
สวนท่ี 1 
สภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

1.  ความเปนมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 วันท่ี 7 พฤศจกิายน 2553 ท่ีประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาไดพิจารณาบริบทตาง ๆ  และ

ความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก  เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ

มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก

โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป)  ท่ีประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) โดยใดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ  เปนผูจัดทําขอมูลและทํา

รางหลักสูตร 

 วันท่ี  23 มีนาคม  2555  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรหลักสูตร    

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงไดเปลี่ยนชื่อ

เปน “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” 

 ภาคการศึกษท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาท้ังหมด  2 หมูเรียน ๆ ละ 

45 คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  88 คน  
   

2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค   
  

 ปรัชญา  

ปรัชญาและศาสนาคือรากเงาคุณคาความเปนมนุษย (Philosophy and Religion is the root of 

the  worthy human-being) 

     วิสัยทัศน   
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  เปนหนวยงานวิชาการดานปรัชญา  ศาสนาและเทว

วิทยา  ท่ีมุงจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และบําเพ็ญ

ตนเพ่ือสังคม 

 พันธกิจ   

 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 2. ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 

 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

  วัตถุประสงค   
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 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาท่ีมีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

 3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมพุทธศาสนา 

 

3.  ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   สามารถผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาท่ีมีความรูดีเยี่ยม

ทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และใหบริการแก

สังคมไดอยางเหมาะสม 

 

4.  สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

  1.  อาคารสถานท่ี     ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ตั้งอยู

อาคาร14 ชั้น 3 หอง 14.31  ตอมาไดยายมาท่ี อาคาร 5 ชั้น 4 หอง 5.46 

  2.  ดานวัสดุครุภัณฑ  ประกอบดวย   

1) โตะทํางาน  7  ชุด 

2) คอมพิวเตอร 3 ชุด   

3) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  

4) โปรเจคเตอร 1 ชุด 

5) โทรทัศน 1  เครื่อง 

6) เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 

7) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม  

5. บุคลากร (2555) 

ตารางที 2 บุคลากร 
ลําดับ

ท่ี 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา 

1 อาจารยสุชาติ พิมพพันธ  M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi (2542) 

2 อาจารยสายยนต ชาวอุบล  M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi (2542) 

3 อาจารย ดร. นิวัติ ทองวล ปร.ด.(ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554)  

4 อาจารยวุฒิไกร ไชยมาลี M.A.(Indian Philosophy  and Religion) 

Banaras Hindu University (2543) 

5 อาจารยโยธิน มาหา ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 
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6 ผูชวยศาสตราจารยเมินรัตน นวะบุศย  ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535) 

7 อาจารยบัญญัติ อนนทจารย ศศ.ม. (ปรัชญา)มหาวิทยาลัยขอนแกน(2553) 

6.  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.  โครงสรางหลักสูตร  และโปรแกรมการเรียนการสอน (เฉพาะหนวยงานท่ีสอน) 

     ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                             เรียนไมนอยกวา     30  หนวยกิต  

 

 

                 

 

   

 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ                            เรียนไมนอยกวา      130  หนวยกิต   

1. กลุมวิชาภาษา 9-12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6-9 หนวยกิต 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  3-6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-9 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ   3 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู                 เรียนไมนอยกวา   50  หนวยกิต 

   1.1 บังคับวิชาชีพครู                           เรียนไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

   1.2 เลือกวิชาชีพครู                           เรียนไมนอยกวา      4   หนวยกิต 

   1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู                เรียนไมนอยกวา  16  หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ 1 คน 

กรรมการ  5 คน 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 3 

 



 

 

 

 

 

                  

 

      

 

 

 

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร

ของสาขาวิชานี้ 

8.  จํานวนนักศึกษา  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (เฉพาะหนวยงานท่ีสอน) และบุคลากร 

รายงานจํานวนนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา โดยจําแนกตามโปรแกรมวิชาและ  

ประเภทการศึกษา (ภาคปกติ/ภาค กศ.ปช.) 

ตารางที 3 จํานวนนักศึกษา  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ช้ันปท่ี เพศ รวม 

ชาย หญิง 

1 26 62 88 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

 

 

 

 

 

 

2.กลุมวิชาเอก  

    2.1 เอกเดี่ยว                                 เรียนไมนอยกวา   80  หนวยกิต 

   2.1.1 บังคับวิชาเอก                      เรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

   2.1.2 เลือกวิชาเอก                       เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก               เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2.1.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพ่ิมเติม    เรียนไมนอยกวา      4 หนวยกิต 

    2.2 เอกคู                                          เรียนไมนอยกวา   40 หนวยกิต 

         2.2.1 บังคับวิชาเอก                     เรียนไมนอยกวา   28 หนวยกิต 

 2.2.2 เลือกวิชาเอก                      เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

         2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก              เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

         2.2.4  เลือกจากกลุมวิชาเอกเพ่ิมเติม  เรียนไมนอยกวา   2 หนวยกิต 
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9.  งบประมาณ 

ตารางท่ี 4  งบประมาณ 

ปงบประมาณ 

ประเภท 

2554 2555 

งบประมาณแผนดิน  - - 

เงินบํารุงการศึกษา 115,000 177,240 

เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.) - - 

รวม 115,000 177,240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 5 

 



สวนท่ี 2 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติท่ีด ี

   

โปรแกรมวิชาใหมยังไมมีขอมูลการประเมิน 
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สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1.  องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ

การศึกษา  โดยอาศัยองคประกอบของคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 5 องคประกอบ  18 ตัวบงชี้   

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.  5 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน  (สกอ. 5  ตัวบงชี้  สมศ.  3  ตัวบงชี้) 

 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (สกอ. 2  ตัวบงชี้  สมศ.  -  ตัวบงชี้) 

 องคประกอบท่ี 4   การวิจัย  (สกอ. 1  ตัวบงชี้  สมศ.  3  ตัวบงชี้) 

 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม  (สกอ. 2  ตัวบงชี้  สมศ.  -  ตัวบงชี้) 

 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (สกอ. 1  ตัวบงชี้  สมศ.  1  ตัวบงชี้)   

 

2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  โดยมีข้ันตอน 

การดําเนินงานดังนี้ 

 2.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 40/2556  เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ   โดยมีอาจารยในโปรแกรมวิชาเปนกรรมการ  2  คน 

ประกอบดวย 
1. อาจารยสุชาติ พิมพพันธ กรรมการ 

2. อาจารยโยธิน มาหา กรรมการ 

 2.2  มีการจัดประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เมือ ระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม  2556  ณ พาโนรามารีสอรท อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวชิาท่ีรวมประชุมประกอบดวย  

       1. นายสุชาติ พิมพพันธ 

                2. นายโยธิน มาหา 

 2.3  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา

และเทววิทยา  ตามคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมาสตร  คําสั่งท่ี  95/2556  เรื่อง  การแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ป 2555  

วันท่ี  31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประกอบดวย 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 7 

 



 
1 นายสุชาติ พิมพพันธ ประธานกรรมการ 

2. นายนิวัติ ทองวล กรรมการ 

3. นายวุฒิไกร ไชยมาลี กรรมการ 

4. นายบัญญัติ อนนทจารย กรรมการ 

5. นายโยธิน มาหา กรรมการและเลขานุการ 

2.4 สงรายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุ-

ศาสตร  วันท่ี 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 2.4  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  วันท่ี 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจ

ประเมินภายในประกอบดวย 

       1)อาจารย ดร.ณัฏฐินี ทองดี  

       2)อาจารยวริสรา  ยางกลาง 

       3)อาจารยสิริสุดา  ฐานะปตโต 

       4)อาจารยเมธี   กีรติอุไร 

 2.5  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ของโปรแกรมวิชา  ปรับแกไขรายงานตาม

ขอเสนอแนะ 

 2.6  จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ  สงคณะครุศาสตร วันท่ี …… พฤษภาคม พ.ศ. 

