
 

๑ 
 

  

 

 
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตสุรินทร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันท่ี ๔ เดือน มิถนุายน พ.ศ ๒๕๖๒ 

 



 

๒ 
 

๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ๒๕๕๙) มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดข้ึน 

ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในองคประกอบที่ ๑ การกํากับ

มาตรฐาน ผานเกณฑการประเมินทุกขอ “หลักสูตรไดมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ ๒-๖ อยูทีร่ะดับด ี คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๓ โดยมีผลการประเมินแตละองคประกอบดังนี้  

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผาน” (หลักสูตรไดมาตรฐาน)  

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖)  

องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉล่ีย ๒.๕๐)  

องคประกอบที่ ๔ อาจารย   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉล่ีย ๒.๕๖)  

องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

“ด”ี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐)  

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู   มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉลี่ย ๓.๐๐) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

๔ 
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

อาจารย พ.ม.ยุทธพิชาญ  โยธสาสโน รป.ม.(นโยบายการวางแผน) 

พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

ป.ธ.๔ 

ม.มหาสารคาม 

ม.มหาจุฬาฯ 

แมกองบาลสีนามหลวง 

๒๕๔๖ 

๒๕๓๘ 

๒๕๓๔ 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

พระมหาวิศติ  ธีรวํโส,ผศ.ดร. พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

M.A. (Public 

Administration) 

พธ.บ.(สังคมวิทยา) 

ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬาฯ 

Nagapur University, 

India 

ม.มหาจุฬา 

แมกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๙ 

๒๕๔๓ 

 
๒๕๓๖ 

๒๕๔๐ 

อาจารย พ.ม.โชตนิพิฐพนธ 

สุทธจิตโต 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

ป.ธ.๓ 

ม.เฉลิมกาญจนา 

ม.มหาจุฬา 

แมกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๑ 

๒๕๓๘ 

๒๕๒๙ 

อาจารย พระปลัดสุระ ญาณธโร,ดร. พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

 รป.ม. 

พธ.บ. (การสอน

ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาฯ 

ม.รภ.บุรีรัมย 

ม.มหาจุฬา 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๐ 

๒๕๔๗ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายกิตติคุณ   ดวงสงค รม. รัฐศาสตร 

ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), 

ม.รามคําแหง 

ม.รามคําแหง 

๒๕๕๘ 

๒๕๓๘ 

 

๔. อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

อาจารย พ.ม.ยุทธพิชาญ  โยธสาสโน รป.ม.(นโยบายการวางแผน) 

พธ.บ.(บริหารการศึกษา) 

ป.ธ.๔ 

ม.มหาสารคาม 

ม.มหาจุฬาฯ 

แมกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๔๖ 

๒๕๓๘ 

๒๕๓๔ 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

พระมหาวิศติ  ธีรวํโส,ผศ.ดร. พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

M.A. (Public 

Administration) 

ม.มหาจุฬาฯ 

Nagapur University, 

India 

๒๕๕๙ 

๒๕๔๓ 

 



 

๕ 
 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบัน 

ที่สําเร็จการศึกษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

พธ.บ.(สังคมวิทยา) 

ป.ธ.๙ 

ม.มหาจุฬา 

แมกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๖ 

๒๕๔๐ 

อาจารย พ.ม.โชตนิพิฐพนธ 

สุทธจิตโต 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

พธ.บ. (สังคมวิทยา) 

ป.ธ.๓ 

ม.เฉลิมกาญจนา 

ม.มหาจุฬา 

แมกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๕๑ 

๒๕๓๘ 

๒๕๒๙ 

อาจารย พระปลัดสุระ ญาณธโร,ดร. พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร) 

 รป.ม. 

พธ.บ. (การสอน

ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาจุฬาฯ 

ม.รภ.บุรีรัมย 

ม.มหาจุฬา 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๐ 

๒๕๔๗ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายกิตติคุณ   ดวงสงค รม. รัฐศาสตร 

ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), 

ม.รามคําแหง 

ม.รามคําแหง 

๒๕๕๘ 

๒๕๓๘ 

 

 

 

 

๕. จํานวนนิสิตปจจุบันของหลักสูตร 

 ๑) ชั้นปที่ ๑  จํานวน   ๑๔  รูป/คน    

 ๒) ชั้นปที่ ๒  จํานวน  ๑๒ รูป/คน    

 ๓) ชั้นปที่ ๓  จํานวน  ๖ รูป/คน    

 ๔) ชั้นปที่ ๔  จํานวน   ๑๔ รูป/คน    

 
  

