา  ช้ันปท่ี 4  รหัส 53 

 

ตวับงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกดิประโยชนตอสังคม 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 5.2.1.1 เอกสารสรุปการสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อจัดทําโครงการบริการวิชาการสําหรับ

ผูสูงอาย ุ
จว. 5.2.1.2 แผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มาตรการท่ี 1.2  แนวทางปฏิบัติที ่

12.1) 
จว. 5.2.2.1 คําส่ังแตงต้ังจากคณะฯ และคําส่ังปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย 
จว. 5.2.2.2 งานวิจยัโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปกสีชมพู) 

งานวิจยัโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี
(ปกสีฟา)  

จว. 5.2.3.1 รายงานการประชุมประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 วาระเพื่อพิจารณา  :  เรื่องสรุปผลการ
ดําเนินการการบริการวิชาการสูสังคม 

จว. 5.2.4.1 แผนปฏิบัติราชการหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ป 2554 
จว. 5.2.5.1 งานวิจยัโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ปกสีชมพู) 

งานวิจยัโครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนคายบุรฉัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุ ี
(ปกสีฟา) 

จว. 5.2.5.2 เอกสารเผยแพร “ความสําคัญและการเขาใจสุขภาพจิตผูสูงอาย”ุ 
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องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตวับงชี้ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
   จว.6.1.1.1   มาตรฐานหลกัสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 จว.6.1.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําหลักสูตร    

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
จว.6.1.1.3 หนาที่ของคณะกรรมการและข้ันตอนในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําหลักสูตรจคิวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว.6.1.1.4  แผนดําเนินงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ    
จว.6.1.1.5 แบบรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ  “สมานไมตรีนองพีจิ่ตวิทยา” 
จว.6.1.2.1  มคอ.3  รายวิชาการเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวทิยา                  
จว.6.1.2.2  สรุปโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับนทิรรศรตันโกสินทร   
จว.6.1.2.3 สรุปโครงการกิจกรรมกลุมบําเพ็ญประโยชน 
จว.6.1.3.1 รูปภาพการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน    หอง  1116                      
จว.6.1.3.2 http://human.dusit.ac.th/activities/main_activity_53.html 

 จว.6.1.4.1  มคอ.5  รายวชิาการเตรยีมฝกประสบการณวิชาชีพจิตวทิยา                  
จว.6.1.4.2 แบบประเมินผลโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมกับนิทรรศรัตนโกสินทร   
จว.6.1.4.3 แบบประเมินผลโครงการกจิกรรมกลุมบําเพ็ญประโยชน 
 
 
 
 



124 
 

 
องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตวับงชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 9.1.1.1 เอกสารคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําหลักสูตรฯ 
จว. 9.1.1.2 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา 2553-2555 
จว. 9.1.2.1 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํป 2553 
จว. 9.1.3.1 คูมือหลักสูตรสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 
จว. 9.1.4.1 รายงานประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2552   
จว. 9.1.4.2 แผนการปรับปรุงคุณภาพตามรายงานประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา 2552   
จว. 9.1.5.1 แผนงานประกันคุณภาพภายใน ประจาํปการศึกษา 2553 
จว. 9.1.6.1 เว็บไซดการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จว. 9.1.7.1 กําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและผูปกครอง หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
 

องคประกอบที ่10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

ตวับงชี้ท่ี 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 10.1.1.1 แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี 
จว. 10.1.2.1 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
จว. 10.1.2.2 ตัวอยาง มคอ. 5  
จว. 10.1.3.1 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
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ตวับงชี้ท่ี 10.2 :  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี มีความรู เจตคติท่ีดี  
                           ตลอดจนเกดิพฤตกิรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

รายการหลกัฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
จว. 10.2.1.1 กําหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาแบบองครวม (ดานคุณธรรมจริยธรรม) 
จว. 10.2.1.2 สรุปรายงานการประชุม คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
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ภาคผนวก  ข. 
 