2556  

3.  ผลการประเมินตนเอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดดําเนินงาน

ตามองคประกอบและตัวบงชี้  ดังกลาวมาแลว  มีผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตนเอง  จําแนก

ตามองคประกอบและตัวบงชี้  ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 8 

 



องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

  1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0-5  หรือ 

  2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5   

       เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

                1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

                2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 6 

ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

                    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =    

             
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

            

            จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 9 

 



                      

                   คะแนนท่ีได   =      

 

หรือ 

                 1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน  

                 2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

            คะแนนท่ีได  =               

                

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

รอยละ 10  14.28 2.38 บรรลุ 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา   x  5 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

                  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       x  5 

        รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 10 

 



  ในปการศึกษา 2556  โปรแกรมวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด  จํานวน 7 คน  อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ   

รายละเอียดแยกรายคุณวุฒิ  ดังนี้ 

ขอ คณะ/โปรแกรมวิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คิดเปนรอยละ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 จํานวนอาจารยโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 0 6 1 7 14.28 

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/คณะเลือกคือ  กลุม ข  คิดเปนคะแนนไดดังนี้  

  จํานวนอาจารยปริญญาเอกสถาบันกลุม ข และ ค  2   รอยละ 30 = 5 คะแนน 

       ดังนั้น    คะแนนท่ีได                         =  14.28 x 5     = 2.38 

                                30  

 หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

มส.ปศ .2.2-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2556 

จุดออน 

   มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกนอย 

แนวทางแกไข 

1. ควรใหมีแผนรองรับในการใหอาจารยลาศึกษาตอไดโดยไมเสียภาระการเรียนการสอน 

2. หากมีแผนรับอาจารยใหมควรรับเฉพาะปริญญาเอกเทานั้น 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 11 

 



องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี ้

  1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

   2) แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5   

      เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

              1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5  = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

                2) คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  รอยละ 12 ข้ึนไป 

วิธีการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

               รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =    

           

            2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

                คะแนนท่ีได  =       
                รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ     x  5 

    รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ X   100                         

            จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

                                                      

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 12 

 



 

               หรือ 

               1. คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

= รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ี

ประเมิน 

               2. แปลงคาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5 

 

                      

                    คะแนนท่ีได =       

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 14.28 1.18 ไมบรรลุ 
 

         รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2556 โปรแกรมวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน  7 คน  อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมี  จํานวน 1 คน  มีรายละเอียด

แยกตามคุณวุฒิ  และคิดเปนรอยละ  ดังนี้ 

ขอ คณะ/โปรแกรมวิชา ตําแหนงทางวิชาการ รวม ผศ.และ รศ. อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา x  5 

 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 13 

 



อ. ผศ. รศ. รวมกัน คิดเปนรอยละ 

1 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 6 1 0 7 1 14.28 

 

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/คณะเลือกคือ  กลุม ข  คิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

          จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  กลุม ข และ ค2    รอยละ 60 = 5 คะแนน 

       ดังนั้น   คะแนนท่ีได        14.28 × 5  =  1.18  คะแนน 

                                    60 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

มส.ปศ .2.3-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2556 

  

จุดออน 

1. อาจารยประจํามีตําแหนงทางวิชาการนอย 

แนวทางแกไข 

1. มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพ่ือใหอาจารยมีเวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจัดทําผลงานทางวิชาการ  

2. ใหมีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยในการเขียนผลงานวิชาการ  และติดตามความกาวหนา 

ใหมหาวิทยาลัยกําหนดในขอตกลงหรือสัญญาจางวาภายใน 7 ป หากอาจารยไมมีผลงานใหพิจาณาการตอสัญญาจางหรือการข้ึนเงินคาจาง เปนระยะเวลาหนึ่ง เชน ไม

ข้ึนคาจาง  2 รอบประเมิน 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 2.4.1  การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

 

เกณฑการประเมิน 

        กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้ 

 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย  2 5 

ผูชวยศาสตราจารย  3 7 

รองศาสตราจารย  5 10 

ศาสตราจารย  7 15 

 

 

 

วิธีการคํานวณ  
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 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
 

 อาจารยประจําท้ังหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน   

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

ดรรชนีคุณภาพ  3.5 ดรรชนีคุณภาพ  2.57 2.14 ไมบรรลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

   ในปการศึกษา 2555  โปรแกรมวิชามีผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจําเปนดังนี้ 
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วุฒิการศึกษา 

 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมจํานวนอาจารย น้ําหนักรวม 

อาจารย  5 คน  2x5 =10 1 คน  5x1= 5 6 คน 15 

ผูชวยศาสตราจารย  1 คน  3x1 = 3 0 1 คน 3 

รองศาสตราจารย  0 0 0 0 

ศาสตราจารย  0 0 0 0 

รวม  13 5 7 คน 18 

          X = จํานวนอาจารย,  y = คาน้ําหนัก 

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/คณะเลือกคือ  กลุม ข  คิดเปนคะแนนไดดังนี้  

         คาถวงน้ําหนัก  6 = 5 คะแนน 
   ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา =  18 

อาจารยประจํา    =  7 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย     18/7 =  2.57 

ดังนั้น   คะแนนท่ีได                   2.57 × 5  =  2.14 

                     6 

 

 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
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มส.ปศ.2.4.1-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

จุดแข็ง 

แนวทางเสริม 

จุดออน 

1. จํานวนภาระการเรียนการสอนมากและภาระอ่ืนมากตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาจารยไมสามารถทําผลงานทางวิชาการไดเติมท่ี  
2. อาจารยยังไมมีความรูเพียงพอในการทําผลงานงานวิชาการท่ีดีจนสามารถเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได 

แนวทางแกไข 

 1. โปรแกรมวิชาควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพ่ือใหอาจารยมีเวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพ่ือจัดทําผลงานทางวิชาการ   

2. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดในขอตกลงหรือสัญญาจางวาภายใน 7 ป หากอาจารยไมมีผลงานใหทบทวนการจางหรือการข้ึนเงินคาจาง เปนระยะเวลา

หนึ่งอาจเปน  2 รอบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ      

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ      

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

4 ขอ 6 ขอ 4 บรรลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
ทุกหลักสูตร 

- โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยระบุ
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป
การศึกษา  2555 (มคอ.2) หนา 94 และมีรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีแผนการ
จัดการเรียนรูและกิจกรรมใหเกิดการคิดวิเคราะห และลง
มือปฏิบัติจริง  โดยระบุกลยุทธการสอนและการประเมินผล
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป
การศึกษา  2555 มคอ.2 หนา 56 (มส.ปศ.2.6-1 และ 
มส.ปศ.2.6-7)  
 - โปรแกรมวิชามีกลไกในการดําเนินงานตามเกณฑ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยไดจัดการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียด 
มคอ. 3  เชน รายวิชาพุทธภาวนา (มส.ปศ.2.6-2 และ 
มส.ปศ.2.6-4)   
- โปรแกรมวิชามีรายงานผลทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน 
มคอ. 5 (มส.ปศ.2.6-3 และ มส.ปศ.2.6-5) และสมอ.07-02 
(มส.ปศ.2.6-6)   
- โปรแกรมวิชามีกลไกการประกันคุณภาพโดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือดําเนินการ  คือ  
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร(มส.ปศ.2.6-8)   
คณะกรรมการประจําหลักสูตร (มส.ปศ.2.6-9) 
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา (มส.ปศ.2.6-10) 

