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2 165



วนั/เดอืน/ปี ช่ือส่วนงาน สาขาวชิา

24 มิ.ย.2562 คณะศาสนาและปรัชญา 1. สาขาวิชาพทุธศาสตร์
24 มิ.ย.2562 คณะศาสนาและปรัชญา 2. สาขาวิชาปรัชญา
24 มิ.ย.2562 คณะมนุษยศาสตร์ 1. สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
24 มิ.ย.2562 คณะมนุษยศาสตร์ 2. สาขาวิชาภาษาองักฤษ
25 มิ.ย.2562 คณะสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชาการปกครอง 

25 มิ.ย.2562 คณะศึกษาศาสตร์ 1. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
25 มิ.ย.2562 คณะศึกษาศาสตร์ 2. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
26 มิ.ย.2562 คณะสังคมศาสตร์ 1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
26 มิ.ย.2562 บณัฑิตวิทยาลยั 2. สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา (โท) 
26 มิ.ย.2562 บณัฑิตวิทยาลยั 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
26 มิ.ย.2562 บณัฑิตวิทยาลยั 4. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
27 มิ.ย.2562 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั 1. สาขาวิชาพทุธศาสตร์
27 มิ.ย.2562 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั 2. สาขาวิชาการปกครอง 

27 มิ.ย.2562 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั 3. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
28 มิ.ย.2562 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 1. สาขาวิชาปรัชญา
28 มิ.ย.2562 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 2. สาขาวิชาการปกครอง 
28 มิ.ย.2562 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั 3. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
1 ก.ค.2562 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั 1. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
1 ก.ค.2562 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั 2. สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา
1 ก.ค.2562 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั 3. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร
2 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร 1. สาขาวิชาปรัชญา

2 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร 2. สาขาวิชาการปกครอง 
2 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 1. สาขาวิชาปรัชญา
3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 2. สาขาวิชาการปกครอง 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (แยก) 

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2561

 ส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา



วนั/เดอืน/ปี ช่ือส่วนงาน สาขาวชิา

3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 4. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 5. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท)
3 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 6. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)

4 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 1. สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา (โท)
4 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 2. สาขาวิชาการปกครอง (โท) 
4 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 3. สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
4 ก.ค.2562 วิทยาเขตร้อยเอด็ 4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั
5 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 1. สาขาวิชาภาษาองักฤษ
5 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 2. สาขาวิชาการปกครอง 
5 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 3. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 1. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ

8 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 2. สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา (โท)
8 ก.ค.2562 วิทยาเขตอีสาน 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก)
9 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 1. สาขาวิชาการปกครอง 
9 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
9 ก.ค.2562 วิทยาลยัศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 3. สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา
11 ก.ค.2562 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 1. สาขาวิชาพทุธศาสตร์
11 ก.ค.2562 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 2. สาขาวิชาการปกครอง 
11 ก.ค.2562 วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 3. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

22 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 1. สาขาวิชาพทุธศาสตร์
22 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 2. สาขาวิชาการปกครอง 
22 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 3. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
22 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 4. สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ
23 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 1. สาขาวิชาพทุธศาสนาและปรัชญา (โท)
23 ก.ค.2562 วิทยาเขตลา้นนา 2. สาขาวิชาภาษาองักฤษ
25 ก.ค.2562 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลยั 1. สาขาวิชาพทุธศาสตร์
25 ก.ค.2562 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชวิทยาลยั 2. สาขาวิชาการปกครอง

2 ก.ย. 2562
3 ก.ย. 2562

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร (รวม)  คณะศาสนาและปรัชญา/สังคมศาสตร์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร (รวม) คณะมนุษยศาสตร์/บณัฑิตวิทยาลยั

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร (รวม) 



วนั/เดอืน/ปี ช่ือส่วนงาน สาขาวชิา

4 ก.ย. 2562

2 - 4 ต.ค. 2562

5 - 6 พ.ย. 2562

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร (รวม) คณะศึกษาศาสตร์/บณัฑิตวิทยาลยั

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

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ/วทิยาเขต/วทิยาลยั 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน

ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลยั ผา่นระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ

โครงการตรวจประเมินระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2561



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

องค์ประกอบที ่2
ตรี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

โท+เอก 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

เอก 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

องค์ประกอบที ่3
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

บัณฑิต

นักศึกษา



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

องค์ประกอบที ่4
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

องค์ประกอบที ่5
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

อาจารย์

4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญา
เอกทีไ่ด้รับการอา้งองิในฐานขอ้มูล TCI และ
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ม.ิย. – พ.ค.) 1 ม.ิย. 61 - 31 พ.ค. 62

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที ่2
ตรี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

โท+เอก 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

เอก 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที ่3
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร/์คณะสังคมศาสตร์

บัณฑิต

นักศึกษา



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร/์คณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที ่4
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 60 - 31 ก.ค. 61

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที ่5
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์

ปีปฏิทิน (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน

4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญา
เอกทีไ่ด้รับการอา้งองิในฐานขอ้มูล TCI และ
SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร



องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตารางระยะเวลาจัดเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดบัหลักสูตร คณะศาสนาและปรัชญา/คณะมนุษยศาสตร/์คณะสังคมศาสตร์

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

ปีการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079



องค์ประกอบที่ 1 ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

1.6 กจิกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 2
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

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

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปปีฏทินิ (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

องค์ประกอบที่ 3
3.1 การบริการวิชาการแกสั่งคม อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตารางระยะเวลาจดัเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปกีารศึกษา 2561  ระดบัคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลยั
การผลติบณัฑิต

การวิจยั

การบริการวิชาการ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม



องค์ประกอบที่ 1 ผู้รับผิดชอบ ผู้เขยีน/รวบรวบ นับตามปี ชว่งระยะเวลาเก็บขอ้มลู
ตารางระยะเวลาจดัเก็บขอ้มลูการเขยีน sar ประจ าปกีารศึกษา 2561  ระดบัคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลยั

การผลติบณัฑิต
องค์ประกอบที่ 5

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิกลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

5.2
ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
จนท.ประกนัฯ

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

การบริหารจดัการ

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 0 - 2444 - 6000 ตอ่ 1133 - 1136
fax. 0 - 2444 - 6079



องค์ประกอบ ผู้ก ำกับติดตำม ผู้เขียน/รวบรวบ นับตำมปี ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1

ตัวบง่ชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สนง.ประกันฯ ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
ตัวบง่ชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สนง.ประกันฯ/ฝ่ายวิเคราะหง์านบคุคล ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
ตัวบง่ชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สนง.ประกันฯ/ฝ่ายวิเคราะหง์านบคุคล ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
ตัวบง่ชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพฒันานักศึกษา ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
ตัวบง่ชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพฒันานักศึกษา ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบง่ชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ สถาบนัวิจัยญาณสังวรฯ ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62
ตัวบง่ชี้ 2.2 เงินสนับนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ สถาบนัวิจัยญาณสังวรฯ ปงีบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
ตัวบง่ชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ สถาบนัวิจัยญาณสังวรฯ ปปีฏทินิ (ม.ค. - ธ.ค.) 1 ม.ค. -61 31 ธ.ค. 61

องค์ประกอบที่ 3
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม อธิการบดี ศูนย์พระพทุธศาสนาวันอาทติย์ ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพเิศษ/

หวัหน้าส านักงานอธิการบดี/พระครู
ปลัดกวีวัฒน/์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการคณะสงฆ์

ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

องค์ประกอบที่ 5
5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 1 พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT กับ
วิสัยทศัน์ของสถาบนั และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิติัการประจ าปตีามกรอบเวลา
เพื่อใหบ้รรลุผลตามตัวบง่ชี้และเปา้หมายของแผนกลยุทธ์

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงินและบญัชี ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ตัวบง่ชี้
ตำรำงระยะเวลำจัดเก็บข้อมูลกำรเขียน sar ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 ระดับสถำบนั

กำรวิจัย

กำรผลิตบณัฑิต

กำรบริกำรวิชำกำร

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กำรบริหำรจัดกำร



องค์ประกอบ ผู้ก ำกับติดตำม ผู้เขียน/รวบรวบ นับตำมปี ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูลตัวบง่ชี้
ข้อ 2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหท้กุคณะด าเนินการ

