
        
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ปการศึกษา  2558 
(ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน  2559) 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

โดย 

คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 



1 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 5 กันยายน 2559 
 
รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารยจฑุามาศ เทพชัยศรี ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชยั ปานจันทร กรรมการ 
3. อาจารยอรอนงค อิงชําน ิ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 รหัสหลักสูตร     25190071100019 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  
 ผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

(หลักสูตร 5 ป ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยไดรับการรับทราบและเห็นชอบจากสํานักงานการอุดมศึกษา 

เม่ือวันท่ี 15 พ.ค. 2557 ปจจุบันมีนักศึกษา 4 ชั้นป จํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเปนหลักสูตร

ท่ีไดรับความนิยมจากกระแสสังคม ในดานสุขภาพและวิชาชีพครู 

      มหาวิทยาลัยรามคําแหงควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรใหดาน คุณสมบัติ คุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5ป) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 พบวาไมผานเกณฑเกณฑการประเมิน  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ี 1.1 ไมเปนไปตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 
จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ภาพรวม ไดดังนี้ 
จุดเดน  
 - 
แนวทางเสริม 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.อาจารยประจําหลักสูตรควรมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  มหาวิทยาลัยควรมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือใหทรัพยกรบุคคลมาทดแทนอยางเปนระบบ 
 2. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 3.ควรมีการสงเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรใหสูงข้ึนและสนับสนุนใหอาจารยทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.ควรมีระบบใหการติดตามประเมินผลการทวนสอบใหเปนไปตามเกณฑและระยะเวลา 
 5.หลักสูตรควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหครบถวน  
แนวทางในการปรับปรุง 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

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 4.11  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 5.00  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 1.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน   

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 0.56  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 1.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

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

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

 
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 หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 

2   - - 4.56 4.56 ระดับคณุภาพดีมาก 
3 คะแนนเฉลีย่ 1.00 - - 1.00 ระดับคณุภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 1.19 - - 1.19 ระดับคณุภาพนอย 
5 ในองคประกอบ 2.00 0.67 - 1.00 ระดับคณุภาพนอย 
6 ท่ี 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม  1.26 1.25 4.56 0.00 หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

ดีมาก 
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