มส.ปศ.2.6-1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2555  
มส.ปศ.2.6-2  รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 
มส.ปศ.2.6-3  รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 
มส.ปศ.2.6-4  รวมมคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.2.6-5  รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.2.6-6  แบบรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2/55  (สมอ.07-02) 
มส.ปศ.2.6-7 คูมือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ปการศึกษา 2555  
มส.ปศ.2.6-8  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาป 2555 
มส.ปศ.2.6-9 คําสั่งแตงตั้งกรรมการประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาป 2555 
มส.ปศ.2.6-10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชา  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 20 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 

มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ(มคอ. 
4)ภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ป 2555 ไดกําหนดใหมีรายละเอียดของวิชาของทุก
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 กอนเปดภาคการศึกษา 2555 ท้ัง
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  (มส.ปศ.2.6-2 และ มส.ปศ.2.6-
4) 
  

มส.ปศ.2.6-2  รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 
มส.ปศ.2.6-4  รวมมคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ี
สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจาก 
การปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
รายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดยใชวิธี
ศึกษาคนควาและนําเสนอหนาชั้นเรียน และการใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติโดยฝกปฏิบัติจริงหรือเขาไปเรียนรู
จากการปฏิบัติงานจริง เชน วิชาพุทธภาวนา ๑ วิชาศาสน
พิธี ( มส.ปศ.2.6-2 และ มส.ปศ.2.6-4   ) 
- โปรแกรมวิชาไดจัดใหนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
วันท่ี 11 มีนาคม2556 (มส.ปศ.2.6-11 ) 

มส.ปศ.2.6-2  รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 
มส.ปศ.2.6-4  รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.2.6-11 รายงานกิจกรรมการทัศนะศึกษา
องคกร หนวยงานดานพุทธศาสนา 
 

 4 มีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

-  โปรแกรมวิชาเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกมาวิพากษและ
ชี้แนะแนวทางการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงในปการศึกษา 
2555 (มส.ปศ.2.6-8)   
-โปรแกรมวิชาไดเชิญวิทยากรผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสตูร คือ พระ ดร.

มส.ปศ.2.6-8  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาป 2555 
มส.ปศ.2.6 -12 หนังสือเชิญและคําสั่งแตงตั้ง
วิทยากร ปการศึกษา 2555  
มส.ปศ.2.6 -13  รายงานโครงการอบรมภาวะ
ความเปน ผูนํา ผูตามและบุคลิกภาพ 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 21 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
หัสดี กิตตินนฺโท สอนรายวิชาภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา   
พระครูบวรคณานุศาสนสอนรายวิชาพุทธภาวนา 1(มส.ปศ.
2.6 -12) 
- โปรแกรมวิชาไดเชิญวิทยากรผูมีประสบการณทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล จํากัด มาอบรม
โครงการอบรมภาวะความเปน ผูนํา ผูตามและบุคลิกภาพ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา วันท่ี 
8 กันยายน 2555 (มส.ปศ.2.6 -13) 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว
วิทยา วันท่ี 8 กันยายน 2555 
 
 
 

 5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

- โปรแกรมวิชาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดพัฒนา
กระบวนการเรียนรูจากการใชคูมือการเรียนการสอนของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มส.ปศ.2.6-14) 

มส.ปศ. 2.6-14  สรุปผลการดําเนินงาน Km ของ
คณะมนุษยศาสตร 
 
 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีระบบการ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย ท่ี 
http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php  
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (มส.ปศ.2.6 –15) 

มส.ปศ. 2.6-15 มคอ.7 โปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 2555   

 7 มีการพัฒนาหรือปรบัปรุง - โปรแกรมวิชามีการพัฒนา หรือปรับปรุงการจัดการเรียน มส.ปศ.2.6-2  รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 22 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการเรยีนรู 
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

การสอนในปการศึกษา 2555 ทุกรายวิชา โดยระบุอยูใน
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และนําไป
ปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.3. ในภาคการศึกษาถัดไปท่ีมี
การสอนซํ้าในวิชาเดิม  เชน วิชาวิถีแหงชีวิต  (มส.ปศ.2.6-
2, มส.ปศ.2.6-3,มส.ปศ.2.6-4 และ มส.ปศ.2.6-5) 
-  ประเมินและรับทราบการปรับปรุงโดยการประชุมของ
โปรแกรมวิชา ในการประชุมสรุปผลการสอนของแตละภาค
เรียน  ในรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2555 วาระท่ี 4.1 
(มส.ปศ.2.6-16)   

1/2555 
มส.ปศ.2.6-3  รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 
1/2555 
มส.ปศ.2.6-4  รวมมคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.2.6-5  รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.2.6-16  รายงานการประชุม
คณะกรรมการกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา
ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 5/2555  

จุดแข็ง 

 โปรแกรมวิชามีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอนโดย

การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  โดยใชกลไกกรประชุมโปรแกรมเพ่ือสรุปผลและปรับปรุง  

แนวทางเสริม 

  โปรแกรมวิชาควรสงเสริมใหมีวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

จุดออน  

 ขาดการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

แนวทางแกไข 

 ใหอาจารยประจําวิชาทําการวิจัยในชั้นเรียน 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 23 

 



 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ      

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 5  บรรลุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 24 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

-  ในปการศึกษา 2555 -2554 ซ่ึงครบรอบระยะเวลาตาม
แผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร พ.ศ. 2555  โปรแกรม
วิชาและคณะไดทําการวิจัยเพ่ือประเมินผลหลักสูตรและได
สอบถามความเห็นจากสถานประกอบการถึงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต  
ปรากฏตามรายงานการวิจัย  รายงานการวิจัยการความ
ตองการบัณฑิต ในภาคผนวกหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 หนา 146 
(มส.ปศ .2.7.1) 
 

มส.ปศ .2.7-1  หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 
 
 
 
 

 2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใชใน 
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทาง 
การเรียนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค   ตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

- โปรแกรมวิชาไดเนินการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเขากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดย
พิจารณาการปรับโครงสรางหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคโดยนํารายงานการวิจัยการความตองการบัณฑิต 
มาใชประกอบ  จนไดหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 ท่ีสมบูรณ 
 

มส.ปศ .2.7-1  หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 
 

 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

-โปรแกรมวิชามีไดรับการสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร  โดยรับอาจารยใหมเพ่ิม 1 และจางอาจารยพิเศษ 
2 อัตรา 
-โปรแกรมวิชาไดรับงบประมาณจากคณะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ( มส.ปศ. 2.7.3)   

มส.ปศ.2.7-2 แผนอัตรอาจารยคณะ
มนุษยศาสตร  
 
มส.ปศ. 2.7-3  แผนปฏิบัติการงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะ

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 25 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
- มีงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
โดยโปรแกรมวิชาไดรบัการจัดสรรงบประมาณจากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มส.ปศ.2.7.3 และ 
มส.ปศ.2.7.4) 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มส.ปศ.2.7-4 แผนปฏิบัติการงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 4 มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการ หรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

--โปรแกรมวิชาโดยสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาการพัฒนานักศึกษาของกอง
พัฒนาสักศึกษา เชน กิจกรรมไหวครู  แหเทียน  ลอย
กระทง  สักการะทาวสุรนารี  วันแมแหงชาติ  วันพอ
แหงชาติ  พ่ีนองสัมพันธ  (มส.ปศ.2.7-5 และ มส.ปศ.2.7-
6) 

มส.ปศ.2.7-5 ประกาศคณะครุศาสตรเรื่อง
ปฏิทินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของความเปนครู นักศึกษา 
คณะครุศาสตรปการศึกษา 1/2555 
มส.ปศ.2.7-6 ประกาศคณะครุศาสตรเรื่อง
ปฏิทินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของความเปนครู นักศึกษา 
คณะครุศาสตรปการศึกษา 
2/2555 

 5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ท่ีจัดโดยสถาบัน 

- โปรแกรมวิชามีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (มส.ปศ.2.7.7 และ 
มส.ปศ.2.7.8)  
   

