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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  
ในรอบปการศึกษา 2558  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ตามองคประกอบคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  จํานวน 6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ที่จะตองดําเนินการ (Key Performance 

Indicator)  เพื่อติดตามการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  

(TQF)  จํานวน  3   ตัวบงชี้  โดยมีอาจารยประจําหลักสูตรในรอบปการศึกษา  2558  จํานวน  5  ทาน  ดังนี้ 

 1.  อาจารยโชติมา เวสารัชชานนท  

 2.  อาจารยเอกสิทธิ์ ชาตินท ุ  

 3.  ผศ.ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ   

 4.  อาจารย คึกฤทธิ์ ศิลาลาย   

 5.  อาจารยสนุน มีเพชร    

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา พบวา 

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (KPI)  เพื่อติดตามการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พบวา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชวีศึกษาและการงานอาชีพ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  มีผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่  สกอ. กําหนด  จํานวน 3  ตัวบงชี้  คิดเปน

รอยละ  100.00  ของตัวบงชี้ทีต่องดําเนินการทัง้หมด  ( 3  ตัวบงชี้)  เมื่อพิจารณาเทียบเกณฑที่ สกอ.กําหนด พบวา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชวีศึกษาและการงานอาชีพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีผล

การดําเนินงาน  ผาน เกณฑมาตรฐานที่ สกอ.  กําหนด 

และเมื่อพิจารณาผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรทั้ง  6  

องคประกอบ  11  ตัวบงชี้  พบวา  

องคประกอบที่  1  การกํากับมาตรฐาน    

ผลการประเมินหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

องคประกอบที่  2  บัณฑิต     

ขอยกเวนเนื่องจากยังไมมีผูสาํเร็จการศึกษา หลักสูตร 5 ป (หลกัสูตร 2555) 

องคประกอบที่  3  นักศึกษา    

ระดับ  ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  2.50) 

องคประกอบที่  4  อาจารย    

ระดับ   ดี  (คะแนนเฉลี่ย  3.30) 

องคประกอบที ่ 5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน    

ระดับ   ดี  (คะแนนเฉลี่ย  3.25) 

องคประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

ระดับ  ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.00) 

ซึ่งจากผลการประเมินดังกลาวจะเห็นวา  ผลการดําเนนิงานตามเกณฑมาตรฐานขององคประกอบที่ 1  การ

กํากับมาตรฐาน “ผาน”  ดังนั้น  คะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตรนี้จึงเปน  3.08 

คะแนน  อยูในระดับ  ด ี
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ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินไดระบุถึงจุดเดน  จดุออน  และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดงันี ้

จุดเดน 

1. อาจารยผูสอนมปีระสบการณสามารถถายทอดองคความรูตรงกับวิชาชีพ 
จุดออน / ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1.   คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรในดานวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ และผลงานวชิาการ 
2.   การประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
3.   การตีพิมพเผยแพรผลงานวชิาการ 

ขอเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา 

1. ควรมีการ สงเสริม สนับสนนุอาจารยประจาํหลักสูตรในดานวฒุกิารศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ และผลงาน
วิชาการ 

2. ควรมีการปรับการประเมินผูเรียนใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาใหชัดเจน 
3. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนสงผลงานวชิาการตีพิมพเผยแพร ในฐานขอมูล TCI กลุม 1 

และ กลุม 2 ใหมากข้ึน 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

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 ผาน 

 
องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตร 5 ป  

(หลักสูตร 2555) 
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา       

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 2.00  
3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน   

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.89  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 3.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

 
 
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 ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2   - - - - - 
3 คะแนนเฉลีย่ 2.50 - - 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 ของทุกตัวบงช้ี 3.30 - - 3.30 ระดับคุณภาพดี 
5 ในองคประกอบ 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 
6 ท่ี 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  2.98 3.25 - 3.09 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ

ดี 
-     
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