 

ผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 
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ผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  
 
ตัวบงชี้ สมศ.ท่ี 16:  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค 

ของการจัดต้ังสถาบัน 
เกณฑการพิจารณา  

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคการจัดต้ังคณะ(หลักสูตร) โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในคณะ (หลักสูตร) โดยอยูในระดับดีไมนอยกวา   รอยละ 
80 

4. ผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังคณะ(หลักสูตร) และ
เกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีสะทอนถึงอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง
คณะ(หลักสูตร)จนเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน 

(ปฏิบัติได 5 ขอ) 
4 ขอ      ตํ่ากวาเปาหมาย      เทากับเปาหมาย 

      สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 
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ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐาน สมศ. คือ 
    1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการจัดทําแผนกลยุทธ (สมศ. 
16.1.1) ท่ีสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (สมศ. 16.1.2) โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหลักสูตรฯ รวมกับคณะฯ ในการวางนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ          อัตลักษณ  
ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงคการจัดต้ังหลักสูตรฯ โดยไดรับการเห็นชอบจาก            สภาสถาบัน 
  2. หลักสูตรฯ มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธท่ี
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ และบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามอยาง
ตอเนื่อง (สมศ.16.2.1) (สมศ.16.2.2) 

3. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรซ่ึงจัดทําโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อยูในระดับดี  รอยละ 72.4 (สมศ.16.1.3) 
   4. หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังหลักสูตร
ฯ  และเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม (สมศ.16.4.1) 
    

 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของตัว
บงช้ี  สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถาบัน ไว
ที่  4 ขอ และหลักสูตรฯ สามารถดําเนินงานได 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
รายการหลักฐาน สมศ. 

สมศ. 16.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
สมศ. 16.1.2 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สมศ. 16.2.1 คําส่ังของคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ หลักสูตรจิตวิทยาฯ 
สมศ. 16.2.2 แผนปฏิบัติราชการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ป 2553 
สมศ.16.3.1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการนักศึกษาและศิษย เกา  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 2553 

สมศ. 16.4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการของหลักสูตรฯ  
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ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 17: ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลกัษณของสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ 
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณและบุคลากรไมนอยกวารอยละ 50 ใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันการศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอยกวา    รอยละ 
80 

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ (หลักสูตร) และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

5. คณะมีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน 

(ปฏิบัติได 5 ขอ) 
4 ขอ      ตํ่ากวาเปาหมาย      เทากับเปาหมาย 

      สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตาม
เกณมาตรฐาน สมศ. คือ 

1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีสวนรวมในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการจัดทํา
แผนกลยุทธ (สมศ. 17.1.1) ที่สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (สมศ. 
17.1.2)   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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2. หลักสูตรฯ มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหลักสูตร (สมศ.17.2.1)โดยยึดแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โดยไดรับความรวมมือจากนักศึกษาและบุคลากรในการเขารวมโครงการตางๆเปนอยางดี (สมศ.
17.2.2) 

3. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการหรือกิจกรรม โดยในแตละกิจกรรม
ไดผลการประเมินในระดับดี (สมศ.17.3.1)  

4. หลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับความช่ียวชาญทางดานจิตวิทยา โดยใน
การศึกษา 2553 หลักสูตรไดมีการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต  โครงการ
สรางเสริมความเปนเลิศทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และ โครงการ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีในครอบครัว เพื่อเปนการฝกฝนทักษะและความรูใหกับนักศึกษาและ
เปนการบริการดานวิชาการสูสังคม (สมศ.17.4.1) (สมศ.17.4.2) (สมศ.17.4.3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะหลักสูตรจิตวิทยาฯ กําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของตัวบงชี้สมศ.ที่ 17 ผล
การพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบันไวท่ี 4 ขอ และหลกัสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการจดัการสามารถดําเนินงานได 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

 
รายการหลักฐาน สมศ. 
สมศ. 17.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
สมศ. 17.1.2 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สมศ. 17.2.1 แผนปฏิบัติราชการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ป 2553 
สมศ. 17.2.2 สรุปผลการดําเนินการหลักสูตรจิตวิทยาประจําปการศึกษา 2553  
สมศ.17.3.1 สรุปผลการดําเนินการหลักสูตรจิตวิทยาประจําปการศึกษา 2553 
สมศ. 17.4.1 รายงานผลการดําเนินโครงการโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู สูงอายุ ชุมชนเขตดุสิต  
สมศ.17.4.2 โครงการสรางเสริมความเปนเลิศทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
สมศ.17.4.3 โครงการสรางเสริมความสัมพันธอันดีในครอบครัว 
สมศ. 17.5.1 เอกสารแสดงการยอมรับความเช่ียวชาญเฉพาะที่เปนจุดเดน การไดรับรางวัล  

หรือไดรับการยกยอง เชน ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
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จุดแข็ง 
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการพัฒนาแผนกล

ยุทธและแผนดําเนินงานประจําป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ คือ การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 
 