มส.ปศ.2.7-7 โครงอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ความรูทางพระพุทธศาสนา วัดโนนเมือง  
มส.ปศ.2.7.8 โครงการจากของคณะครุ 
 

 

 

 

จุดแข็ง 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามีกลไกและแนวปฏิบัติไดในการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 26 

 



แนวทางเสริม 

   โปรแกรมวิชามีการแนะนําและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  

จุดออน 

   โปรแกรมวิชาขาดงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือ

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

แนวทางแกไข 

   โปรแกรมวิชาเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ ในปงบประมาณถัดไป ในดานการเสริมศักยภาพเพ่ือการแขงขันใหกับนักศึกษา  
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

80 N/A N/A N/A 
 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
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   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ไดดําเนินการติดตามภาวการณมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป  โดยสํารวจผานระบบออนไลนท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง  พบวาในปการศึกษา  2554  มีผูตอบแบบสํารวจ  จํานวน  …. คน  จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

ท้ังหมด ----- คน   คิดเปนรอยละ ------  มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ N/A 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา N/A 

3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ N/A 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ N/A 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา N/A 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหารหรือลาอุปสมบท N/A 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา N/A 

8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปนั้นท่ีตอบแบบสํารวจ (ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอน

เขาศึกษา  ผูศึกษาตอ  ผูไดรับการเกณฑทหาร  และลาศึกษาตอ)  

N/A 

9 รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1  ป N/A 

คะแนนประเมิน N/A 

 

หลักฐานอางอิง  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 29 

 



 

        จุดแข็ง --- 

แนวทางเสริม--- 

 จุดออน  ---- 

แนวทางแกไข---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 
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ช่ือตัวบงช้ีท่ี 2.7.2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.2)  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

วิธีการคํานวณ 

 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 N/A N/A N/A 
 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (ทุกระดับ) N/A 

2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด N/A 

3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน N/A 

4 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต N/A 

5 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ใน

ภาพรวม 

N/A 

 - ดานคุณธรรมจรยิธรรม N/A 

 - ดานความรู N/A 

 - ดานทักษะทางปญญา N/A 

 - ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ N/A 

 - ดานทักษะความคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี N/A 
 

 

 

 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

N/A N/A 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 32 

 



จุดแข็ง  -  

แนวทางเสริม   - 

จุดออน  - 

แนวทางแกไข - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ      

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ      4  บรรลุ 
 

ายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

- โปรแกรมวิชาใชประกาศการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษรของคณะ  คือ “บุคลากรและ
นักศึกษา เปนผูมีจิตอาสา” –ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตามภาคผนวกคูมือการประกันฯ 
(มส.ปศ. 2.8-1) 

มส.ปศ. 2.8-1  คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2555 

 2 มีการถายทอดหรือเผยแพร - โปรแกรมวิชาไดถายทอดพฤติกรรมดานคุณธรรม มส.ปศ. 2.8-2 โครงการปฐมนเทศนักศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 34 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
ท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 
โดยอบรมในวันการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(มส.ปศ. 
2.8-2) 
- โปรแกรมวิชาไดเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 
โดยวิธีการสําเนาแจกใหกับอาจารยในโปรแกรมวิชาทุก
คน และแจกใหนักศึกษา ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
(มส.ปศ. 2.8-3) 

ชั้นปท่ี 1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา ปการศึกษา 2555 
วันท่ี   8  มิถุนายน 2555 
มส.ปศ. 2.8-3 รายการเอกสารแจกนักศึกษา
วันปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 นักศึกษา
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
ปการศึกษา 2555 วันท่ี   8  มิถุนายน 2555 
 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ 

- โปรแกรมวิชามีโครงการสงเสริมการพัฒนาดานความ
เปนจิตอาสา ซ่ึงไดกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จ ดังนี้โดยฝกโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ความรูทางพุทธศาสนา วัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา 
(มส.ปศ. 2.8-4 และ  มส.ปศ. 2.8-5) 

มส.ปศ. 2.8-4 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ความรูทางพุทธศาสนา วัดโนนเมือง จ.
นครราชสีมา18-19 สิงหาคม 2555 
มส.ปศ. 2.8-5 โครงการคณะครุศาสตร 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้ และ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

- โปรแกรมวิชามีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ โดยนําเขา
พิจารณาในท่ีประชุมกรรมการโปรแกรมวิชาครั้งท่ี 
4/2555  วาระท่ี 4.3 (มส.ปศ..2.8.-6)  . 
 

มส.ปศ.2.8-6 รายงานการประชุมโปรแกรม
วิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 
4/2555 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดาน

  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 35 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณธรรมจรยิธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ 

 

จุดแข็ง 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษรชัดเจน   

แนวทางเสริม 

   โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงกการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  

จุดออน 

   โปรแกรมวิชายังไมมีกิจกรรมท่ีจะสงเสริมถึงระดับชาติ   ทําใหไมไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ 

แนวทางแกไข 

   โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาการเชารวมกิจกรรมทุกหนวยงานท้ังในกิจกรรมท่ีเปนการแขงขันและแสดงผลงาน  ในระดับชาติ   หรือ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 36 

 



 

ตัวบงช้ีท่ี  3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยบัญญัติ อนนทจารย โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ      

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ      

7 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

4 ขอ 3 ขอ 2 ไมบรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 

-  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  
มีการจัดบริการใหตําปรึกษาเรื่อง  การเรียนการสอน  การ
ใชชีวิตแกนักศึกษา  และมีแบบบันทึกการใหคําปรึกษาใน
คูมือนักศึกษา (มส.ปศ. 3.1-1) และใชกิจกรรมการให
คําปรึกษาโดยโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมวันท่ี 13 

มส.ปศ. 3.1-1  คูมือนักศึกษาโปรแกรม
วิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ป 
2555 
มส.ปศ.. 3.1-2 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม(จัดทําตาราง/กําหนดการ

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 37 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
มิถุนายน2555 (มส.ปศ.. 3.1-2) 
- จัดใหทุกหมูเรียนมีอาจารยท่ีปรึกษาและตารางการพบ
นักศึกษาท่ีชัดเจนตามท่ีปรากฏในตารางเรียนของนักศึกษา  
(มส.ปศ.. 3.1-3)  

การใหความรูในทุกดาน) 
มส.ปศ.. 3.1-3  คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษา
หนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2555 

 2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา 

- โปรแกรมวิชามีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา โดยจัดบอรดประชาสัมพันธหนาหอง
โปรแกรมวิชา (มส.ปศ. 3.1-4) 

มส.ปศ. 3.1-4 ภาพบอรดประชาสัมพันธ
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว
วิทยา 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

- โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการ (มส.ปศ. 3.1-5) 

มส.ปศ. 3.1-5  รายงานโครงการอบรม
ภาวะความเปน ผูนํา ผูตามและ
บุคลิกภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา วันท่ี 8 
กันยายน 2555 

 4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอศิษยเกา  

  

 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกา 

  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

  

 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง

  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 38 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความตองการของนักศึกษา 

 

จุดแข็ง 

โปรแกรมวิชามีการใหคําปรึกษาในดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตลอดภาคเรียน  และโปรแกรมวิชาไดจัดกิจกรรมและสงเสริมให  

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง  มีการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

แนวทางเสริม  

โปรแกรมวิชาควรพัฒนารูปแบบและชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและสรางปฏิสัมพันธกับผูปกครองเพ่ือแจงขอมูลของนักศึกษา  

จุดออน 

 การใหขอมูลขาวสารมีนอยชองทาง 

แนวทางแกไข 

  ควรเพ่ิมชองทางการใหคําปรึกษาใหมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 39 

 



ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยบัญญัติ  อนนทจารย โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ      

6 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ คาเปาหมาย 

4 ขอ 5 ขอ 4 บรรลุ 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรม - โปรแกรมวิชาดําเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มส.ปศ.. 3.2-1  แผนการจัดกิจกรรม