๖. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ขอมูล ๔ ป นับรวมปท่ีประกัน) 

    ๑) ปการศึกษา  ๒๕๖๑ จํานวน   ๑๖  รูป/คน  รวมจํานวนที่รับเขา   ๑๖ รูป/คน 

    ๒) ปการศึกษา  ๒๕๖๐ จํานวน     ๗  รูป/คน  รวมจํานวนที่รับเขา    ๗  รูป/คน 

    ๓) ปการศึกษา  ๒๕๕๙ จํานวน     ๗  รูป/คน  รวมจํานวนที่รับเขา    ๗  รูป/คน 

    ๔) ปการศึกษา  ๒๕๕๘ จํานวน   ๒๘  รูป/คน  รวมจํานวนที่รับเขา  ๒๘  รูป/คน 

 

๗. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 



 

๖ 
 

๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

    ตาราง ๑ ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน  

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ที ่ เกณฑการประเมิน 
ผาน/ 

ไมผาน 

ระบุเหตุผล 

หากไมผานเกณฑ 

๑ จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร 

√  

๒ คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

√  

๓ คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร √  

๔ คุณสมบัติของอาจารยผูสอน √  

๕ คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระ 

  

๖ คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

  

๗ คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ   

  

๘ การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศกึษา 

  

๙ ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

  

๑๐ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

√  

 สรุปผลการประเมิน        ไดมาตรฐาน                ไมไดมาตรฐาน     

 
 

องคประกอบ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนผล 

การประเมิน 

บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 

องคประกอบที ่๒ บัณฑิต  



 

๗ 
 

องคประกอบ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนผล 

การประเมิน 

บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

๔.๒๕ 

คะแนน 
๖๓.๘๗/๑๕ ๔.๒๖ บรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๒.๒ (ป.ตรี) รอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

รอยละ 

๙๕ 

 

รอยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

ตัวบงชี้ ๒.๒ (ป.โท) ผลงานของนิสิตและ

ผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโทที่

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

รอยละ 

๓๕ 

 

 

  

   ตัวบงชี ้๒.๒ (ป.เอก) ผลงานของนิสิต

และผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 

๖๕ 

 

  

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่๒  ๔.๖๓ 
 

องคประกอบที ่๓ นักศึกษา  

   ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนักศึกษา  ๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา  
๔ คะแนน ๒ ๒ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  ๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่๓  ๒.๖๗  

องคประกอบที ่๔ อาจารย  

   ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา

อาจารย  
๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๔.๒ (ป.ตรี) คุณภาพอาจารย  ๔ คะแนน ๑.๖๗ ๑.๖๗ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย  ๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่๔  ๒.๕๖ 
 



 

๘ 
 

องคประกอบ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนผล 

การประเมิน 

บรรลุ/ 

ไมบรรลุ 

องคประกอบที ่๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  
๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรียน  ๔ คะแนน ๓ ๓ ไมบรรลุ 

   ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

รอยละ 

๑๐๐ 
๑๐๐ ๕ บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่๕  ๓.๕๐ 
 

องคประกอบที ่๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ตัวบงชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ๔ คะแนน 
 

๓ ไมบรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองคประกอบที ่๖  ๓  

   คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ ๓.๒๓ บรรลุ ๓ 

 

 

    ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคณุภาพ 
 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตบช. 

ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ 

ผลผลิต/

ผลกระทบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพนอย 
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ ๑  ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ ๒  ๒ 
  

(๒.๑) 4.26, 

(๒.๒) 5 
๔.๖๓ ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ ๓  ๓ (๓.๑) 3,   ๒.๖๗ ระดับคุณภาพปานกลาง 



 

๙ 
 

องคประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตบช. 

