
        
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
ระดับปริญญาโท 

 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ปการศึกษา  2558 
(ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน  2559) 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

โดย 

คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 



1 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

ระดับปริญญาโท 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 16 สิงหาคม 2559 
 
รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชนก  มีใจซ่ือ ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยอนุช  มหฤทัยนนท กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยประพิณพันธ ศรีสวรรค กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร 
ไดดําเนินการปดหลักสูตรโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงแลว และงดรับนักศึกษาใหมในป
การศึกษา 2559 ท้ัง นี้เนื่องจากภาควิชาจิตวิทยายังขาดอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมีอาจารย
เกษียณอายุราชการหลายทาน แตอยางไรก็ตามเม่ือปดหลักสูตรแลว ยังไมสามารถยายอาจารยประจําหลักสูตรไป
อยูหลักสูตรอ่ืนได จนกวานักศึกษาจะจบการศึกษาท้ังหมด สวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีขอ
ปรับเปลี่ยน ยังไมไดรับการรับรองจาก สกอ. อาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีจึงเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีปรากฏใน มคอ.2 เดิม ซ่ึงทําใหรายชื่ออาจารยซํ้าซอนกับหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนั้นอาจารย
ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทจึงมีอาจารยประจําหลักสูตรเหลือ เพียงทานเดียว ทําใหจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรยังมีไมครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี สกอ.กําหนด หลักสูตรจึงไมไดมาตรฐาน ดังนั้นหลักสูตรควร
เรงกํากับติดตามใหนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ ดําเนินงานวิจัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือทําให
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีเพียงพอ อยางไรก็ตามหลักสูตรยังมีการบริหารงานท่ีดี โดยมีการ
ดําเนินงานรวมกับภาควิชาจิตวิทยา อาจารยทุกทานในภาควิชาฯมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรฯ  
 

จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ภาพรวม ไดดังนี้ 
จุดเดน  
 - 
แนวทางเสริม 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 

 1. ควรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชบัณฑิต 

และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 

 2. ควรสงเสริมการตีพิมพผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ในวารสารหรืองานประชุมวิชาการท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน 

 3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

 4. หลักสูตรควรเรงดําเนินการกํากับและติดตามใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลา 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผานเกณฑ 

X  ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม    

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ     

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา    

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ไมผาน 

 

 

องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 0.00  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 1.35  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา      ไมมีการรับสมัครนักศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.33  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 1.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 3.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 0.00  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 

 
 
องคประกอบท่ี 

 
คะแนนผาน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
  0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

2   - - 0.68 0.68 ระดับคุณภาพนอย 
3 คะแนนเฉลีย่ 2.50 - - 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 ของทุกตัวบงช้ี 2.44 - - 2.44 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 ในองคประกอบ 1.00 1.67 - 1.50 ระดับคุณภาพนอย 
6 ท่ี 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  2.22 2.00 0.68 0.00 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

นอย 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



5 
 

 


	รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	ปีการศึกษา  2558