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 40 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

เพ่ือสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดาน โดยระบุไวในแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาของโปรแกรมวิชา (มส.ปศ. 3.2-1 และ 
มส.ปศ.. 3.2-2) คือ 
  

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา ป 2555 

มส.ปศ. 3.2-2  แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา ป 2556 

 2 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

- โปรแกรมวิชาไดจัดอบรมทักษะการประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา วันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ณ หอง 12.14 โดยเชิญ 
อาจารยภณิดา แกวกูร รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ ฯ มา
เปนวิทยากรใหความรูเรื่องทักษะการประกันคุณภาพ (มส.ปศ. 
3.2-3) 

มส.ปศ.. 3.2-3  โครงการใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 11 กรกฎาคม 2555 (รวมกับ
สังคม )  

 3 มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี 
และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี้  
  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค    
  -  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ  

- โปรแกรมวิชามีโครงการท่ีใหนักศึกษาไดนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้ 
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โครงการกีฬาตะโก
ราย   (มส.ปศ.. 3.2-5 ) 
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก โครงการ
โครงการไหวครู (มส.ปศ.. 3.2-5 ) 
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการไหวครู
รวมกับสังคม (มส.ปศ.. 3.2-5)   

มส.ปศ.. 3.2-4  โครงการคณะครุLkl9iN 
มส.ปศ.. 3.2-5  โครงการไหวครูของ
โปรแกรมวิชา(รวมกับสังคม) 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 41 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม 
  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

  

 5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- โปรแกรมวิชาไดประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยโปรแกรมวิชามีการจัด
ประชุมครั้งท่ี 4/2555 วาระท่ี 4.3  (มส.ปศ..3.2-6 ) 

มส.ปศ..3.2-6  บันทึกรายงานการประชุม
โปรแกรมวิชา ครั้งท่ี  4/55  
 

 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

- โปรแกรมวิชาไดนําผลการประเมินกิจกรรมของนักศึกษามา
เขาวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  มี
การปรับปรุงแผนจากแผนป 2555  เปน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษา ป 2556  (มส.ปศ..3.2-7)   
 

มส.ปศ..3.2-7 บันทึกรายงานการประชุม
โปรแกรมวิชา ครั้งท่ี 4 /55 
 

 

จุดแข็ง 
   โปรแกรมวิชามีแผนการพัฒนานักศึกษาเปนระบบ 

แนวทางเสริม 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 42 

 



   โปรแกรมวิชาควรพัฒนาและปรับปรุงแผนอยางจรงิจัง 
จุดออน 

   นักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคจํานวนนอย   ขาดประสบการณในการจัดทําแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และกิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษาบางสวนมีระยะเวลาดําเนินการไมเปนไปตาม  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   เนื่องจากตารางภาระงานสอนอาจารยกับนักศึกษาไมสัมพันธกัน 

แนวทางแกไข 

   โปรแกรมวิชาสงเสริมใหนักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน  โดยจัดอบรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหกับนักศึกษา  และจัดกิจกรรมประชุมหารือนักศึกษาและอาจารยเพ่ือเตรียมปรับแผนการจัดกิจกรรม 
พัฒนานักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
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ช่ือตัวบงช้ีท่ี 4.2.1  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยโยธิน  มาหา โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชา รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

                          การคิดคะแนนระดับคณะ ใหนําคะแนนท่ีคิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนท่ีคิด

ไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 

วิธีการคํานวณ 

 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100  
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 44 

 



ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

รอยละ 5 0 0 ไมบรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   

1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี 
การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI (น้ําหนัก 0.25) 

0 

2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของสมศ.  (น้ําหนัก 0.50) 0 
3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ   สมศ. (น้ําหนัก 0.75) 

0 

4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน ควอไทลท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus (น้ําหนัก 1.0) 

0 

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (น้ําหนัก 0.125) 0 
6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (น้ําหนัก 0.25) 0 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 45 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (น้ําหนัก 0.50) 0 
8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (0.75) 0 
9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (น้ําหนัก 1.00) 0 
10 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 0 
11 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดท้ังหมด 0 
12 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา 0 

คะแนนประเมิน 0 
หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

  

จุดแข็ง - 

 แนวทางเสริม - 

จุดออน 

   อาจารยไมมีประสบการณในการวิจัยและนําเสนองานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

 แนวทางแกไข  

   1. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนนโยบายภาระงานสงเสริมการเขารวมประชุมงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  และรวมกันวางแผนการลงตีพิมพ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารท่ีมีในฐานขอมูลตาง ๆ 

                         2. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนภาระงานในการจูงใจในการทําวิจัย  หรอืเขียนบทความสรางสรรค 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 46 

 



 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 4.2.2  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.6) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยโยธิน  มาหา โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 47 

 



ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

รอยละ 10 0 0 บรรลุ 
 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   

1 จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 0 

2 จํานวนงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 

3 ผลรวมจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 0 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 

คะแนนประเมิน 0 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

  

จุดแข็ง  -  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 48 

 



แนวทางเสริม -  

จุดออน 

   โปรแกรมไมมีงานวิจัย 

 แนวทางแกไข  

   โปรแกรมวิชาตองหาทางสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปเผยแพรและใชประโยชน 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 4.2.3  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยโยธิน มาหา โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

x 100 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 49 

 



ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

รอยละ 5 0 0 ไมบรรลุ  

 

 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

1 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ(น้ําหนัก 0.25) 0 

2 บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (น้ําหนัก 0.50) 0 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 

(น้ําหนัก 0.75) 

0 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ (น้ําหนัก 1.0) 

0 

5 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 50 

 



6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 0 

7 รอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 0 

คะแนนประเมิน 0 
 

 

 

 

 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

  

 

จุดแข็ง 

   อาจารยมีความสนใจและในการทําเอกสารและตําราเพ่ือการสอน 

แนวทางเสริม 

   โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

จุดออน 

   แนวทางการสนับสนุนอาจารยทําและสงเอกสารและตํารายังไมมีประสิทธิภาพพอท่ีจะจูงใจหรือบังคับใหอาจารยเสนอผลงานวิชาการ 

 แนวทางแกไข  

   โปรแกรมวิชาตองมีแนวทางท่ีชัดเจนสนับสนุนอาจารยใหจัดทําและเสนอผลงานวิชาการ    

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 51 

 



                  หนวยงานระดับสูงข้ึนไปตองมีนโยบายใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารย สุชาติพิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยโยธิน  มาหา โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

                  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   = 80,000 บาทข้ึนไปตอคน   

2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 52 

 



3.  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ี กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปตอคน   

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =     

 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

   คะแนนท่ีได  =   

 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  

1. คะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 

                 2. คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

20,000 0 0 ไมบรรลุ 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก    x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 53 

 



 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2554 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

1 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 0 
2 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก 0 
3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท้ังหมด 0 
4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 0 
5 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา 0 

คะแนนประเมิน 0 
 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

  

จุดแข็ง 

   มีจํานวนอาจารยในโปรแกรมจํานวนมากและเปนอาจารยรุนใหมท่ีมีศักยภาพในการขอทุนวิจัย 

แนวทางเสริม 

   สนับสนุนอาจารยในโปรแกรมวิชาทําวิจัย  ท้ังวิจัยเดี่ยวและในการเขารวมชุดโครงการวิจัยท่ีมีขนาดใหญเพ่ือฝกการทําวิจัยท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

จุดออน 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 54 

 



  1. ทุนวิจัยไมจูงใจพอท่ีจะใหอาจารยอยากจะทํางานวิจัย  ท้ังกระบวนการขอทุนมีขอจํากัดตออาจารยใหม 

