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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไดรับ
ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง และไดรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทางหลักสูตรไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง จากนั้นทางสาขาวิชาไดงดรับ
นักศึกษาและดําเนินการปดหลักสูตรตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2558 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแลว 
แตอยางไรก็ตามเนื่องดวยยังคงมีนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาตามแผน ก (วิทยานิพนธ) ดังนั้นจึงควรมีการดูแล
นักศึกษาทุกคนท่ีเหลืออยูใหตอเนื่อง โดยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ชองทางการใหคําปรึกษา ตลอดจนการ
ติดตามผลความสําเร็จของวิทยานิพนธตามข้ันตอนตาง ๆ รวมท้ังสรางสรรคแนวทางการตีพิมพเผยแพรดวยวิธีการ
ตาง ๆ ตามกําลังความสามารถท่ีสาขาวิชาจะทําได  
     หลักสูตรฯ มีปญหาการวางแผนและจัดการผูสอนตลอดจนกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ตามหลักสูตรสําเร็จลุลวงตามตัวบงชี้ตาง ๆ ดังนั้น หากมีการเปดหลักสูตรในลักษณะเดียวกันควรมีการสํารวจ
ความตองการของผูเรียน จัดทําแผนการรับนักศึกษาภายใตบริบททางวิชาการของสาขาฯ รวมท้ังกําหนดวิสัยทัศน 
แนวทางการจัดการหลักสูตรตลอดจนแนวคิดเพ่ือใหรายละเอียดของแตละวิชาใหมี ความชัดเจนเนื่องจากจะสงผล
ถึงการกําหนดผูสอน และการวางแผนในอนาคตดานความตองการบุคลากรท่ีจะใชเปนกลไกขับเคลื่อนหลัก ของ
หลักสูตรตอไป 
     ประเด็นท่ีควรใหความสนใจคือสิ่งสนับสนุนบุคลากร และอุปกรณอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดใหชัดถึงความตองการท้ัง กอนการเปดหลักสูตร ระหวางการดําเนินการตามหลักสูตร และการ
ประเมินผลวาสิ่งท่ีสาขาจะใหกับนักศึกษานั้น สอดคลองกับความตองการจริงหรือไม นอกจากนี้แลวการ
ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ท้ังในดานของอาจารยประจําหลักสูตรและผูมีสวนไดสวนเสียในดานตาง ๆ 
ไมมีการประเมินอยางเปนระบบซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรจัดทําและนําเสนอในรูปแบบ เอกสารท่ีเปนหลักฐานชัดเจน 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีจะทําให หลักสูตรฯมีความโดดเดนข้ึนมา 
และเปนท่ียอมรับ 
 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้ 
     ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ไมผานการประเมิน  
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มี 2 ตัวบงชี้ 
     ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยูในระดับคุณภาพดี = 
4.67 
     ตัวบงชี้ 2.2  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปอยูในระดับ
คุณภาพนอย = 0.00  
องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา มี 3 ตัวบงชี้ 
     ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษาอยูในระดับคุณภาพนอย = 1.00 
     ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา อยูในระดับคุณภาพนอย = 1.00 
     ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ไมมีการประเมิน   
องคประกอบท่ี 4  อาจารย มี 3 ตัวบงชี้ 
     ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยอยูในระดับคุณภาพนอย = 2.00 
     ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารยอยูในระดับคุณภาพดีดี  = 3.58 
     ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยอยูในระดับคุณภาพปานกลาง = 0.00 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  มี 4 ตัวบงชี ้
     ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับคุณภาพนอย = 1.00 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพนอย = 1.00 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน อยูในระดับคุณภาพนอย  = 2.00 
     ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม TQF อยูในระดับคุณภาพดีมาก = 0.00 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบงชี้ 
     ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพนอย = 1.00  
ผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรไดมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย  0.00   

 

จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาภาพรวม 
ไดดังนี้ 
จุดเดน  

1. สาขาวิชาฯ มีคณาจารยท่ีมีคุณภาพ พรอมท่ีจะนําพาสาขาฯ ใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีการติดตามนักศึกษาอยางใกลชิด 

แนวทางพัฒนา 
1. สงเสริมใหคณาจารยใชศักยภาพของตนเองในดานการออกแบบหลักสูตรและสรางสรรคงานวิจัยใหกับ
สาขาวิชาฯ 
2. อาจารยประจําหลักสูตรควรมีมาตรการในการเขาถึงและแกปญหาใหกับนักศึกษา ท่ีมีอุปสรรคในการ
เรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. สงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาไดมีโอกาส หรือชองทางในการเผยแพรงานวิจัย หรือผลงาน
สรางสรรคเชิงวิชาการ 
2. เพ่ิมชองทางการเผยแพรผลงานของ อาจารย และนักศึกษาในรูปแบบออนไลน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
และเรงดําเนินการจัดทําวารสารทางวิชาการอันเปนท่ียอมรับ 

แนวทางปรับปรุง 
 1. จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนบุคลากรเดิมท่ีเกษียณอายุราชการ รวมท้ังเจาหนาท่ีฝายสนับสนุนให

 สอดคลองกับภาระงาน 
2. ดําเนินการจัดระบบงานใหเปนมาตรฐาน และจัดเก็บเอกสารในเชิงสารสนเทศเพ่ือการอางอิงและใช
ประโยชน 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา   

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 4.67  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 0.00  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา ไมมีการรับสมัครนักศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1.00  

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.58  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 0.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

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

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

 
 
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   - - 2.34 2.34 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3 คะแนนเฉลีย่ 1.00 - - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 1.86 - - 1.86 ระดับคุณภาพนอย 
5 ในองคประกอบ 1.00 1.00 - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 
6 ท่ี 2 - 6 - 1.00 - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม  1.43 1.00 2.34 0.00 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
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