จุดออน 
 หลักสูตรฯ ยังขาดในสวนของการเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรควรมีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการตอคณะกรรมการประจําคณะฯ อยางสมํ่าเสมอ 
และนําผลการประเมินการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินงานของหลักสูตร
อยางตอเนื่องในปการศึกษาตอไป และหลกัสูตรควรดําเนินการใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติตอเนือ่งไปจนถึง
นานาชาติ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 1: บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 
วิธีการคํานวณ 
 

      
  
 
หมายเหตุ 
 ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจกรรมของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และผูท่ี
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
0.00 คะแนน 

(ดําเนินการไดรอยละ 0.00) 
 รอยละ 80   ตํ่ากวาเปาหมาย        เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2553  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  ไมมีบัณฑิตในระดับปริญญาตรีท่ี
สําเร็จการศึกษาและไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  เน่ืองจากหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการเปดทําการเรียนการสอนปการศึกษาแรกใหกับนักศึกษา รหัส 51 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ 20 รอยละ 40 รอยละ 60 รอยละ 80 รอยละ 100 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  x 100 
                       จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
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ชื่อตวัชีว้ัด ตวัตั้ง และตวัหาร 
ตามสูตรการคาํนวณ 

ผลการดําเนินงาน 

ช่ือตัวต้ัง : จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

0 

ช่ือตัวหาร : จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 

0 

ช่ือตัวช้ีวดั : รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

0.00 

  
การบรรลุเปาหมาย 
 - 
  
รายการหลักฐาน 

- - 

 
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 14: การพัฒนาคณาจารย 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังน้ี 

วุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ตําแหนงทางวชิาการ 
อาจารย 0 7 0 

ผูชวยศาสตราจารย 0 0 0 
รองศาสตราจารย 0 0 1 
ศาสตราจารย 0 0 0 
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วิธีการคํานวณ 
 

      
  
 
เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2.62 คะแนน 

(คาดัชนีเปน 3.14) 
คาดัชนีเปน 

4.80 
  ตํ่ากวาเปาหมาย        เทากับเปาหมาย 
  สูงกวาเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2553  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 2.62 
การคํานวณผลการดําเนินงานดังตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.20 2.40 3.60 4.80 6.00 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา     
อาจารยประจําทั้งหมด 
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วุฒกิารศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คา
นํ้าหนกั 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง
น้ําหนัก 

คา
นํ้าหนกั 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง
นํ้าหนัก 

คา
นํ้าหนัก 

จํานวน 
(คน) 

คาถวง
นํ้าหนัก 

อาจารย 0 - - 2 7 14 5 - - 
ผูชวยศาสตราจารย 1 - - 3 - - 6 - - 
รองศาสตราจารย 3 - - 5 - - 8 1 8 
ศาสตราจารย 6 - - 8 - - 10 - - 

รวม - - - - 7 14 - 1 8 
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ชื่อตัวชีว้ดั ตวัตั้ง และตวัหาร 
ตามสูตรการคํานวณ 

ผลการดําเนินงาน 

ช่ือตัวต้ัง : ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา 
 

22 

ช่ือตัวหาร : จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 

7 

ช่ือตัวช้ีวดั : คาดัชนีคุณภาพอาจารย 
 

3.14 

  
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
ของตัวบงช้ี สมศ.ที่ 14 การพัฒนาอาจารย โดยมีคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 4.80 และหลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการมีคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 3.14 
  
รายการหลักฐาน 

สมศ.14.1 จํานวนและรายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2553 (นับเฉพาะอาจารย 
ที่ปฏิบัติงานจริง)  

 
จุดแข็งและแนวทางการพัฒนา   
 - 
จุดออนและแนวทางในการปรับปรุง   
 บุคลากรในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการหลายทานไดเขารวมโครงการสงเสริม
ศักยภาพในการสรางผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และอยูในชวงรวบรวมผลงานเพ่ือขอตําแหนงทาง
วิชาการ  
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 5: งานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร 
 
เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.125 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน
เจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอก
สถาบันของเจาของบทความ 

0.25 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขานั้นจาก
ตางประเทศ 

0.50 บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติท่ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน       Web site 
ของสํานักงานฯ 

0.75 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือบทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Website ของ
สํานักงานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล ISI 
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กําหนดระดับแหลงเผยแพรสรางสรรค ดังน้ี 

คานํ้าหนกั ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.125 มีการเผยแพรโดยจัดนิทรรศการ  (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)  

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 มีการเผยแพรโดยจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ 
0.50 มีการเผยแพรโดยจัดนิทรรศการ  (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)  

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 มีการเผยแพรโดยจัดนิทรรศการ  (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)  

ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 มีการเผยแพรโดยจัดนิทรรศการ  (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)  

ระดับนานาขาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 
 

*  อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันนออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
National มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวียดนามสิงคโปร และ
อินโดนีเซีย 
 
วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพมิพหรือเผยแพร 
X 100 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 
 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ  20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร* 10 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 

(รอยละ10) 
รอยละ 10  ตํ่ากวาเปาหมาย       เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไมมีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ
เผยแพร  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  
 
รายการหลักฐาน สมศ. 