วิเคราะหข์้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทนุต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันา
นักศึกษา อาจารย์ บคุลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กองแผนงาน ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ที่เปน็ผลจากการ
วิเคราะหแ์ละระบปุจัจัยเส่ียงที่เกิดจากปจัจัยภายนอก 
หรือปจัจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนัและใหร้ะดับความ
เส่ียงลดลงจากเดิม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหท้กุหน่วยงานใน
สถาบนัมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

อธิการบดี ฝ่ายวิเคราะหง์านบคุคล  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

ข้อ 7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหท้กุหน่วยงานใน
สถาบนัมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบนัก าหนด ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ ส านักงานประกันคุณภาพฯ  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62



องค์ประกอบ ผู้ก ำกับติดตำม ผู้เขียน/รวบรวบ นับตำมปี ช่วงระยะเวลำเก็บข้อมูลตัวบง่ชี้
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ส านักงานประกันคุณภาพฯ  ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรคณะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ปกีารศึกษา (ส.ค. – ก.ค.) 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 62

fax. 0 - 2444 - 6079

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โทร. 0 - 2444 - 6000 ตอ่ 1133 - 1136



ที่ สาขาวิชา วันตรวจ ประเกท ระดับปรญิญา ประเภทวิชา

1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ก.ค. 2562 เด่ียว ตรี วชิาการ

2 สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 4 ก.ค. 2562 เด่ียว ตรี วชิาชีพ

3 สาขาวชิาการศึกษาประถมศึกษา 4 ก.ค. 2562 เด่ียว ตรี วชิาชีพ

4 สาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต 24 ม.ิย. 2562 เด่ียว ตรี วชิาการ

5 สาขาวชิาศาสนศึกษา 2 ก.ย. 2562 เด่ียว ตรี วชิาการ

6 สาขาวชิาปรัชญา 2 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาการ

7 สาขาวชิาพทุธศาสตร์ 2 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาการ

8 สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 2 ก.ย. 2562 เด่ียว ตรี วชิาการ

9 สาขาวชิาการปกครอง 2 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาการ

10 สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาการ

11 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 3 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาการ

12 สาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา (โท) 3 ก.ย. 2562 เด่ียว โท วชิาการ

13 สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรัชญา (เอก) 3 ก.ย. 2562 เด่ียว เอก วชิาการ

14 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (โท) 3 ก.ย. 2562 รวม โท วชิาการ

15 สาขาวชิาการปกครอง (โท) 3 ก.ย. 2562 เด่ียว โท วชิาการ

16 สาขาวชิาพทุธศาสน์ศึกษา (เอก) 4 ก.ย. 2562 เด่ียว เอก วชิาการ

17 สาขาวชิาพทุธศาสนาและปรัชญา (โท) 4 ก.ย. 2562 รวม โท วชิาการ

18 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (เอก) 4 ก.ย. 2562 รวม เอก วชิาการ

19 สาขาวชิาการสอนพระพทุธศาสนา 4 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาชีพ

20 สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 4 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาชีพ

21 สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 4 ก.ย. 2562 รวม ตรี วชิาชีพ

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

โทร 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136

โทรสาร 0 - 2444 - 6079

ก ำหนดกำรตรวจระดับหลกัสูตรเดี่ยวและหลกัสูตรรวม



ที่ สาขาวชิา หน่วยงาน 2548 2558

1 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย P  ยกเว้น 3.1

1 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย P ยกเว้น 2.1,2.2

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอด็ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอด็ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอด็ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตร้อยเอด็ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตล้านนา P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตศรีล้านชา้ง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอสีาน P รายงาน
2 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ วิทยาเขตอสีาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ
กาฬสินธุ์ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ
กาฬสินธุ์ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

วทิยาลยัศาสนศาสตร์เฉลมิพระเกียรตกิาฬสนิธุ์

วทิยาเขตลา้นนา

โทรสาร 0 - 2444 - 6079

วทิยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร

คณะศึกษาศาสต์

รูปแบบการใชร้ายงานการประเมนิตนเอง ระดบัหลกัสตูร แบบแยกหน่วยงาน  ปีการศึกษา 2561
หลกัสตูรของ คณะศึกษาศาสตร์ 

หมายเหตุ

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0 - 2444 - 6000 ตอ่ 1133 - 1136

