ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คูมือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561

คูมือคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คูมือคณะกรรมการ

ระดับหลักสูตร | ระดับคณะ | ระดับสถาบัน

2 5 6 1

จัดทําโดย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2561
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วัน/เดือน/ปี
ชื่อส่ วนงาน
สาขาวิชา
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร (แยก)
24 มิ.ย.2562
คณะศาสนาและปรัชญา
1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
24 มิ.ย.2562
คณะศาสนาและปรัชญา
2. สาขาวิชาปรัชญา
24 มิ.ย.2562
คณะมนุษยศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
24 มิ.ย.2562
คณะมนุษยศาสตร์
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
25 มิ.ย.2562
คณะสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาการปกครอง
25 มิ.ย.2562
คณะศึกษาศาสตร์
1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
25 มิ.ย.2562
คณะศึกษาศาสตร์
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
26 มิ.ย.2562
คณะสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
26 มิ.ย.2562
บัณฑิตวิทยาลัย
2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
26 มิ.ย.2562
บัณฑิตวิทยาลัย
3. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (เอก)
26 มิ.ย.2562
บัณฑิตวิทยาลัย
4. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (โท)
27 มิ.ย.2562
วิทยาเขตสิ รินธรราชวิทยาลัย
1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
27 มิ.ย.2562
วิทยาเขตสิ รินธรราชวิทยาลัย
2. สาขาวิชาการปกครอง
27 มิ.ย.2562
วิทยาเขตสิ รินธรราชวิทยาลัย
3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
28 มิ.ย.2562
วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย
1. สาขาวิชาปรัชญา
28 มิ.ย.2562
วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย
2. สาขาวิชาการปกครอง
28 มิ.ย.2562
วิทยาเขตมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย
3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1 ก.ค.2562
มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย
1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1 ก.ค.2562
มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย
2. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
1 ก.ค.2562
มหาปชาบดีเถรี วิทยาลัย
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2 ก.ค.2562
1. สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร
2 ก.ค.2562
2. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร
2 ก.ค.2562
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร
3 ก.ค.2562
1. สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
3 ก.ค.2562
2. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วัน/เดือน/ปี
3 ก.ค.2562
3 ก.ค.2562
3 ก.ค.2562
3 ก.ค.2562
4 ก.ค.2562
4 ก.ค.2562
4 ก.ค.2562
4 ก.ค.2562
5 ก.ค.2562
5 ก.ค.2562
5 ก.ค.2562
8 ก.ค.2562
8 ก.ค.2562
8 ก.ค.2562
9 ก.ค.2562
9 ก.ค.2562
9 ก.ค.2562
11 ก.ค.2562
11 ก.ค.2562
11 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
22 ก.ค.2562
23 ก.ค.2562
23 ก.ค.2562
25 ก.ค.2562
25 ก.ค.2562
2 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562

ชื่อส่ วนงาน

สาขาวิชา
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
5. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (โท)
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
6. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (เอก)
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. สาขาวิชาการปกครอง (โท)
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
3. สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตอีสาน
2. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาเขตอีสาน
3. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาเขตอีสาน
1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตอีสาน
2. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
วิทยาเขตอีสาน
3. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา (เอก)
วิทยาเขตอีสาน
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสิ นธุ์
1. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสิ นธุ์
2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสิ นธุ์
3. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
วิทยาเขตศรี ลา้ นช้าง
1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
วิทยาเขตศรี ลา้ นช้าง
2. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาเขตศรี ลา้ นช้าง
3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตล้านนา
1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
วิทยาเขตล้านนา
2. สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาเขตล้านนา
3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาเขตล้านนา
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตล้านนา
1. สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
วิทยาเขตล้านนา
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราชวิทยาลัย
1. สาขาวิชาพุทธศาสตร์
วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราชวิทยาลัย
2. สาขาวิชาการปกครอง
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร (รวม)
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร (รวม) คณะศาสนาและปรัชญา/สังคมศาสตร์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร (รวม) คณะมนุษยศาสตร์ /บัณฑิตวิทยาลัย