ปจจัย

นําเขา 
กระบวนการ 

ผลผลิต/

ผลกระทบ 

คะแนน

เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพนอย 
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

(๓.๒) 2, 

(๓.๓) 3 

องคประกอบที่ ๔  ๓ (๔.๑) 3, 

(๔.๓) 3, 

(๔.๒) 1.67 

  ๒.๕๖ ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคประกอบที่ ๕  ๔ 

(๕.๑) 3 

(๕.๒) 3, 

(๕.๓) 3, 

(๕.๔) 5 

 ๓.๕๐ ระดับคุณภาพดี 

องคประกอบที่ ๖  ๑  (๖.๑) 3  ๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ๓.๕๐ ๔.๖๓ ๓.๒๓ ระดับคุณภาพด ี

 

๙. จุดเดนและแนวทางเสริม / จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

    ๑) องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

      - จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

      - แนวทางเสริม 

 ๑. อาจารยประจําหลักสูตรควรพัฒนาใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ๒. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการที่มีความหลากหลาย 

 

      - จุดที่ควรพัฒนา 

๑. หลักสูตรควรกําหนดและสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (IDP) โดยจัดใหมี

โครงการจัดทําแผน IDP และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๒. หลักสูตรควรมีแผนในการกํากับติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยจัดทําเปนโครงการผลิตผลงาน

วิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน 

    ๒) องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  



 

๑๐ 
 

จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

แนวทางเสริม 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

๑. ควรเปดโอกาสใหนิสิตในหลักสูตรปฏิบัติงานนอกเหนือจากการสนองงานคณะสงฆ เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพในดานตางๆใหเพ่ิมมากขึ้น 

๒. ควรประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ในหมวดวิชาเฉพาะรัฐ

ประศาสนศาสตรที่ปรากฎตาม มคอ.๒ ของหลักสูตร 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดควรพัฒนา 

๑. เนื่องจากนิสิตสวนใหญของหลักสูตร เปนพระภิกษุ หลักสูตรจึงควรสนับสนุนใหนิสิตในหลักสูตรได

ปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนๆ นอกจากการสนองงานคณะสงฆ โดยการทําขอตกลงรวมกัน (MOU) กับหนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานเอกชน เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสปฏิบัติงานตรงตามศาสตรสาขาวิชา 

๒. หลักสูตรควรจัดทําแบบประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF ๕ ดาน ในหมวดวิชาทางรัฐประศาสน

ศาสตร ทั้งนี้ ควรพิจารณาความถูกตองและสอดคลองกับ มคอ.๒ 
 

    ๓) องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 

จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

 ๑. กระบวนการรับสมัครนิสิต 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดควรพัฒนา 

  หลักสูตรควรมีการปรับกลยุทธในการประชาสัมพันธหลักสูตร ดังนี ้



 

๑๑ 
 

- ควรกําหนดเปาหมายในการรับนิสิตในแตละปการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงใน

ปจจุบัน 

- ควรมีการวิเคราะหจุดเดนของหลักสูตรเพ่ือใหเปนขอมูลในการประชาสัมพันธหลักสูตร 

- ควรกําหนดกลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

 ๒. หลักสูตรควรมีการกําหนดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ของนิสิตในแตละชั้นป และควรมีการ

กําหนด KPI ในแตละโครงการใหมีความชัดเจน เพ่ือใหเห็นถึงการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทยศตวรรษที่ ๒๑ 

 

    ๔) องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 

จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

  ๑. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

 ๒. ระบบการบริหารอาจารย 

 ๓. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดควรพัฒนา 

  ๑. หลักสูตรควรดําเนินการใหเปนไปตามระบบที่หลักสูตรกําหนดในเรื่องของการรับและแตงตั้งอาจารย

ประจําหลักสูตร โดยพิจารณา ตั้งแตการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรจนถึงกระบวนการทํา สมอ.๐๘ ไปยัง 

สกอ. 

 ๒. หลักสูตรควรวางระบบการบริหารอาจารยที่เปนรูปธรรม และมีการกํากับติดตาม พรอมทั้งมอบหมาย

ภาระหนาที่ใหอาจารยแตละคนอยางชัดเจน และหลักสูตร ควรวางระบบการจูงใจในการทํางาน ระบบการ

วิเคราะหอัตรากําลังของแตละหลักสูตร 
 

 

    ๕) องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 

จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

๑. สาระรายวิชาในหลักสูตร 



 

๑๒ 
 

๒. การวางระบบผูสอน       

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดควรพัฒนา 

  ๑. หลักสูตรควรมีการพิจารณาปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรใน มคอ.๓  ในประเด็นที่เกิดข้ึนใหมๆ ตาม

สถานการณทางสังคมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและความกาวหนาในศาสตรสาขานี้ โดย

อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณารวมกันถึงประเด็นทางสังคม และมอบหมายใหปรับกับรายวิชาที่ตรงหรือใกลเคียง

กับประเด็นนั้นๆ 

 ๒. หลักสูตรควรมีระบบและกระบวนการกําหนดผูสอนที่ชัดเจน รวมถึงระบบการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ท่ีชัดเจน โดยจัดทําแบบสํารวจใหครอบคลุมตามกรอบที่ มคอ.๒ กําหนดไว และ

ควรมีระบบการประเมินทีถู่กตองและชัดเจน 
 

    ๖) องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

จุดท่ีควรพฒันา 

 การจัดหาสิ่งสนับสนุนทางการเรียนรูในระดับหลักสูตร 

 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดควรพัฒนา 

 ควรกําหนดเปาหมายและวิธีการรวมกันภายในหลักสูตรในการไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและหา

แหลงขอมูลที่หลากหลายในการไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

๑๐. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data set) 
 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต 

ตัวบงชี้ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

๑ บัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาของหลักสูตร ๑๖ 

๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ๑๕ 



 

๑๓ 
 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๓ ผลรวมคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ๖๓.๘๗ 

๔ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม ๖๓ 

๕ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานความรู ๖๔ 

๖ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา ๖๕ 

๗ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
๖๔ 

๘ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖๓.๓๓ 

๙ ผลรวมคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต (หลักสูตรวิชาชีพครู)  

๑๐ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม  

๑๑ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานความรู  

๑๒ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะทางปญญา  

๑๓ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

๑๔ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑๕ --ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตดานทักษะการจัดการเรียนรู 

 
 

ตัวบงชี้ ๒.๒ (ป.ตรี) รอยละของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่สนองงานคณะสงฆ และบัณฑิตคฤหัสถปริญญา

ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

๑ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตท่ีศึกษาตอ ๐ 

๒ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ๑๕ 

๓ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด ๑๔ 

๔ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆและจํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่

ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
๑๔ 

๕ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตที่สําเร็จการศกึษาทั้งหมดของหลักสูตร ๑๐ 

๖ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสํารวจ ๙ 



 

๑๔ 
 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

๗ จํานวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหนาที่สนองงานคณะสงฆ ๙ 

๘ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่สําเร็จการศกึษาทั้งหมดของหลักสูตร ๕ 

๙ จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทํา ๕ 

๑๐ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ไดงานทํา ๔ 

๑๑ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ประกอบอาชีพอิสระ ๑ 

๑๒ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่มีงานทํากอนเขาศกึษา (ไมมีการเปลี่ยนงาน)  

๑๓ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่อุปสมบท  

๑๔ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่เกณฑทหาร  

๑๕ - จํานวนบัณฑิตคฤหัสถที่ศึกษาตอ  

องคประกอบที่ ๓ นิสิต 

ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนิสิต 

ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

องคประกอบที่ ๔ อาจารย 

ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ ๔.๒ (ป.ตรี) คุณภาพอาจารย 

๑ คะแนนผลการประเมินคณุภาพอาจารย  

๒ -- อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (๕ คะแนน) ๑.๖๗ 

๓ -- อาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (๕ คะแนน) ๕ 

๔ -- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (๕ คะแนน)  

ตัวบงชี้ ๔.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (หลักสูตร ป.โท) 

๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  

๒ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ตัวบงชี้ ๔.๒.๒ อาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (หลักสูตร ป.โท) 

๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร (หลักสูตร ป.โท) 

๑ ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรางสรรค ของอาจารยประจํา  



 

๑๕ 
 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

๒ --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (๐.๒๐) 
 

๓ --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

(๐.๔๐) 

 

๔ --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ ๒ (๐.๖๐)  

๕ --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ ๑ (๐.๘๐) 

 

๖ --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ (๑.๐๐) 

 

๗ --ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔๐)  

๘ --ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (๑.๐)  

๙ --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว (๑.๐) 
 

๑๐ --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (๑.๐)  

๑๑ --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว (๑.๐) 
 



 

๑๖ 
 

ที ่ ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

๑๒ --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (๑.๐) 
 

ตัวบงชี้ ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ ๕.๔ ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

๑ จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ หมวด ๗ ขอ ๗ ที่กําหนดให

ดําเนินการในปการศึกษานี้ 
๑๐ 

๒ จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรที่ดําเนินการไดจริง ๑๐ 

องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 