  2. ภาระการสอนท่ีมีมากวาสัปดาหละ 15 ชั่วโมง  และภาระการบริหาร 

 แนวทางแกไข  

   1. มีทุนวิจัยท่ีมากข้ึนและทําใหขอจํากัดการขอทุนวิจัยใหคลองตัวมากข้ึน 

2. โปรแกรมควรมีการลดภาระงานสอนหรือมีการปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพ่ือใหมีเวลาในการพัฒนางานวิจัยใหมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 55 

 



 

 

 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5.1  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :   

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยวุฒิไกร  ไชยมาลี โทรศัพท :   

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ      

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

3 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน บรรลุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 56 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

- โปรแกรมวิชาใชระบบการบริการวิชาการแกสังคมตามระบบท่ี
คณะกําหนดไว ไดแก มีประกาศคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตามแนวปฏิบัติทายคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาคผนวก 
(มส.ปศ. 5.1-1)   
- มีคําของบประมาณของโปรแกรมวิชา ประจาํป 2555 และ 
/2556 (มส.ปศ. 5.1-2 และ มส.ปศ. 5.1-3)  
- มีการกําหนดใหงานบริการวิชาการเปนภาระงานท่ีตองไดรับ
การประเมินเพ่ือข้ึนเงินเดือนคาจาง (มส.ปศ.5.1-4)  
 

มส.ปศ. 5.1-1  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 
มส.ปศ. 5.1-2  แผนปฏิบัติราชการ ประมาณ
ปงบประมาณ  2555 โปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและทววิทยา 
มส.ปศ.5.1-3  แผนปฏิบัติราชการ ประมาณ
ปงบประมาณ  2556 โปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและทววิทยา 
มส.ปศ.5.1-4  ประกาศภาระงานขอตกลง
ประเมินสมรรถนะบุคลากรประจําป 2555 
รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555) 

 2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน 

- โปรแกรมวิชามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม
การเรียนการสอน เชน  รายวิชาพุทธภาวนา 1 ไดจัดใหนักศึกษา
ดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชรและบริการวิชาการทางดานพุทธ
ศาสนาแกสังคม(มส.ปศ.5.1-5,มส.ปศ.5.1-6  และมส.ปศ.5.1-7) 
 

มส.ปศ.5.1-5 รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.5.1-6  รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2555 
มส.ปศ.5.1-7 รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรม 
วิชา พุทธภาวนา 1 

 3 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับ 
การวิจัย 

  

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ

  

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 57 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

- โปรแกรมวิชาไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสู
กระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย  
 

มส.ปศ.. 5.1-8 บันทึกรายงานการประชมุ
โปรแกรมวิชา ครั้งท่ี 1 /2556 

 
จุดแข็ง 

 โปรแกรมวิชามีระบบและกลไก  งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
แนวทางเสริม 

วางแผนและดําเนินการใหมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  
จุดออน 

   โปรแกรมวิชายังไมมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
 แนวทางแกไข  
   อบรมการทําวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการแกสังคมแกอาจารยใหมีความชํานาญ 
 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 58 

 



 

 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :   

ผูจัดเก็บขอมูล :  อาจารยวุฒิไกร  ไชยมาลี โทรศัพท :   

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ      

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

3 ขอ 0 ขอ 0 ไมบรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ   

รายงานการประเมินตนเอง     โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555 หนา 59 

 



มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

 2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  

 3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

  

 4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

  

 5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 

  

จุดแข็ง-- 

แนวทางเสริม-- 

จุดออน  

1. ขาดแผนการบริการวิชาการแกสังคม 

2. เครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

แนวทางแกไข 

     1. แผนการบริการวิชาการแกสังคม 

      2. ควรมีแผนควรจัดใหมีการบริการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนใหหลากหลาย  เชน การลงนาความตกลง (MOU)  และกําหนดกิจกรรมรวมกัน 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติพิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติพิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 4      

หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ      

9 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

4 ขอ 3 ขอ 2 ไมบรรลุ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  9.1.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติพิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติพิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

           ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

- - - - 
 

 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

 -- --- 

 

จุดแข็ง 
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   โปรแกรมวิชาตระหนักในความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริม 

   สงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมใหครบถวน 

 จุดออน 

   โปรแกรมวิชายังไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดี 

 แนวทางแกไข 

   1. ควรศึกษาหาวิธีการในการพัฒนาหรือแกไขเพ่ือใหเกิดขอคนพบแนวปฏิบัติท่ีดี  

                  2. ควรมีการวิเคราะหจุดเดน  จุดออนของแตละองคประกอบใหชัดเจน  
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สวนท่ี 4 

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 

 

1.  สรุปผลการประเมินตนเอง 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาไดดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้  มีผลการ

ประเมินตนเอง  จําแนกตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาตรฐานการ

อุดมศึกษา  และมุมมองดานการบริหารจัดการ  ไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ 
ตัวบงช้ี 

สกอ. 
ตัวบงช้ี สมศ. รวมทุกตัวบงช้ี ผลการประเมิน 

2. การเรียนการสอน 3.31 2.14 3.12 พอใช 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.50 --- 3.50 พอใช 

4. การวิจัย 0 0 0 ตองปรับปรุงดวน 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 1.00 -- 1.00 ตองปรับปรุงดวน 

9. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

3.00 0.00 3.00 พอใช 

คะแนนเฉล่ียทุกองคประกอบ 

ของตัวช้ีวัด 

2.64 0.54 2.05 ตองปรับปรุงดวน 

ผลการประเมิน พอใช ตองปรับปรุง

ดวน 

ตองปรับปรุง

ดวน 

 

 

2.  สรุปจุดเดน/แนวทางเสริม  จุดออน/แนวทางพัฒนา 

 องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 

จุดเดน  
1. มีอาจารยประจําโปรแกรมไดไปดํารงมีตําแหนงบริหารจํานวน 3 คน  มีโอกาสรู

รายละเอียดการบริหารนโยบาย  และไดรับการอบรมตางๆ เสมอ 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามีกลไกและแนวปฏิบัติไดในการ

พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีดี 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามีการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน   
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แนวทางเสริม 

1. ใชโอกาสท่ีสามารถรูขอมูลการบริหารมหาวิทยาลัยในรายละเอียด  มาใชจูงใจและพัฒนา

อาจารยในโปรแกรมวิชาในการศึกษาตอและพัฒนาตนเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพ่ือใหอาจารย

มีเวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารย

เขารับการอบรมเพ่ือจัดทําผลงานทางวิชาการ  

3.  โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
จุดออน  

1. จํานวนภาระการเรียนการสอนมากและภาระอ่ืนมากตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

2. อาจารยยังไมมีความรูเพียงพอในการทําผลงานงานวิชาการท่ีดีจนสามารถเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการได 

3. การรับนักศึกษาจํานวนมากทําใหอาจารยมีภาระในการรับผิดชอบมากข้ึน  โอกาสในการ

ลาศึกษาตอไดรับการพิจาณานอยลง 
4. โปรแกรมวิชาขาดงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

5. โปรแกรมวิชายังไมมีกิจกรรมท่ีจะสงเสริมถึงระดับชาติ  ทําใหไมไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

แนวทางแกไข 

1. ควรใหมีแผนรองรับในการใหอาจารยลาศึกษาตอไดโดยไมเสียภาระการเรียนการสอน 

2. หากมีแผนรับอาจารยใหมควรรับเฉพาะปริญญาเอกเทานั้น 

3. ใหมีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยในการเขียนผลงานวิชาการ  และติดตาม

ความกาวหนา 
4. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดในขอตกลงหรือสัญญาจางวาภายใน 7 ป หากอาจารยไมมีผลงาน

ใหพิจาณาการตอสัญญาจางหรือการข้ึนเงินคาจาง เปนระยะเวลาหนึ่ง เชน ไมข้ึนคาจาง  

2 รอบประเมิน 

5. ควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  เพ่ือใหอาจารยมี

เวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขา

รับการอบรมเพ่ือจัดทําผลงานทางวิชาการ   
6. โปรแกรมวิชาควรสงเสริมใหมีวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