วัน/เดือน/ปี
4 ก.ย. 2562

ชื่อส่ วนงาน
สาขาวิชา
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร (รวม) คณะศึกษาศาสตร์ /บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย
2 - 4 ต.ค. 2562
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
5 - 6 พ.ย. 2562 โครงการตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2561
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0-2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
โทรสาร 0-2444 - 6079

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)
หลักสูตรทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ หลักสูตร
หลักสูตร
การอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตรี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โท+เอก
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เอก
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา

ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

4.2 คุณภาพอาจารย์

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา อาจารย์ประจา
เอกทีไ่ ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

2

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งทาง
วิชาการ

4

SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

1

3

ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล

4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (มิ.ย. – พ.ค.)
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตร
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079

ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
หลักสูตรทีก่ าหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ หลักสูตร
หลักสูตร
การอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตรี
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โท+เอก
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เอก
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้

3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้

4.2 คุณภาพอาจารย์

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา อาจารย์ประจา
เอกทีไ่ ด้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

2

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งทาง
วิชาการ

3
4

SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
หลักสูตร
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตร
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ
นับตามปี
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มคี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หลักสูตร
จนท.ประกันฯ

ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ

ปีปฏิทนิ (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตารางระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลการเขียน sar ประจาปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้เขียน/รวบรวบ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
จนท.ประกันฯ

นับตามปี

ช่วงระยะเวลาเก็บข้อมูล

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตำรำงระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลกำรเขียน sar ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ระดับสถำบัน
ผู้กำกับติดตำม
ผู้เขียน/รวบรวบ

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
2.2 เงินสนับนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

นับตำมปี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สนง.ประกันฯ
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
สนง.ประกันฯ/ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
สนง.ประกันฯ/ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
กองพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
กองพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ

สถาบันวิจัยญาณสังวรฯ

ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูล
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

สถาบันวิจัยญาณสังวรฯ
สถาบันวิจัยญาณสังวรฯ

ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.)
ปีปฏิทนิ (ม.ค. - ธ.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

อธิการบดี

ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

อธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)
หัวหน้าสานักงานอธิการบดี/พระครู
ปลัดกวีวัฒน์/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการคณะสงฆ์

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

-

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบตั ิการประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
ผู้กำกับติดตำม
ข้อ 2 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ คณะดาเนินการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน

ผู้เขียน/รวบรวบ
กองแผนงาน

นับตำมปี
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูล
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ
วิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินการจัดการความรูต้ ามระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร อธิการบดี
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานใน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ
สถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ

สานักงานประกันคุณภาพฯ

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

ผู้กำกับติดตำม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้เขียน/รวบรวบ
สานักงานประกันคุณภาพฯ

นับตำมปี
ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูล
1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรคณะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ

สานักงานประกันคุณภาพฯ

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

กำหนดกำรตรวจระดับหลักสู ตรเดี่ยวและหลักสู ตรรวม
สาขาวิชา
วันตรวจ
ประเกท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1 ก.ค. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4 ก.ค. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
4 ก.ค. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
24 มิ.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาศาสนศึกษา
2 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาปรัชญา
2 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
2 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาการปกครอง
2 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท)
3 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก)
3 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
3 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาการปกครอง (โท)
3 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก)
4 ก.ย. 2562
เดี่ยว
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
4 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
4 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
4 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4 ก.ย. 2562
รวม
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4 ก.ย. 2562
รวม

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
โทรสาร 0 - 2444 - 6079

ระดับปริญญา
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
โท
เอก
โท
โท
เอก
โท
เอก
ตรี
ตรี
ตรี

ประเภทวิชา
วิชาการ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ

ที่
1
2
1
1
2
3
4
1
2
1
1
1
2
1
2

1
1
2

รูปแบบการใช้รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร แบบแยกหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรของ คณะศึกษาศาสตร์
ประเภทหลักสูตรวิชาชีพ
รูปแบบ SAR แยกหน่วยงาน
สาขาวิชา
หน่วยงาน
2548
2558
มหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
P
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตล้านนา
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
P
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตอีสาน
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
P
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์
P
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์
P
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
P
คณะศึกษาศาสต์
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
P
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
P