ประเภทหลกัสตูรวชิาชพี รูปแบบ SAR แยกหน่วยงาน

วทิยาเขตร้อยเอ็ด

มหาปชาบดเีถรีวทิยาลยั

วทิยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั

วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง

วทิยาเขตสริินธรราชวทิยาลยั

วทิยาเขตอีสาน



ที่ สาขาวิชา หน่วยงาน 2548 2558

1 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาปรัชญา วทิยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวทิยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (โท) วทิยาเขตร้อยเอ็ด P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (เอก) วทิยาเขตร้อยเอ็ด P ยกเวน้ 2.1,2.2,3.1
3 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตร้อยเอ็ด P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวชิาการปกครอง (โท) วทิยาเขตร้อยเอ็ด P รายงาน
5 สาขาวชิาปรัชญา วทิยาเขตร้อยเอ็ด P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
6 สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วทิยาเขตร้อยเอ็ด P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

2 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตล้านนา P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวชิาพุทธศาสตร์ วทิยาเขตล้านนา P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
5 สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วทิยาเขตล้านนา P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
6 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ วทิยาเขตล้านนา P ยกเวน้ 2.1,2.2
7 สาขาวชิาสังคมวทิยา (โท) วทิยาเขตล้านนา P รายงาน

1 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราชวทิยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
3 สาขาวชิาพุทธศาสตร์ วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราชวทิยาลัย P ยกเวน้ 2.1,2.2,3.1

2 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตศรีล้านช้าง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวชิาพุทธศาสตร์ วทิยาเขตศรีล้านช้าง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาพุทธศาสตร์ วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลัย P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (โท) วทิยาเขตอีสาน P รายงาน
2 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (เอก) วทิยาเขตอีสาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
3 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาเขตอีสาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วทิยาเขตอีสาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
5 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ วทิยาเขตอีสาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
6 สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วทิยาเขตอีสาน P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร มหาปชาบดีเถรีวทิยาลัย 2561 ยกเวน้ 2.1,2.2

1 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ P รายงาน
2 สาขาวชิาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาการปกครอง วทิยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาปรัชญา วทิยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
3 สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
4 สาขาวชิาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) ส่วนกลาง P ยกเวน้ 2.1,2.2
5 สาขาวชิาการปกครอง (โท) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

วิทยาลัยศาสนศาสตรย์โสธร

วิทยาเขตล้านนา

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตศรธีรรมาโศกราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรลี้านช้าง

วิทยาเขตสิรนิธรราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน

วิทยาลัยศาสนศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

มหาปชาบดีเถรวีิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภทหลักสูตรวิชาการ รปูแบบ SAR แยกหน่วยงาน

วิทยาเขตรอ้ยเอ็ด

รปูแบบการใช้รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร แบบแยกหน่วยงาน  ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรของ  คณะศาสนาและปรชัญา / คณะมนุษยศาสตร ์/ คณะสังคมศาสตร ์/บัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ



ที่ สาขาวิชา หน่วยงาน 2548 2558
ประเภทหลักสูตรวิชาการ รปูแบบ SAR แยกหน่วยงาน หมายเหตุ

6 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (โท) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
7 สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (เอก) ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาปรัชญา ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
3 สาขาวชิาศาสนศึกษา ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนกลาง P ยกเวน้ 2.1,2.2
2 สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

1 สาขาวชิาการปกครอง ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
2 สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
1 สาขาวชิาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ส่วนกลาง P ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
โทร 0 - 2444 - 6000 ต่อ 1133 - 1136
โทรสาร 0 - 2444 - 6079

คณะศาสนาและปรชัญา

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
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  เกณฑ์ 2548 
สาขาวิชา   ปีการศึกษา 2561 

ระดับ O ตรี      O โท    O เอก   

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

ว/ด/ป     

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ

เพิ่มเติมใน
กรณีที่ไม่
สามารถ

ประเมินได้ 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยสกอ. 