- 
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ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 6: งานวจัิยหรืองานสรางสรรคทีนํ่าไปใชประโยชน 
 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมของจํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคทีนํ่าไปใชประโยชน 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน 
รอยละ 20 

รอยละ 20  ตํ่ากวาเปาหมาย     เทากับเปาหมาย 
  สูงกวาเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553 รอบ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไมมีผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  
 
รายการหลักฐาน สมศ. 

- 
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ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 7: ผลงานวชิาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 
เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 
คานํ้าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพจิารณาตาเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ 

X 100 
อาจารยประจําและนักวิจยัประจําทั้งหมด 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน 

(รอยละ 10) 
รอยละ 10     ตํ่ากวาเปาหมาย       เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553 รอบ ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไมมีผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพโดยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  
รายการหลักฐาน สมศ. 
 

- 
จุดแข็ง 

- 
 
จุดออน 

1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการยังขาดระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการ 

 
แนวทางการพัฒนา 

1.   หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการควรพัฒนาและสนับสนุนใหบุคลากรภายในหลักสูตร
ผลิตและเผยแพรงานวิจยัสูภายนอก 

2.   หลักสูตรจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการควรพัฒนาการประเมินเพื่อปรับปรุงการสนับสนุนพนัธ
กิจดานการวจัิยหรืองานสรางสรรค  
 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการ  
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 8:  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนหรืองานวิจยั 
เกณฑการพิจารณา 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 10 

2. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับงานวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด
ไมนอยกวารอยละ 10 

3. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชาตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 

4. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหมตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 5 

5. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีใชกับการตอยอดสูหนังสือหรือตําราตอจํานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 5 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2553  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  มีผลการดําเนินงาน 2 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐาน สมศ. คือ  หลักสูตรมีรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 10.00 และรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใช
กับงานวิจัยตอจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมดไมนอยกวารอยละ 10.00 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ. 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
8 ขอ 2  ขอ 2  คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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ผลการประเมินเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

8 ขอ    ขอ 2  ขอ ไมบรรล ุ

 
 
รายการหลักฐาน สมศ. 
สมศ. 8.1.1.1 เอกสารเก่ียวกับการบริการวิชาการ 

 
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 9: การเรยีนรูและเสริมสรางความเข็มแขง็ของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
เกณฑการพิจารณา 

1. มีการดําเนินการตามวงจร PDCA โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชนองคกรมีความเข็มแข็ง 

 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2553 มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. คือ (ผลการดําเนินงานให

พิจารณาจาก เกณฑการพิจารณา ใสเฉพาะขอที่มีหลักฐานปรากฏ) 
1. หลักสูตรฯ มีกิจกรรมและดําเนินการตามวงจร PDCA โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
2. หลักสูตรฯ บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. หลักสูตรฯ มีกิจกรรมการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4. หลักสูตรฯ มีการสรางกลไกลท่ีมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 
5. หลักสูตรฯ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชนองคกรมีความเขมแข็ง 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ. 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
9 ขอ 5  ขอ 5  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

9 ขอ  4  ขอ 5  ขอ บรรลุ 
 
เอกสารอางอิง 

สมศ.9.1.1 เอกสารเก่ียวกับการบริการวิชาการ 
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ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 18: ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ 
 
เกณฑการพิจารณา 

1.มีการดําเนินการตามวงจร PDCA 
2.บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4.ไดรับการยกย่ิงระดับชาติ 
5.ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 

 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน   มีผลการดําเนินงาน 3 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. คือ (ผลการ
ดําเนินงานใหพิจารณาจาก เกณฑการพิจารณา ใสเฉพาะขอที่มีหลักฐานปรากฏ) 

1. หลักสูตรฯ มีโครงการการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ และดําเนินการวงจร 
PDCA 

2. หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานแตละโครงการของหลักสูตรบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 
80 

3. หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรมโครงการมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ สมศ. 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
18 ขอ 3  ขอ 3  คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
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ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ตวัชีว้ัด หนวยวดั ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2552 

เปาหมาย ป
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

18 ขอ  4  ขอ 3  ขอ ไมบรรล ุ

 
 