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
โทรสาร 0 - 2444 - 6079

หมายเหตุ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 3.1
ยกเว้น 2.1,2.2
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
รายงาน
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

ที่
1
2
1
2
3
4
5
6
2
4
5
6
7
1
3
2
4
1
2
1
2
3
4
5
6
1
1
2
1
2
1
2
3
4
5

รูปแบบการใช้รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร แบบแยกหน่วยงาน ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรของ คณะศาสนาและปรัชญา / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ /บัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทหลักสูตรวิชาการ
รูปแบบ SAR แยกหน่วยงาน
สาขาวิชา
หน่วยงาน
2548
2558
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สาขาวิชาปรัชญา
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาการปกครอง (โท)
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาปรัชญา
P
วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
P
วิทยาเขตล้านนา
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
P
วิ
ท
ยาเขตล้
า
นนา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
P
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตล้านนา
สาขาวิชาสังคมวิทยา (โท)
P
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิ
ท
ยาเขตศรี
ธ
รรมาโศกราชวิ
ท
ยาลั
ย
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
P
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิ
ท
ยาเขตศรี
ล
า
้
นช้
า
ง
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
P
วิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
สาขาวิชาการปกครอง
P
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
P
วิทยาเขตอีสาน
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
P
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
P
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิ
ท
ยาเขตอี
ส
าน
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
P
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
P
วิทยาเขตอีสาน
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
P
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
2561
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
P
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
P
สาขาวิชาการปกครอง
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
สาขาวิชาการปกครอง
P
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
สาขาวิชาปรัชญา
P
บัณฑิตวิทยาลัย
ส่
วนกลาง
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท)
P
ส่วนกลาง
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก)
P
ส่วนกลาง
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท)
P
ส่วนกลาง
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก)
P
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการปกครอง (โท)
P

หมายเหตุ

ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 2.1,2.2,3.1
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
รายงาน
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 2.1,2.2
รายงาน
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 2.1,2.2,3.1
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
รายงาน
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 2.1,2.2
รายงาน
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ยกเว้น 2.1,2.2
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

ที่
6
7
1
2
3
1
2
1
2
1

ประเภทหลักสูตรวิชาการ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
คณะศาสนาและปรัชญา
ส่วนกลาง
สาขาวิชาปรัชญา
ส่วนกลาง
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
ส่วนกลาง
สาขาวิชาศาสนศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะสังคมศาสตร์
ส่วนกลาง
สาขาวิชาการปกครอง
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ส่วนกลาง
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ส่วนกลาง

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
โทรสาร 0 - 2444 - 6079

หมายเหตุ
รูปแบบ SAR แยกหน่วยงาน
2548
2558
P
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
P
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
P
P
P

ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

P
P

ยกเว้น 2.1,2.2
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

P
P
P

ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

เกณฑ์ 2548
ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
ระดับ

O ตรี

O โท O เอก

O สก. O มวก. O สธ. O อส. O ลน. O รอ.
O ศช. O ศศ. O ลน. Oมปถ. O วศย. O วศก.

หน่วยงาน
ว/ด/ป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินการ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดยสกอ.
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
สรุปผลการ
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ประเมิน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาโท - เอก
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ
เพิ่มเติมใน
กรณีที่ไม่
สามารถ
ประเมินได้

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการ
ประเมิน

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

3

คะแนน
ประเมินของ
คณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
4

คะแนน
ประเมินของ
คณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

เป้าหมาย

10จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

5

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน
ประเมินของ
คณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ
กรรมการ

จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
ระดับหลักสูตร ...................................................
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดเด่น
โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
จุดเด่น

6

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

7

เกณฑ์ 2558
ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
ประเภทหลักสูตร

ปริญญาตรี O วิชาการ O วิชาชีพ
O สก. O มวก. O สธ. O อส. O ลน. O รอ. O ศช.
O ศศ. O ลน. Oมปถ. O วศย. O วศก.