    

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี     

1.    จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน    ไม่ผ่าน     

2.    คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน    ไม่ผ่าน     

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน    ไม่ผ่าน     
สรุปผลการ
ประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     

   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาโท - เอก     

1.    จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน    ไม่ผ่าน     

2.    คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน    ไม่ผ่าน     

3.    คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน    ไม่ผ่าน     

4.    คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน    ไม่ผ่าน     

5.    คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ผ่าน    ไม่ผ่าน   
  

6.    คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ผ่าน    ไม่ผ่าน     

7.    คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ผ่าน    ไม่ผ่าน     

8.    การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่าน    ไม่ผ่าน     
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9.    ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

10.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน    ไม่ผ่าน     
        
สรุปผลการ
ประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    

   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ

คณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต     

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  
  

    
  
    

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

  
  

    
  
    

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
   

 
   

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
   

 
   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา     

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา         
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา         

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา         

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์         

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์         
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์         

ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

  
  

        
        

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  
  

        
        

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  
  

        
        

ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

 
  

  
  

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์         

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร         

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

        

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน         
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ

คณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  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       

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ

คณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการให้
คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

10จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้           

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้           
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จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
ระดับหลักสูตร ................................................... 

 
องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2:  บัณฑิต 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3:  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 4:  อาจารย ์
จุดเด่น 
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โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5:  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 6:  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
  
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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  เกณฑ์ 2558  

สาขาวิชา   ปีการศึกษา 2561 

ประเภทหลักสูตร ปริญญาตรี    O วิชาการ      O วิชาชีพ       

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

ว/ด/ป     
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ

เพิ่มเติมในกรณี
ที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.     

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาตรี  (วิชาการ)  
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
          จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์วิชาการ) 
            คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์วิชาชีพ) 
            คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ใน
ด้านปฏิบัติการ 

ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
   
 

 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
          คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  และ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง  ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

ผ่าน    ไม่ผ่าน   

  
 
 
 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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          คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
          คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอน ไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 
ผ่าน    ไม่ผ่าน     

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
       การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    

   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
  

    
  

    
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  
  

        
        

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  
  

        
        

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
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 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

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       

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

10จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้           

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้           
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จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
ระดับหลักสูตร ................................................... 

 
องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2:  บัณฑิต 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3:  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 4:  อาจารย ์
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5:  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 6:  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
  
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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  เกณฑ์ 2558  

สาขาวิชา   ปีการศึกษา 2561 

ประเภทหลักสูตร O ปริญญาโท      O ปริญญาเอก     

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

ว/ด/ป     
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 

ระบุข้อมูลที่
ต้องการ

เพิ่มเติมในกรณี
ที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ.     

เกณฑ์การประเมิน ปริญญาโท  
1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
        หลักสูตร...................................คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
         หลักสูตร...................................คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ัน
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ

ผ่าน    ไม่ผ่าน   
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อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์ หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

  

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

6.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
อาจารย์ประจ า 

ผ่าน    ไม่ผ่าน   
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คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
อาจารย์ประจ า 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
            อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
            ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  
 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
            อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
            ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับหลักสูตรปริญญาโท 
แผน ก1ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. 
แผน ก2ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
แผน ข  รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก 
แบบ1ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.อย่างน้อย 2 เรื่อง 
แบบ2ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ.  

ผ่าน    ไม่ผ่าน     

9.ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผ่าน    ไม่ผ่าน    
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วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโท และ มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน  
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
     ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

ผ่าน    ไม่ผ่าน    

สรุปผลการประเมิน  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    

   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
  

    
  
    

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  
  

    
  
    

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 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 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  
  

        
        

ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  
  

       
        

ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอา้งอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

 
    

    

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 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  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       

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน
ของคณะ
กรมการ
ประเมิน 

ระบุเหตุผลในการ
ให้คะแนนต่างของ

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

10จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

  ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

    ผ่าน    ไม่ผ่าน       

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้           

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้           
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จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
ระดับหลักสูตร ................................................... 

 
องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2:  บัณฑิต 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3:  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 4:  อาจารย ์
จุดเด่น 
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โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5:  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 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 เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1 .1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

 
 

  
 

ตัวบ่งชี้  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    

ตัวบ่งชี้  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 
   

 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

 
   

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     

องคประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

    

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

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

 
องค์ประกอบท่ี 2:  การวิจัย 
จุดเด่น 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3:  การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 4:  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5:  การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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 ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ – นามสกุล กรรมการ __________ 
_________________________________________________________ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

 
  

 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
 

  
 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

        

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

   
 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

  
 

 
 

 
  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม         

องคประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

        

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้  5 .1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

        

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 

   
 

ตัวบ่ งชี้  5 .3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

    

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ     
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จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 2:  การวิจัย 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 3:  การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 4:  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
จุดเด่น 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี 5:  การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
 

 
 


