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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มีจุดมุ่งหมายในการผลิตมหาบัณฑิต

ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและการวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาคงอยู่ จ านวน 80 คน    โดยทางหลักสูตรได้มีการ

ด าเนินการแจ้งปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เห็นชอบการ 

ขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และ สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ในการประชุมครั้งที่5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยกอง

บริการการศึกษา ได้ท าหนังสือแจ้งการปิดหลักสูตรดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ

หลักสูตร ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2558  ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1          การก ากับมาตรฐาน  มี 11 ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2          บัณฑิต  มี 2 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยรายองค์ คือ 2.47 คะแนน ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 3          นักศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ 1.67 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อย 
องค์ประกอบที่ 4          อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ  1.56 คะแนน   ระดับคุณภาพ น้อย 
องค์ประกอบที่ 5          หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มี 4 ตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ยรายองค์  

คือ  1.25 คะแนน ระดับคุณภาพ น้อย 
องค์ประกอบที่ 6          สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบ่งชี้ คะแนน คือ 2.00 คะแนน   

ระดับคุณภาพ น้อย 
  ในภาพรวม หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน และมีจุดที่ควรพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรทบทวนกระบวนการพัฒนานักศึกษาและกระบวนการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีท าการศึกษาอิสระได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
3. หลักสูตรควรท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ าเสมอ 
5. ควรมีแนวทางการติดตามนักศึกษาในระบบที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์ 

X  ไม่ผ่านเกณฑ ์
หมายเหตุ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

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

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม    

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์     
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา    
9. ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - หลักสูตรปิด 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ไม่ผ่าน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 4.31  
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 0.63  

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

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1  
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 1.67  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน 2  
5.3 การประเมินผู้เรียน 2  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 0  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2  
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ตารางวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 

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  ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

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 1.56 - - 1.56 ระดับคุณภาพน้อย 

5 1.00 1.33 - 1.25 ระดับคุณภาพน้อย 

6 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 1.52 1.50 2.47 0 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ 
น้อย 

ระดับคณุภาพ 
น้อย 

ระดับคณุภาพ 
ปานกลาง 
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