หน่วยงาน
ว/ด/ป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินการ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ.
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี (วิชาการ)
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์วิชาการ)
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์วิชาชีพ)
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ
เพิ่มเติมในกรณี
ที่ไม่สามารถ
ประเมินได้

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การปรับ ปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

2

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ผ่าน
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

3

ไม่ผ่าน

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
4

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
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ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
ระดับหลักสูตร ...................................................
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา
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เกณฑ์ 2558
ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา
ประเภทหลักสูตร

O ปริญญาโท O ปริญญาเอก
O สก. O มวก. O สธ. O อส. O ลน. O รอ. O ศช.
O ศศ. O ลน. Oมปถ. O วศย. O วศก.

หน่วยงาน
ว/ด/ป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินการ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ.
เกณฑ์การประเมิน ปริญญาโท
1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตร...................................คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตร...................................คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
1

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ
เพิ่มเติมในกรณี
ที่ไม่สามารถ
ประเมินได้

อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ ปริญญาโทหรื อเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือ ผ่าน
ไม่ผ่าน
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์ พิ เ ศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ต้องเป็ น อาจารย์ป ระจ าหลั กสู ตรที่มีคุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพั นธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผ่าน
ไม่ผ่าน
6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ประจา
2

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงาน
ทางวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การตีพิ มพ์ เ ผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ซึ่ง ตรงหรื อสั มพั นธ์ กับ หั ว ข้ อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เรื่ อ ง หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
อาจารย์ประจา
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 5 เรื่ อ ง หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้ว ย อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เรื่ อ ง หากไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ผู้ ส อบวิทยานิ พนธ์ ประกอบด้ว ย อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และ
ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จ ากภายนอกไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน ประธานผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หั ว ข้ อวิ ท ยานิ พ นธ์ห รื อการค้น คว้ าอิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่า 5 เรื่ อง หากไม่มี คุ ณ วุฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
สาหรับหลักสูตรปริญญาโท
แผน ก1ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.
แผน ก2ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
สาหรับหลักสูตรปริญญาเอก
แบบ1ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ2ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.
9.ภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
4

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
หากอาจารย์ คุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกและมีตาแหน่ งทางวิช าการหรือปริญญาโท และมี
ตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
หากเป็ น ที่ป รึ กษาทั้ง 2 ประเภทให้ เทีย บสั ด ส่ ว นนั ก ศึกษาที่ท าวิ ทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ผ่าน
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ไม่ผ่าน

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
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คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
10จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
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ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ
กรรมการ

จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
ระดับหลักสูตร ...................................................
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์
จุดเด่น
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โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา
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ปีการศึกษา 2561
หน่วยงาน

O คณะศาสนาและปรัชญา O คณะมนุษยศาสตร์ O คณะสังคมศาสตร์ O คณะศึกษาศาสตร์
O บัณฑิตวิทยาลัย O สธ. O อส. O ลน. O รอ. O ศช. O ศศ. O ลน.
O มปถ. O วศย. O วศก.

ว/ด/ป
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (%
เป้าหมาย
หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตั ว บ่ ง ชี้ 1 .1 ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
โดยรวม
ตั ว บ่ ง ชี้ 1.2 อาจารย์ ป ระจ าคณะที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริ ห ารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตั ว บ่ ง ชี้ 2.2 เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5 .1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิจ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตั ว บ่ ง ชี้ 5.2 ระบบก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตร

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
1

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ...................................................
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

2

องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

3

ปีการศึกษา 2561
ชื่อ – นามสกุล กรรมการ __________
_________________________________________________________
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัว บ่ ง ชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริห ารและพั ฒ นา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัว บ่ งชี้ 2 .3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตั ว บ่ ง ชี้ 5 .1 การบริ ห ารของสถาบั น เพื่ อ การก ากั บ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

ตั ว บ่ ง ชี้ 5.3 ระบบก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
1

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

2

องค์ประกอบที่ 4: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ
จุดเด่น

โอกาสในการพัฒนา

3