7.  โปรแกรมวิชาเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ ในปงบประมาณถัดไป ในดานการ

เสริมศักยภาพเพ่ือการแขงขันใหกับนักศึกษา 
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8.  โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาการเชารวมกิจกรรมทุกหนวยงานท้ังใน

กิจกรรมท่ีเปนการแขงขันและแสดงผลงาน  ในระดับชาติ  หรือนานาชาติ 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดเดน/ 
1. โปรแกรมวิชามีการใหคําปรึกษาในดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตลอด

ภาคเรียน  และโปรแกรมวิชาไดจัดกิจกรรมและสงเสริมให 

2. นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง  มีการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3. โปรแกรมวิชามีแผนการพัฒนานักศึกษาเปนระบบ 

แนวปฏิบัติท่ีดี  

1. โปรแกรมวิชาควรพัฒนารูปแบบและชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและสราง

ปฏิสัมพันธกับผูปกครองเพ่ือแจงขอมูลของนักศึกษา 

2. โปรแกรมวิชาควรพัฒนาและปรับปรุงแผนอยางจริงจัง 

จุดออน     

1. การใหขอมูลขาวสารมีนอยชองทาง 

2. นักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคจํานวนนอย   

3. ขาดประสบการณในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และกิจกรรมท่ีจัดใหนักศึกษาบางสวนมีระยะเวลาดําเนินการไม
เปนไปตาม 

4. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   เนื่องจากตารางภาระงานสอนอาจารยกับนักศึกษาไม

สัมพันธกัน 
แนวทางแกไข 

1.  ควรเพ่ิมชองทางการใหคําปรึกษาใหมากข้ึน 

2.  โปรแกรมวิชาสงเสริมใหนักศึกษามีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ิมมากข้ึน  

โดยจัดอบรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหกับนักศึกษา  และจัดกิจกรรมประชุมหารือนักศึกษาและ
อาจารยเพ่ือเตรียมปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปการศึกษาตอไป 

 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 

จุดเดน 
1. อาจารยมีความสนใจและในการทําเอกสารและตําราเพ่ือการสอน 

2. มีจํานวนอาจารยในโปรแกรมจํานวนมากและเปนอาจารยรุนใหมท่ีมีศักยภาพในการขอ

ทุนวิจัย 

 แนวทางเสริม 
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1. โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง

สนับสนุนอาจารยในโปรแกรมวิชาทําวิจัย  ท้ังวิจัยเดี่ยวและในการเขารวมชุดโครงการวิจัย

ท่ีมีขนาดใหญเพ่ือฝกการทําวิจัยท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

จุดออน 

1. โปรแกรมไมมีงานวิจัย  อาจารยไมมีประสบการณในการวิจัยและนําเสนองานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

2. ระบบและกลไกสนับสนุนอาจารยทําและสงเอกสารและตํารายังไมมีประสิทธิภาพพอท่ีจะ

จูงใจหรือบังคับใหอาจารยเสนอผลงานวิชาการ 

3. ทุนวิจัยไมจูงใจพอท่ีจะใหอาจารยอยากจะทํางานวิจัย  ท้ังกระบวนการขอทุนมีขอจํากัด

ตออาจารยใหม 

4.  ภาระการสอนท่ีมีมากวาสัปดาหละ 15 ชั่วโมง  และภาระการบริหาร 

 แนวทางแกไข  

1. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนนโยบายภาระงานสงเสริมการเขารวมประชุมงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ  และรวมกันวางแผนการลงตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

วารสารท่ีมีในฐานขอมูลตาง ๆ 

2. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนภาระงานในการจูงใจในการทําวิจัย  หรอืเขียนบทความ

สรางสรรค 

3. โปรแกรมวิชาตองหาทางสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

ไปเผยแพรและใชประโยชน  

4. โปรแกรมวิชาตองมีแนวทางท่ีชัดเจนสนับสนุนอาจารยใหจัดทําและเสนอผลงานวิชาการ    

5. หนวยงานระดับสูงข้ึนไปตองมีนโยบายใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

6.  มีทุนวิจัยท่ีมากข้ึนและทําใหขอจํากัดการขอทุนวิจัยใหคลองตัวมากข้ึน 

7. โปรแกรมควรมีการลดภาระงานสอนหรือมีการปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพ่ือใหมี

เวลาในการพัฒนางานวิจัยใหมากข้ึน 

 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

 จุดเดน  

                โปรแกรมวิชามีระบบและกลไก  งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
แนวทางเสริม 

     วางแผนและดําเนินการใหมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยให
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
จุดออน  

1. ขาดแผนการบริการวิชาการแกสังคม 

2. เครือขายความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 
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โปรแกรมวิชายังไมมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

 แนวทางพัฒนา 

 1. ใหมี แผนการบริการวิชาการแกสังคม 
 2. ควรมีแผนควรจัดใหมีการบริการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนใหหลากหลาย  เชน การลงนาความ

ตกลง (MOU)  และกําหนดกิจกรรมรวมกัน 

 3. อบรมการทําวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการแกสังคมแกอาจารยใหมี

ความชํานาญ 

 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดเดน  
  โปรแกรมวิชาตระหนักในความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริม 

  สงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมใหครบถวน 

 จุดออน  
1. โปรแกรมวิชายังไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดี 

2. โปรแกรมวิชาไดจัดทําการประเมินในปแรก  จึงยังไมสามารถดําเนินการใหครบกระบวนการได 

 แนวทางแกไข 

 1. ควรศึกษาหาวิธีการในการพัฒนาหรือแกไขเพ่ือใหเกิดขอคนพบแนวปฏิบัติท่ีดี  

 2.  ควรมีการวิเคราะหจุดเดน  จุดออนของแตละองคประกอบใหชัดเจน   

 3.  ควรสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษามีบทบาทในการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.  ควรสรางระบบเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันอ่ืน 
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สวนท่ี 5 

ภาคผนวก 

 

1.  รายช่ือคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของโปรแกรมวิชา 

1) อาจารย ดร.ณัฏฐินี ทองดี 

2) อาจารยวริสรา  ยางกลาง 

3) อาจารยสิริสุดา  ฐานะปตโต 

4) อาจารยเมธี   กีรติอุไร 

2.  เอกสารหลักฐาน           

ตารางที 5 เอกสารหลักฐาน 

หมายเลข

เอกสาร 

ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

 องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

มส.ปศ.2.2.1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.3.1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.4.1.1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.6-1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.6-2 รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

มส.ปศ.2.6-3 รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 

มส.ปศ.2.6-4 รวมมคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

มส.ปศ.2.6-5 รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

มส.ปศ.2.6-6 
แบบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2/55  
(สมอ.07-02) 

มส.ปศ.2.6-7 คูมือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.6-8 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษาป 2555 

มส.ปศ.2.6-9 
คําสั่งแตงตั้งกรรมการจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาป 
2555 

มส.ปศ.2.6-10 คําสั่งแตงตั้งกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ฯ ป 2555 

มส.ปศ.2.6-11 รายงานกิจกรรมการทัศนะศึกษาองคกร หนวยงานดานพุทธศาสนา 

มส.ปศ.2.6-12 หนังสือเชิญและคําสั่งแตงตั้งวิทยากร ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.2.6-13 
รายงานโครงการอบรมภาวะความเปน ผูนํา ผูตามและบุคลิกภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา วันท่ี 8 กันยายน 2555 
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มส.ปศ. 2.6-14 สรุปผล Km ของคณะมนุษยฯ 

