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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร  ปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร 6 คน มีตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 4 คน อาจารย 2 
คน  และมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน และปริญญาโท 2 คน จากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

สรุปผลการประเมิน  
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงช้ี   
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ผานการประเมิน   
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต มี 2 ตัวบงช้ี  
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยูในระดับคุณภาพนอย  
ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพรอยูในระดับ
คุณภาพนอย   
องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา มี 3 ตัวบงช้ี   
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษาอยูในระดับคุณภาพนอย  
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา อยูในระดับคุณภาพนอย    
ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อยูในระดับคุณภาพนอย   
องคประกอบท่ี 4  อาจารย มี 3 ตัวบงช้ี   
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยอยูในระดับคุณภาพนอย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยอยูในระดับคุณภาพดี   
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยอยูในระดับคุณภาพนอย   
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  มี 4 ตัวบงช้ี   
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับคุณภาพปานกลาง  
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพดี  
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน อยูในระดับคุณภาพนอย   
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม TQF อยูในระดับคุณภาพดีมาก  
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบงช้ี   
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพนอย     
ผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรไดมาตรฐาน คะแนนเฉล่ีย 2.03 ระดับคุณภาพปานกลาง  
 
ส่ิงท่ีพบในการตรวจประเมินท่ีควรปรับปรุง 
 1. ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไดตีพิมพผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 2. ควรเผยแพรผลงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแหลงตีพิมพภายนอกท่ีมีคาน้ําหนักสูง  
 3. ควรมีการประเมินกระบวนการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานใหครบถวนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ควรติดตามผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตใหมีจํานวนอยางนอยท่ีสุดเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ภาพรวม ไดดังนี้ 
 จุดเดน  
  -  
 แนวทางเสริม 
  - 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรยังมีนอย 
 2. การเผยแพรผลงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษายังมีคาน้ําหนักคอนขางนอย 
 3. ผลการดําเนินงานของหลักสูตร สวนใหญยังไมพบวามีการประเมินกระบวนการ 
 4. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตยังมีจํานวนไมเปนไปตามเกณฑ 
 
 แนวทางปรับปรุง 
 1. ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไดตีพิมพผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 2. ควรเผยแพรผลงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแหลงตีพิมพภายนอกท่ีมีคาน้ําหนักสูง  
 3. ควรมีการประเมินกระบวนการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานใหครบถวนและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ควรติดตามผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตใหมีจํานวนอยางนอยท่ีสุดเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

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 0.00  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 1.26  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 1.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1.00  

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.61  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 4.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 2.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 
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   - - 0.63 0.63 ระดับคุณภาพนอย 
3 คะแนนเฉลีย่ 1.00 - - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 
4 ของทุกตัวบงช้ี 2.54 - - 2.54 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 ในองคประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 
6 ท่ี 2 - 6 - 1.00 - 1.00 ระดับคุณภาพนอย 

รวม  1.94 2.88 0.63 2.03 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

นอย 
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ

นอย 
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