
        
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา 
ระดับปรญิญาโท  

 

คณะศึกษาศาสตร ์
 

ปีการศึกษา  2558 
(ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2558 – มิถุนายน  2559) 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

โดย 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

ระดับปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร ์
วันที่ตรวจประเมิน 16 สิงหาคม 2559 

 
รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงศ์อยู่น้อย ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์  เอ่ียมโอภาส กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.เกษม  ชูรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
รหัสหลักสูตร      25490071110396 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา มีนักศึกษาจ านวน  16 คน        
          หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร วันที่ 16 สิงหาคม 2559  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของหลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอ          
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2558  ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1           การก ากับมาตรฐาน  มี 1 ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2           บัณฑิต  มี 2 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยรายองค์ คือ 2.47 คะแนน ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 3           นักศึกษา มี 3 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ 1.67 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อย 
องค์ประกอบที่ 4           อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ 2.94 คะแนน   ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5           หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มี 4 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยรายองค์ คือ  

2.13 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 6           สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ 2.00 คะแนน   

ระดับคุณภาพ น้อย 
ผลการประเมินภาพรวม   ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 2.25 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาภาพรวม ได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท้ัง 5 คน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านควรท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินกระบวนการทุกประเด็นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นแนวโน้มของการด าเนินงาน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 1. ควรจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน  
  2. ควรส่งเสริมให้บัณฑิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐานข้อมูลที่มีค่าถ่วงน้ าหนักสูงขึ้น 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือการพัฒนา 

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 4.42  
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 0.52  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 2  
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 1  
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2  

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2  
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 4.83  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน 2  
5.3 การประเมินผู้เรียน 1  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.50  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2  
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ตารางวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษาเพ่ือการพัฒนา 

 

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

 

- - 2.47 2.47 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3 1.67 - - 1.67 ระดับคุณภาพน้อย 
4 2.94 - - 2.94 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 1.00 2.50 - 2.13 ระดับคุณภาพปานกลาง 
6 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 2.12 2.38 2.47 2.25 ระดับคุณภาพปานกลาง 
ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
ระดับคณุภาพ 

ปานกลาง 
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ลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