เอกสารอางอิง 

สมศ.18.1.1 เอกสารเก่ียวกับการบริการวิชาการ 

 
จุดแข็ง 

 - 

 

จุดออน   

 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการมีการดําเนินการไมครบทุกข้ันตอน  โดยเฉพาะในระดับที่

สูงข้ึน 

 

แนวทางการพฒันา   

 ควรมีการดําเนินการตามกระบวนใหครบทุกข้ันตอน  โดยปฏิบัติการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติที่

กําหนดไว  ใหครอบคลุมถึงระดับที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคมและระดับประเทศ 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอย 80  
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4. ไดรับการยกยองระดับชาติ 
5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
4 คะแนน 

(ปฏิบัติได 4 ขอ) 
3 ขอ  ตํ่ากวาเปาหมาย       เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีผลการดําเนินงาน  3 ขอ ตามเกณฑ
มาตรฐาน สมศ. คือ  

1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดจัดทําแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําป 2553 และไดจัดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในโครงการตางๆ (สมศ. 10.1.1) 
 2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีการจัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 (สมศ. 10.2.1)  

3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดจัดโครงการตางๆ ซ่ึงมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม  (สมศ. 10.3.1) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได  
1 ขอ 

ปฏิบัติได  
2 ขอ 

ปฏิบัติได  
3 ขอ 

ปฏิบัติได  
4 ขอ 

ปฏิบัติได  
5 ขอ 
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การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะ หลักสูตรฯ มีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพียงแค 3 ขอ ซ่ึงไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 
 
รายการหลักฐาน สมศ. 

สมศ.10.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรฯ 

สมศ.10.1.2 แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2553 

สมศ.10.2.1 รายงานผลการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมและโครงการ 

สมศ.10.3.1 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมและโครงการ 
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 11 : การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันทีก่อใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี
 2. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรีย 
 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 4. มีฟนที่ทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทั้งองคกร ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑการใหคะแนน 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
5 คะแนน 

(ปฏิบัติได 5 ขอ) 
5 ขอ   ตํ่ากวาเปาหมาย            เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2553 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีผลการดําเนินงาน 5 ขอ ตามเกณฑ

มาตรฐาน สมศ. คือ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได  5 ขอ 
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 1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดใหบุคลากรในหลักสูตรฯ มีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการตางๆ ท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี (สมศ.11.1.1) 
 2. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ไดมีการจัดสถานท่ี (หองพักครู) สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแตงอยางมีความสุนทรีย (สมศ.11.2.1) 
 3. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลอง
กับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 4. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
 5. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีการประเมินโครงการตางๆ ท่ีพัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงผลการประเมินในแตละโครงการอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปฏิบัติไดครบ 5 ขอ เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 
รายการหลักฐาน สมศ. 

สมศ.11.1.1 ภาพถายอาคารสถานท่ี 

สมศ.11.1.2 รายงานผลการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมและโครงการของหลักสูตร 

 
จุดแข็ง จุดออน   
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ใหความสําคัญโดยการจัดกิจกรรมทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 
จุดออน  
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ยังไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ ดานศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีผลงานเปนที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ 
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แนวทางการพฒันา   
 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ควรเผยแพรกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลายชองทางมาก
ยิ่งขึ้น  รวมทั้งบูรณาการงานทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอ่ืนๆ  ของมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากภารกิจดานการเรียนการสอน และควรมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพ ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 
ตวับงชี้ สมศ.ท่ี 15 : ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกดั 
 
วิธีการคํานวณ 
                               ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
                                     จํานวนป 
     หมายเหตุ 
 ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เริ่มใช
คะแนนต้ังแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน 
 - ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553 
 - ประเมินป 2555 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553 
            - ประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ป คือ ป 2555 , 2554 และ 2553 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 3 ป ยอยหลังเปนคะแนนของ
ตัวบงช้ีนี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เชน เดียวกับการประเมินภายนอก) 
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ผลการดําเนินงาน 
 จากผลการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 พบวา คาคะแนนใน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มีคาเทากับ 1.50  1.24 
และ 1.08 ตามลําดับ(สมศ. 15.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป 2552 หนา 19) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย    
 
รายการหลักฐาน 
 

สมศ. 15.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป 2552 หนา 19 

 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 

หลักสูตรฯ ยังขาดขอมูลตอเน่ืองในผลของการประกันคุณภาพการศึกษา   
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัยรวมถึงมีการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพและการประเมินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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