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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
 ในรอบปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่จะต้องด าเนินการ (Key Performance Indicator) 
เพื่อติดตามการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จ านวน 11 
ตัวบ่งชี้  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2558 จ านวน 5 ท่าน ดังนี้   

1. อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ 
2. รองศาสตราจารย์อุไร  สุทธิแย้ม 
3. อาจารย ์ดร.สุภาวดี ลาภเจริญ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยช์นสิรา ศลิานุกิจ 
5. อาจารย์ ดร.ผกาพันธ์ อินตะ๊แก้ว 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคณุภาพการศึกษา พบว่า 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (KPI)  เพื่อติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พบวา่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่  สกอ. ก าหนด  จ านวน 11  ตัวบ่งชี้             
คิดเป็นร้อยละ  100.00  ของตัวบ่งชีท้ี่ต้องด าเนนิการทั้งหมด  (11 ตัวบ่งชี้)  เมื่อพิจารณาเทียบเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
พบว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง     
มีผลการด าเนนิงาน  ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.  ก าหนด 

และเมื่อพิจารณาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรทั้ง              
6  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  พบว่า  
องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน    

ผลการประเมินหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต  

ระดับ   ดี  (คะแนนเฉลี่ย  3.24) 
องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา    

ระดับ  ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.00) 
องค์ประกอบที่  4  อาจารย์   

ระดับ  ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  2.89) 
องค์ประกอบที ่ 5  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน    

ระดับ   ดี  (คะแนนเฉลี่ย  3.25) 
องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

ระดับ  ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย  3.00) 
ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นว่า  ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์ประกอบที่ 1  การ

ก ากับมาตรฐาน “ผ่าน”  ดังนั้น  คะแนนผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตรนี้จึงเป็น  3.09 
คะแนน  อยู่ในระดับ  ด ี
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ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินได้ระบุถึงจุดเด่น  จดุอ่อน  และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดงันี ้
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงกับวิชาชีพ 
จุดอ่อน / ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในด้านวฒุิการศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ และผลงานวชิาการ 
2. การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา 
3. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางพัฒนา 
1. ควรมีการ ส่งเสริม สนบัสนุนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในดา้นวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน

วิชาการ 
2. ควรมีการปรับการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาให้ชัดเจน 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ 

กลุ่ม 2 ให้มากข้ึน 
ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้ง 5 ท่าน ควรตระหนักในหนา้ที่และด าเนนิงานตามค าสั่งที่ก าหนดให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน และติดตามระบบ TQF จาก สกอ.ให้เป็นปัจจุบนั 

2. หลักสูตร ควรมีระบบการจัดเก็บผลงานตีพิมพ์ของทั้งนักศึกษาและอาจารย์ อย่างชัดเจน เปน็ระบบ 
ตรวจสอบได้  

3. หลักสูตร ควรมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาที่เป็นระบบตรวจสอบได้ เพราะจะสามารถตอบได้ว่ามี
นักศึกษาที่เป็น advisee จ านวนกี่คน 

4. อาจารย์ประจ าหลักสตูร ควรพัฒนาตนเองให้มีต าแหน่งทางวชิาการเพราะจะให้หลักสูตรมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

5. การตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่มีคะแนนน้อย ควร
ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักศึกษาไดน้ าผลงานไปตพีิมพ์ในวาสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีคะแนนสูงขึ้น โดยอาจารย์ทีป่รึกษา
ควรแนะน าชื่อวารสาร หรือ ใช้ความสัมพันธ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการพิจารณาบทความเพื่อลงในวารสารนัน้ๆ 
อยู่แล้ว ให้นักศึกษาได้มีช่องทางในการไปตีพิมพ์ในวารสารที่มคีะแนนสงูขึ้น 

6. ควรเขียน ระบบและกลไก ผลการด าเนนิงาน ในเอกสารการประเมินตนเองให้ชัดเจน เปน็ขั้นตอน และ
อธิบายให้ครบทุกประเด็นย่อยๆ ที่ในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งจะท าให้คณะกรรมการได้เห็นถึงกระบวนการท างานทีส่ะท้อนถึง
คุณภาพของหลักสูตรที่ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
จากการประเมินพบว่า สาเหตุที่นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนดเนื่องมาจากการขาดการติดต่อ

อย่างต่อเนื่องกับอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้น จึงเสนอแนะ (1) หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนการจัดท าวิทยานิพนธ์ ระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างชัดเจน มีปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจนหลังจากที่นักศึกษาได้หัวข้อเรียบร้อย เพื่อให้
นักศึกษาและอาจารย์ได้ด าเนินการตามปฏิทินหรือข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งรัดให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาทัน
ตามเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถด าเนินการตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ 

X  ไม่ผ่านเกณฑ ์
หมายเหตุ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา    
9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 4.60  
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 1.88  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3  
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา                         3  

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 2.67  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน 3  
5.3 การประเมินผู้เรียน 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 3  
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ตารางวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 
 

องค์ประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนน
ผ่าน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

- - 3.24 3.24 ระดับคุณภาพดี 
3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 2.89 - - 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 
6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 2.95 3.25 3.24 3.09 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
ระดับคณุภาพ 

ด ี
ระดับคณุภาพ 

ด ี
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