มส.ปศ.2.6 -15 มคอ. 7 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 2555   

มส.ปศ.2.6-16 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 
5-2555 2555 

มส.ปศ .2.7-1 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 

มส.ปศ.2.7-2 แผนอัตราอาจารยคณะมนุษยศาสตร 

มส.ปศ. 2.7-3 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มส.ปศ.2.7-4 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

มส.ปศ.2.7-5 
ประกาศคณะครุศาสตร เรื่องปฏิทินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเปนครู 
นักศึกษา คณะครุศาสตรปการศึกษา 1/2555 

มส.ปศ.2.7-6 

ประกาศคณะครุศาสตร เรื่องปฏิทินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเปนครู 
นักศึกษา คณะครุศาสตรปการศึกษา 

2/2555 

มส.ปศ.2.7-7 โครงอบรมเพ่ิมศักยภาพความรูทางพระพุทธศาสนา วัดโนนเมือง 

มส.ปศ.2.7-8 โครงการจากของคณะครุ 

มส.ปศ. 2.8-1 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา  

2555 

มส.ปศ. 2.8-2 
โครงการปฐมนเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ป
การศึกษา 2555 วันท่ี   8  มิถุนายน 2555 

มส.ปศ. 2.8-3 
รายการเอกสารแจกโครงการปฐมนเทศนักศึกษาชั้นปท่ี 1 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและ
เทววิทยา ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ. 2.8-4 
โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพความรูทางพุทธศาสนา วัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา18-19 
สิงหาคม 2555 

มส.ปศ. 2.8-5 โครงการจากคณะครุ 

มส.ปศ.2.8-6 รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 4/2555 

 องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

มส.ปศ. 3.1.1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ป 2555 

มส.ปศ.3.1-2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ฯ 

มส.ปศ.3.1-3 คําสั่งแตงตั้งท่ีปรึกษาหนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.3.1-4 ภาพบอรดประชาสัมพันธโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

มส.ปศ.3.1-5 
รายงานโครงการอบรมภาวะความเปน ผูนํา ผูตามและบุคลิกภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา วันท่ี 8 กันยายน 2555 
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มส.ปศ.. 3.2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ป 2555 

มส.ปศ. 3.2-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ป 2556 

มส.ปศ.3.2-3 
โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  11 กรกฎาคม 2555 
(รวมกับสังคม ) 

มส.ปศ.3.2-4 โครงการจากคณะครุ 

มส.ปศ.3.2-5 โครงการไหวครูของโปรแกรมวิชา(รวมกับสังคม) 

มส.ปศ..3.2-6 บันทึกรายงานการประชุมโปรแกรมวิชา ครั้งท่ี4/55 

มส.ปศ..3.2-7 บันทึกรายงานการประชุมโปรแกรมวิชา ครั้งท่ี 4//55 

 องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

มส.ปศ. 5.1-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ. 5.1-2 แผนปฏิบัติราชการ ประมาณปงบประมาณ  2555 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและทววิทยา 

มส.ปศ.5.1-3 แผนปฏิบัติราชการ ประมาณปงบประมาณ  2556 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและทววิทยา 

มส.ปศ.5.1-4 
ประกาศภาระงานขอตกลงประเมินสมรรถนะบุคลากรประจําป 2555 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2554- 

มีนาคม 2555) 

มส.ปศ.5.1-5 รวม มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

มส.ปศ.5.1-6 รวม มคอ.5 ภาคการศึกษาท่ี 2/2555 

มส.ปศ.5.1-7 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม วิชา พุทธภาวนา 1 

มส.ปศ.5.1-8 บันทึกรายงานการประชุมโปรแกรมวิชา ครั้งท่ี 1/2556 

มส.ปศ. 9.1-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา 2554 

มส.ปศ. 9.1-2 คูมือประกันคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ. 9.1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับคณะ คําสั่งท่ี 40/2556 

มส.ปศ. 9.1-4 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา คําสั่งท่ี 
95/2556 

มส.ปศ. 9.1-5 
บันทึกรายงานการประชุมโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 1/56  ในวันท่ี 8 
มีนาคม 2556 

มส.ปศ. 9.1-6 
บันทึกรายงานการประชุม“การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม  2556  ณ พาโนรามารี
สอรท อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

มส.ปศ. 9.1-7 
บันทึกรายงานการประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมครุเวทย คณะครุศาสตร 
 

3. สรุปรายละเอียดขอมูลประกอบตัวบงช้ี  
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       ตารางท่ี 6 คะแนนรายตัวบงชี้ 

องคประกอบ คะแนนการประเมิน 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. รวมทุกตัวบงชี ้

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 2.38 -- 2.38 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 1.18 -- 1.18 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4.1 -- 2.14 2.14 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 4 -- 4 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 5 -- 5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7.1 N/A N/A N/A 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7.2 N/A N/A N/A 

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 4 -- 4 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 2 -- 2 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 4 -- 4 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2.1 -- 0 0 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2.2 -- 0 0 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2.3 -- 0 0 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 0 -- 0 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 3 -- 3 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 0 -- 0 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 2 -- 2 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1.1 N/A N/A N/A 

 

ตารางท่ี 7 คะแนนรายองคประกอบทุกตัวบงชี้ (18 ตัวบงชี้) 

ตัวบงช้ี คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน (8 ตัวบงช้ี) 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2.38 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 1.18 

2.4.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 2.14 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 4 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)  5 

2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) N/A 

2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา N/A 
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แหงชาติ (สมศ.2) 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8) 4 

รวม 18.7 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(2 ตัวบงช้ี) 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 2 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 4 

รวม 6 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย(4 ตัวบงช้ี) 

4.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5) 0 

4.2.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.6) 0 

4.2.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 0 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

(สกอ.4.3) 

0 

รวม 0 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม(2 ตัวบงช้ี) 

5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 3 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 0 

รวม 3 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(2 ตัวบงช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 2 

9.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15) N/A 

 รวม 2 

รวมคะแนนท้ังหมด 29.7 

หาร 15  ตัวบงชี้ 1.98 

ตารางท่ี 8 ตัวบงชี้ของ สกอ. (11 ตัวบงชี้)  

ตัวบงช้ี คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน (5 ตัวบงช้ี)  

2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2.38 

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 1.18 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 4 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7)  5 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8) 4 

รวม 

 

17.18 
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องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(2 ตัวบงช้ี) 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 2 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 4 

รวม 6 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย(1 ตัวบงช้ี) 

4.3 เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

(สกอ.4.3) 

0 

รวม 0 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม(2 ตัวบงช้ี) 

5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 3 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2) 0 

รวม 3 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(1 ตัวบงช้ี) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 2 

รวม 2 

รวมคะแนนท้ังหมด 28.18 

หาร 11 ตัวบงชี้ 2.56 

ตารางท่ี 9 ตัวบงชี้ของ สมศ. (7 ตัวบงชี้)  

ตัวบงช้ี คะแนน 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน (3 ตัวบงช้ี) 

2.4.1 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 2.14 

2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) N/A 

2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

แหงชาติ (สมศ.2) 

N/A 

รวม 2.14 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย(3 ตัวบงช้ี) 

4.2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5) 0 

4.2.2 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.6) 0 

4.2.3 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 0 

รวม 0 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(7 ตัวบงช้ี) 

9.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15) N/A 

รวมคะแนนท้ังหมด 2.14 

หาร 4 ตัวบงชี้ 0.53 
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4. รายช่ือคณะผูจัดทํารายงานประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา 

       1) อาจารยสุชาติ พิมพพันธ  ประธานกรรมการ 

       2) อาจารยนิวัติ  ทองวล        กรรมการ 

            3) อาจารยวุฒิไกร ไชยมาลี  กรรมการ 

       4) อาจารยบัญัติ อนนทจารย  กรรมการ 

      5) อาจารยโยธิน  มาหา  กรรมการและเลขานุการ 
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	วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก  เห็นว่าระยะนี้เป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยรา...
	        ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

	ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

	ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
	จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด


