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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตนเองของ โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ

การศึกษาภายใน  โดยอาศัยองคประกอบตามเกณฑ สกอ.  5 องคประกอบ  11 ตัวบงช้ี  และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม ของ สมศ. 7 ตัวบงช้ี รวมท้ังส้ิน 18 ตัวบงช้ี ผลการประเมินโดยสรุปดังนี้  

1. ผลการประเมินเฉลี่ยองคประกอบคุณภาพทุกตัวบงช้ี  ไดคะแนนระดับ  2.90  เปนระดับท่ีตอง

ปรับปรุง   และหากแยกพิจารณาองคประกอบตัวช้ีวัดตาม ของ สกอ.  และของ สมศ.   

   1.1 คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. ไดคะแนนระดับ  3.38 เปนระดับพอใช   

   1.2 คะแนนเฉล่ียตามองคประกอบคุณภาพของ สมศ. ไดคะแนนระดับ  2.02 เปนระดับตอง

ปรับปรุง   

   จากผลการประเมินนี้ จะเห็นไดวาการดําเนินงานดานกระบวนการของโปรแกรมวิชาปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา  ดําเนินการไดพอสมควร  แตผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานนั่นยังไมสามารถประสบ

ผลสําเร็จได 

2. ผลการประเมินรายองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ พบวาองคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษาไดคะแนนระดับ 4.50    สวนองคประกอบท่ี 4 การวิจัยไดคะแนนระดับ  0.14     

จากผลการประเมินนี้  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดเนนการดําเนินงานดานการ

พัฒนานักศึกษาคอนขางมาก  แตขาดการดําเนินงานดานการวิจัย   

3. สรุปจุดเดน/แนวทางเสริม  จุดออน/แนวทางพัฒนา 

               จุดเดนและแนวทางเสริม 
               โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ มีการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 อยางตอเนื่อง  มีการ

ทําแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ครบถวนทุกดาน  ส่ิงท่ีควรคือการสงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาสรางเครือขายคุณภาพใหชัดเจนและตอเนื่อง   และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานควรมีการจดบันทึกการประชุมใหเปนลายลักษณะอักษรท่ีชัดเจน 

โปรแกรมวิชาฯมี จุดเดนดานการพัฒนานักศึกษา  มีกิจกรรมสําหรับพัฒนานักศึกษาหลากหลาย

ครบถวน  เชน มีการใหคําปรึกษาในดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตลอดภาคเรียน  และ

โปรแกรมวิชาไดจัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง  มีการพัฒนาประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพ   มีแผนการพัฒนานักศึกษาเปนระบบ   เปนตน  จึง ควรพัฒนารูปแบบและชองทางการให

คําปรึกษาแกนักศึกษาและสรางปฏิสัมพันธ   ถึงท้ัง ผูปกครองเพื่อแจงขอมูลของนักศึกษา  และเตรียมระบบ

ขอมูลศิษยเกา 

              
จุดออน 
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     โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกนอย  ไมมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร    ไมมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานอื่นโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ    ไมมีการบูรณา

การงานบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  แนวทางแกไข 

1. หาแนวทางสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกใหมากข้ึน 

2. สงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

3. สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการระหวางสถาบันระดับชาติและนานาชาติ 

4. ในระดับคณะหรือมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายในการ

ประกวด/หรือคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  และทางโปรแกรมวิชาทําหนาท่ีเตรียมการในการสราง

และพัฒนานักศึกษาใหสามารถเขารวมกิจกรรมไดโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาใน

ระหวางการเรียนการสอนและสรางใหเปนคนดีในสังคม 

5. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายคุณภาพใหชัดเจนและตอเนื่อง 

 6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานควรมีการจดบันทึกการประชุมใหเปน

ลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน 

7. ทําการประเมินผลการใหคําปรึกษาและการบริการขอมูลขาวสาร แลวนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการใหครบวงจร PDCA 

8. ควรเตรียมการสรางชองทางและระบบขอมูลศิษยเกา  เชน หาโปรแกรมหรือชองทางไว

ลวงหนากอนท่ีจะมีนักศึกษาจบ 

9. ควรกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ

การตีพิมพ 

10. ควรกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ

การนําไปใชประโยชน 

 11. วางแผนพัฒนาใหอาจารยจัดทําบทความวิชาการ /ตํารา /หนังสือ รวมถึงสรางแรงจูงใจใน

การเผยแผผลงานวิชาการ 

12. สงเสริมสนับสนุนแกละกระตุนใหอาจารยพัฒนางานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก

หนวยงานภายในหรือภายนอก 

13. ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

14. จัดทําวิจัยโดยกําหนดประเด็นจาการไปบริการวิชาการชุมชนมาพัฒนาตอยอด 

15. สํารวจความตองการของชุมชนแลวดําเนินการบริการชุมชนตามความเช่ียวชาญของ

โปรแกรมวิชา 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 
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องคประกอบ 

คะแนนประเมิน 
ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สมศ. รวมทุกตัวบงช้ี 
 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 3.51 4.05 3.71 ดี 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ

พัฒนานักศึกษา 

4.50 --- 4.50 ดี 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 0.57 0.00 0.14 ตองปรับปรุง

ดวน 

องคประกอบท่ี 5 การบริการ

วิชาการแกสังคม 

3.00 ---- 3.00 พอใช 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

4.00 ---- 4.00 ดี 

คะแนนเฉล่ียทุกองคประกอบ 

ของตัวช้ีวัด 
3.38 2.02 2.90 พอใช 

ผลการประเมิน พอใช ตองปรับปรุง พอใช  
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คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  เปนรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  ของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําป

การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557)  

รายงานการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาในรายงาน  ประกอบดวย  

ตัวบงช้ีของ สกอ.  และ สมศ.  จํานวน 5 องคประกอบ  18 ตัวบงช้ี  องคประกอบท่ี 2  จํานวน  8  ตัวบงช้ี  

องคประกอบท่ี 3  จํานวน  2  ตัวบงช้ี  องคประกอบท่ี 4  จํานวน  4  ตัวบงช้ี  องคประกอบท่ี 5  จํานวน  2  

ตัวบงช้ี  องคประกอบท่ี 9  จํานวน  2  ตัวบงช้ี  พรอมท้ังรายละเอียดหลักฐานอางอิง 

 

 

                                          (นายสุชาติ พิมพพันธ)  

        ประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
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ส่วนท่ี 1 

สภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

1.  ความเป็นมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาไดพิจารณาบริบทตาง ๆ  และ

ความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก  เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ

มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก

โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป)  ท่ีประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา  หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) โดยใดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ  เปนผูจัดทําขอมูลและทําราง

หลักสูตร 

 วันท่ี  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรหลักสูตร    ครุศา

สตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงไดเปล่ียนช่ือเปน 

“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” 

 ภาคการศึกษท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาท้ังหมด  2 หมูเรียนๆ ละ 45 

คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  88 คน  

  ปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาเขารายงานตัว 45 คน 

2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  วัตถุประสงค์   

 ปรัชญา 
ปรัชญาและศาสนาคือรากเงาคุณคาความเปนมนุษย ( Philosophy and Religion is the root of 

the  worthy human-being) 

               วิสัยทัศน์   

 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  เปนหนวยงานวิชาการดานปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา  

ท่ีมุงจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และบําเพ็ญตนเพื่อ

สังคม 
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 พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑติในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 2. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 

 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

               วัตถุประสงค์   
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ีมีความรูในวิชาชีพ  มีคุณธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนา 

 2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา ศาสนา

และเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

 3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมพุทธศาสนา 

3.  ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   สามารถผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาท่ีมีความรูดีเยี่ยมทาง

วิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา และใหบริการแกสังคมได

อยางเหมาะสม 

4.  สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

  1.  อาคารสถานท่ี     ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ต้ังอยู

อาคาร 5 ช้ัน 4 หอง 5.46 โทรศัพท 1206  มือถือ 089 626 6003  

  2.  ดานวัสดุครุภัณฑ  ประกอบดวย   

1) โตะทํางาน  7  ชุด 

2) คอมพิวเตอร 2 ชุด   

3) ปรินเตอรเลเชอร  HP leser Jet 1018    1 เครื่อง 

4) ปรินเตอรเลเชอร  Samsung ML-1860   1 เครื่อง    

5) ปรินเตอร Ink Jet HP 2520hc     1 เครื่อง 

6) ปรินเตอร Brother DCP-J1025    1 เครื่อง 

7) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  

8) โปรเจคเตอร 1 เครื่อง 

9) โทรทัศน 1  เครื่อง 

10) เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 

11) ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานประตูคู 2 ตู 
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12) ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานประตูเด่ียว  3 ตู  

13) ตูเหล็กเก็บเอกสาร ล้ินชัก 4 ช้ัน 3 ตู 

14) ตูไมเก็บเอกสาร บานประตูคู 2 ตู 

15) ตูไมเก็บเอกสาร บานกระจกเล่ือน 1 ตู 

16) ช้ันวางหนังสือไม  2 ช้ัน   2 ตัว 

17) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม  

5. บุคลากร (2556) 

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) 

6 ผูชวยศาสตราจารยเมินรัตน นวะบุศย  ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535) 

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

8 อาจารยมานิตย อรรคชาติ พธ.ม (พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

(2553) 
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6.  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.  โครงสร้างหลักสูตร  และโปรแกรมการเรียนการสอน  

     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 

2.กลุมวิชาเอก  

    2.1 เอกเด่ียว                                 เรียนไมนอยกวา   80  หนวยกิต 

   2.1.1 บังคับวิชาเอก                      เรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ 1 คน 

กรรมการ  6 คน 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ

สาขาวิชานี ้

8.  จํานวนนักศึกษา  และจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  

ตารางที 3 จํานวนนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา  จํานวนผูสําเร็จ

การศึกษา 

 2555 2556 2557 2558 2559 2560 - 

ช้ันป 1 88 45 33 - - -  

ช้ันป2  87 44 - - - - 

ช้ันป3   85 - - - - 

ช้ันป4      - - 

ช้ันป5      - - 

รวม 88 132 162    - 

 - 

9.  งบประมาณ 

ตารางท่ี 4  งบประมาณโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 

   2.1.2 เลือกวิชาเอก                       เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก               เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2.1.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม    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  เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม  เรียนไมนอยกวา   2 หนวยกิต 
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ปงบประมาณ 

ประเภท 

2554 2555 2556 2557 

งบประมาณแผนดิน  - - - - 

เงินบํารุงการศึกษา 115,000 177,240 182,240  272,400 

เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.) - - - - 

รวม 115,000 177,240 182,240 272,400 
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ส่วนที่ 2 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ด ี

1.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ตารางท่ี  5  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2555 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

1.หาแนวทางสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยได
ศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกใหมากข้ึน 

       

2.สงเสริมสนับสนุนและกระตุนใหอาจารยทํา

ผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

อบรมการจัดทําผลงาน

เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

1. จํานวนอาจารยเขาอบรม 1.  2 คน เมษายน 

2557 

0 นายสุชาติ นายบัญญัติ 

อานนจารยและ

นายมานิตย 

อรรคชาติ 

4. ทําการประเมินผลการใหคําปรึกษาและการ

ใหบริการขอมูลขาวสาร แลวนําผลมาปรับปรุง

การบริการใหดีข้ึนเพ่ือใหครบวงจร PDCA 

โครงการจัดทํา

ฐานขอมูล/เวปเพจของ

โปรแกรมวิชา 

1. จํานวนฐานขอมูล 

2.จํานวนเวปเพจ 

 

1.  1  ชุด 

2.  1 เวป 

เมษายน

2557 

0 นายสุชาติ ไดจัดทําขอมูล

สําหรับ

นักศึกษาแลว

บางสวน 
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ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2555 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน 

5.ควรกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํา

วิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชตีพิมพเผยแพรท้ัง

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 

 

โครงการพุทธศาสน

ศึกษาวิชาการครั้งท่ี 1 

 

 1. จํานวนนักวิชาการดาน

พุธศาสนานักศึกษาเขารวม 

2. ผลงานดานวิชาการของ

โปรแกรมเผยแพร 

3. บทความวิชาการท่ีไดรับ

การตีพิมพในฐาน TCI  

1. 200 คน 

2. 1 เลม 

3. 1 บทความ 

สิงหาคม 

2557 

25,000 นายสุชาติ กําลังดําเนินการ 

6. ควรกระตุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทํา

วิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนหรือ

เผยแพรตอองคกรภายนอก 

7.วางแผนใหอาจารยทําบทความวิชาการ 

ตํารา หรือหนังสือ รวมถึงการสรางแรงจูงใจใน

การเผยแพรผลงานวิชาการ 

8. สํารวจความตองการของชุมชนแลว

ดําเนินการบริการชุมชนตามความเชี่ยวชาญ

ของโปรแกรม รวมท้ังพัฒนาตอยอดเปน

โครงการวิจัยแลวประเมินผลสําเร็จของการ 

บูรณาการ 

 

1.โครงการจิตอาสา 

บริการชุมชนฯ 

 

1. จํานวนผูรวมโครงการ   

2.รายผลการศึกษาการทอด

ผาพระกฐินพระราชทาน 

3. รายผลการงานผลการ

ดําเนินโครงการคายจิตอาสา 

บริการชุมชน บําเพ็ญ

ประโยชนและสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

1.  500 คน  

2.  1 เลม 

3.  1 เลม 

4.  ไมนอย

กวา 3.5 จาก 

5 

พฤศจิกายน 

 2556 

7,000 นักศึกษา ไดดําเนินการแลว 
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4. ผลการประเมินความพึง

พอใจผูรวมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2555 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงาน 

9. ควรศึกษาแนวทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพใหเขาใจและเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน  ศึกษารายละเอียดตัวบงชี้การ

ประเมิน  เพ่ือนําไปสูการวางแผนการ

ดําเนินงานและการเก็บขอมูลรวมกัน 

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรม

นักศึกษากับการประกัน

ภาพการศึกษาภายใน 

1. จํานวนครั้ง 

2. จํานวนคน 

1.   1   ครั้ง 

2.   85  คน 

ธันวาคม 

2556 

10,000 

 

นายสุชาติ  
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2. แนวปฏิบัติท่ีดี 

การดําเนนิการตามองคประกอบคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเปนดานท่ีไดคะแนนการ

ประเมินสูงสุด  ไดคะแนนระดับ 4.50   จึงเปนดานท่ีประสบความสําเร็จและมีแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการ

ดําเนินงาน  ดังนี้   
  1. การพฒันานกัศึกษาของโปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  มีการวางแผนพฒันา

นกัศึกษาประจาํปี 2556   และคณะกรรมการโปรแกรมวชิาไดม้อบหมายการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรมแก่

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรวมถึงผูน้าํนกัศึกษาที่ตอ้งร่วมรับผดิชอบดว้ย 

            2. ระบบงานพฒันานานกัศึกษาที่ทาํใหป้ระสบความสาํเร็นนั้น มีระบบการบริหารโปรแกมดงัน้ี
Practice  

แนวทางการจดัการแผนบริหารโปรแกรมปรัชญาฯ

รายงานผลการ

ประเมิน SAR

จดัทํา

-แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

จากผลประเมิน

จดัทํา

-ร่างโครงการ   เพื�อขอ

งบประมาณประจําปี

ได้ตวัเลขงบ

ปรับโครงการ

จดัทํา

-แผนงบประมาณประจําปี

(คณะอาจทําให้)

จดัทํา

-แผนปฏิบตัิราชการ-

-แผนพฒันานกัศกึษา

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตลอดปี

- ทําสรุปโครงการทกุโครงการ

ประชมุกรรมการฯ

-รายงานกิจกรรม

-รายงานการเงินไตรมาส

-รายงานการประชมุ

-มคอ.

ดูเอกสารแผนและขอ้มลูตาม DVD
 

 
           3. ปัจจยัเก้ือหนุน ที่ทาํใหกิ้จกรรมพฒันานกัศึกษาประสบความสาํเร็จคือ 

                 1) แผนกิจกรรมที่ชดัเจน  และรับรู้ร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจกรรม  

                 2) การประสานความร่วมมือดาํเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานกัศึกษา  

หรือสนบัสนุนกสนเรียนกสารสอน 

              3) นกัศึกษาที่เขา้ใจวตัถุประสงคืของกิจกรรมพฒันานกัศึกษาร่วมกบัอาจารย ์ และใหค้วาม

ร่วมมือทาํงานอยา่งเตม็ที ่
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ส่วนที่ 3 

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.  องคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดกําหนดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ

การศึกษา  โดยอาศัยองคประกอบของคุณภาพตามเกณฑ สกอ. 5 องคประกอบ  18 ตัวบงช้ี   

ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ.  5 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 

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

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

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

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

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

2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  โดยมีข้ันตอน 

การดําเนินงานดังนี ้

 2.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี  40/2556  เรื่อง  การแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ   โดยมีอาจารยในโปรแกรมวิชาเปนกรรมการ  2  คน 

ประกอบดวย 
1. อาจารยสุชาติ พิมพพันธ กรรมการ 

2. อาจารยโยธิน มาหา กรรมการ 

 2.2  มีการจัดประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาโดยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เมือ ระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน  2557  ณ ไรกุสุมา อ.มวกเหล็กสีค้ิว จ.สระบุร ี

       1. นายสุชาติ พิมพพันธ 

                2. นายโยธิน มาหา 

 2.3  มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา

และเทววิทยา  ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมาสตร  คําส่ังท่ี   …95../2556  เรื่อง  การแตงต้ัง
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ป 2556 

วันท่ี  31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการประกอบดวย 

 

 
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 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 2.4  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  วันท่ี 18  มิถุนายน พ.ศ. 2556  คณะกรรมการตรวจ

ประเมินภายในประกอบดวย 

       1) รองศาสตราจารยสุกัญญา กลอมจอหอ   ประธานกรรมการ     

                2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิดา ผาติเสนะ กรรมการ 

       3) ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ   กรรมการ 

       4) อาจารยสุภาพร ลักษมรธนสาร  กรรมการ 

                5) อาจารยวริศรา ยางกลาง    กรรมการและเลขานุการ   

 2.5  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ของโปรแกรมวิชา  ปรับแกไขรายงานตามผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะ 

 2.6  จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ  สงคณะครุศาสตร วันท่ี  18 กรกฎาคม พ.ศ. 

2556  

3.  ผลการประเมินตนเอง 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินงาน

ตามองคประกอบและตัวบงช้ี  ดังกลาวมาแลว  มีผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตนเอง  จําแนก

ตามองคประกอบและตัวบงช้ี  ดังนี้ 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    12 



 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบงช้ี สกอ. 2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 

  1)  แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5  หรือ 

  2) แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5   

       เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 

                1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

                2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 6 

ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

 

                    รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =    

             

 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

            

            จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    13 



 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

                      

                   คะแนนท่ีได   =      

 

หรือ 

                 1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา = รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปท่ีประเมิน 

 

                 2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

ท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

            คะแนนท่ีได  =               

                

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

รอยละ 10  14.28 2.38 บรรลุ 

 

 

                  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       x  5 

        รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา   x  5 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    14 



 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

  ในปการศึกษา 2554  โปรแกรมวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด  จํานวน 5 คน  อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  0  คน  คิดเปนรอยละ 0  

รายละเอียดแยกรายคณะ/โปรแกรมวิชา  ดังนี้ 

ขอ คณะ/โปรแกรมวิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

คิดเปนรอยละ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 0 7 1 7 14.28  

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/คณะเลือกคือ  กลุม ข  คิดเปนคะแนนไดดังนี้  

  จํานวนอาจารยปริญญาเอก  รอยละ 30  = 5 คะแนน 

  ดังนั้น    คะแนนท่ีได                         =  14.28x5 

                     30 

              =  2.38 

 หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

มส.ปศ.สกอ. 2.2-1   เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2556 

 

จุดออน 

   1.อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย 

แนวทางแกไข 

1. ควรใหมีแผนรองรับในการใหอาจารยลาศึกษาตอไดโดยไมเสียภาระการเรียนการสอน 

2. หากมีแผนรับอาจารยใหมควรรับเฉพาะปริญญาเอกเทานั้น  

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    15 



 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

ช่ือตัวบงช้ีท่ี สกอ. 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

        สามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี ้

  1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

   2) แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5   

      เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

              1) คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5  = รอยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

                2) คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมา ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =  รอยละ 12 ข้ึนไป 

วิธีการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

               รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =    

           

          2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

                คะแนนท่ีได  =       
                รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ     x  5 

    รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ X   100                         

            จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

                                                      

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    16 



 

 

               หรือ 

               1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

= รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปท่ีประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปท่ี

ประเมิน 

               2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ

คะแนนเต็ม 5 

 

                      

                    คะแนนท่ีได =       

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

รอยละ 20 รอยละ 14.28 1.18 ไมบรรลุ 
 

         

 

 

 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา x  5 

 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    17 



 

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 255 5 โปรแกรมวิชามีอาจารยประจําท้ังหมด จํานวน  7 คน  อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการมี  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 16.67  

รายละเอียดแยกรายคณะ/โปรแกรมวิชา  ดังนี้ 

 

ขอ คณะ/โปรแกรมวิชา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
ผศ.และ รศ. 

รวมกัน 

อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

คิดเปนรอยละ อ. ผศ. รศ. 

1 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและ 

เทววิทยา 

6 1 0 7 1 14.28 

 

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัย/คณะเลือกคือ  กลุม ข  คิดเปนคะแนนไดดังนี้ 

          จํานวนอาจารยท่ีดํารงคตําแหนงทางวิชาการ  รอยละ 60  = 5 คะแนน 
ดังนั้น   คะแนนท่ีได        14.28 × 5  =  1.18  คะแนน 

                            60 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

มส.ปศ.สกอ.2.3-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 

 จุดออน 

   1.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย 

แนวทางแกไข 

1. มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    18 



 

ใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อจัดทําผลงานทางวิชาการ  

2. ใหมีระบบและกลไกการพัฒนาอาจารยในการเขียนผลงานวิชาการ  และติดตามความกาวหนา 

3. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดในขอตกลงหรือสัญญาจางวาภายใน 7 ป หากอาจารยไมมีผลงานใหพิจาณาการตอสัญญาจางหรือการข้ึนเงินคาจาง เปน

ระยะเวลาหนึ่ง เชน ไมข้ึนคาจาง  2 รอบประเมิน เปนตน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี สมศ.14  การพฒันาคณาจารย ์ 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ พมิพพ์นัธ์ โทรศัพท์ : 089 626 6003 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยสุ์ชาติ พมิพพ์นัธ ์ โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

        กาํหนดระดบัคุณภาพของอาจารย ์ดงัน้ี 

 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 
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วิธีการคาํนวณ  

 ค่าดชันีคุณภาพอาจารย ์คาํนวณดงัน้ี 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา 
  

อาจารย์ประจําทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดใหค้่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6  เท่ากบั5 คะแนน   

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

ดรรชนีคุณภาพ  3.5 ดรรชนีคุณภาพ  2.57 2.14 ไม่บรรลุ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

   ในปีการศึกษา 2555  โปรแกรมวชิามีผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของอาจารยป์ระจาํเป็นดงัน้ี 

วุฒิการศึกษา 

 

ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมจํานวนอาจารย์ นํ้าหนักรวม 

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

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  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 = จาํนวนอาจารย์,  y = ค่านํา้หนัก 

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย/คณะเลือกคอื  กลุ่ม ข  คดิเป็นคะแนนได้ดังนี้  

         ค่าถ่วงนํ้ าหนกั  6 = 5 คะแนน 

 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของอาจารยป์ระจาํ =  18  

อาจารยป์ระจาํ    =  7 

ค่าดชันีคุณภาพอาจารย ์    18/7  29/7 =  2.57    

 

 

  

 

ดงันั้น   คะแนนที่ได ้                  2.57 × 5  =  2.14       

                                          6 
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หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

มส.ปศ.สมศ.14 เอกสารแสดงจาํนวนอาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีการศึกษา 2556 

จุดออน 

   1.อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย 

   2. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย 
แนวทางแกไข 

 1. โปรแกรมวิชาควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อจัดทําผลงานทางวิชาการ   

2. หากมีการรับอาจารยใหมควรกําหนดคุณวุฒิปริญญาเอกเทานั้น 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

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 

6 ขอ 7 ขอ 5 บรรลุ   
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 รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

ระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
- มีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป
การศึกษา  2555 (มคอ.2) รับทราบโดย สกอ. มีรายวิชาท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมี
แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมใหเกิดการคิดวิเคราะห 
และลงมือปฏิบัติจริง  โดยระบุกลยุทธการสอนและการ
ประเมินผลในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา ปการศึกษา  2555 หนา 94 และ หนา 56 
(มส.ปศ.สกอ.2.6-1) 
- มีระบบการจัดทํารายละเอียดวิชา มคอ. 3 และ รายงาน
ผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5)  (มส.ปศ.สกอ.2.6-2 
และ มส.ปศ.สกอ.2.6-3)   
- มีระบบรายงานผลทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน สมอ.
07-02 (มส.ปศ.สกอ.2.6-4 และ มส.ปศ.สกอ.2.6-5) 
โปรแกรมวิชามีรายงานผลทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน 
มคอ.7 (มส.ปศ.สกอ.2.6-6)   
 
 

มส.ปศ.สกอ.2.6-1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2555 
มส.ปศ.สกอ.2.6-2   มคอ.3 ปการศึกษาท่ี 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.6-3   มคอ.5 ปการศึกษาท่ี 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.6-4   สมอ.07-02 1/2556 
มส.ปศ.สกอ.2.6-5   สมอ.07-02 2/2556 
มส.ปศ.สกอ.2.6-6   มคอ.7หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา  
2555 
มส.ปศ.สกอ.2.6-7   คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 
 มส.ปศ.สกอ.2.6-8 คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
 มส.ปศ.สกอ.2.6-9 คณะกรรมการโปรแกรมวิชา 
 มส.ปศ.สกอ.2.6-10 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2556 
 มส.ปศ.สกอ.2.6-11 รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ครั้งท่ี 
1/2556  ถึง  ครั้งท่ี 2/2557 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 กลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญของหลักสูตร  ไดแตงตังคณะกรรมการชุด
ตางๆ เพื่อดําเนินการ  คือ   
1) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร(มส.ปศ.สกอ.2.6-7) 
2) คณะกรรมการประจําหลักสูตร (มส.ปศ.สกอ.2.6-8) 
3) คณะกรรมการโปรแกรมวิชา (มส.ปศ.สกอ.2.6-9) 
4) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2556 
(มส.ปศ.2.6-10) 
    และมีการติดตามประเมินผลและรับทราบการปรับปรุง
โดยการประชุมของโปรแกรมวิชา ในการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา (มส.ปศ.สกอ.2.6-11)   

 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร 
มีรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3)และของ
ประสบการณ(มคอ. 4)
ภาคสนาม (ถาม)ี กอนการ
เปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามท่ีกําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 
 
 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาวิชาพทุธศาสน
ศึกษา ป 2555 ไดกําหนดใหมีรายละเอียดของวิชาของทุก
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 กอนเปดภาคการศึกษา 2555 ท้ัง
ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  (มส.ปศ.สกอ.2.6-12) 
  

มส.ปศ.สกอ.2.6-12  มคอ.3 ปการศึกษา  2556 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ี

สงเสริมทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง  และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจาก 
การปฏิบัติท้ังในและนอก
หองเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
รายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองโดยใชวิธี
ศึกษาคนควาและนําเสนอหนาช้ันเรียน และการใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการปฏิบัติโดยฝกปฏิบัติจริงหรือเขาไปเรียนรู
จากการปฏิบัติงานจริง เชน วิชาพุทธภาวนา 1  และ วิชา
พุทธภาวนา 2 (มส.ปศ.สกอ.2.6-13 และ มส.ปศ.สกอ.2.6-
14 ) 
- โปรแกรมวิชาไดจัดใหนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
วันท่ี 11 มีนาคม2556 (มส.ปศ.สกอ.2.6-15 ) 

มส.ปศ.สกอ.2.6-13  มคอ.3 วิชาพุทธภาวนา 1 
มส.ปศ.สกอ.2.6-14  มคอ.3 วิชาพุทธภาวนา 2 
มส.ปศ.สกอ.2.6-15 รายงานกิจกรรมการทัศนะ
ศึกษาอารยธรรมลานนาฯ 
  

 4 มีการใหผูมีประสบการณ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน-
ของหลักสูตร 

-  โปรแกรมวิชาเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานภายนอกมาเปนวิทยากร
และมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาท่ี
ตองการความเช่ียวชาญในหลักสูตร คือ  
     พระ ดร.หัสดี กิตตินนฺโท สอนรายวิชาภาษาสันสกฤต
เพื่อการศึกษา   ในภาคการศึกษา  ท่ี 1/2556 และวิชา
พุทธภาวนา 1  ในภาคการศึกษา  ท่ี 2/2556 
     พระครูบวรคณานุศาสนสอนราย  วิชาพุทธภาวนา 1 
ในภาคการศึกษา  ท่ี 1/2556 (มส.ปศ.สกอ.2.6 -16 
และมส.ปศ.สกอ.2.6 -17 ) 

มส.ปศ.สกอ.2.6 -16  คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556  
มส.ปศ.สกอ.2.6 -17 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
 

 5 มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาการเรียนการ

- โปรแกรมวิชาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดพัฒนา
กระบวนการเรียนรูจากการใชคูมือการเรียนการสอนของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มส.ปศ.สกอ.2.6 -18 ) 

มส.ปศ.สกอ.2.6-18 คูมือเทคนิคการสอนอยางมี
ความสุขและประสบผลสําเร็จ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สอน 

 6 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 
 จากคะแนนเต็ม5  

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีระบบการ
ประเมินออนไลนของมหาวิทยาลัย ท่ี 
http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php  
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ตามรายงานผลการสอน ใน มคอ. 
7 หนา 15 (มส.ปศ.สกอ.2.6 –19) 

มส.ปศ.สกอ. 2.6-19 มคอ.7 โปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 
2556 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอนหรือ 
การประเมินผลการเรียนรู 
ทุกรายวิชา   ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

- โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 ทุกรายวิชา โดย
ระบุอยูในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (มคอ. 7) 
หนา 12  (มส.ปศ.สกอ.2.6-20) 

มส.ปศ.สกอ.2.6-20 มคอ.7 โปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 
2556 

 

จุดแข็ง 

 โปรแกรมวิชามีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอนโดย

การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  โดยใชกลไกการประชุมโปรแกรมเพื่อสรุปผลและปรับปรุง  

แนวทางเสริม 

  โปรแกรมวิชาควรสงเสริมใหการปรับปรุงกลยุทธการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และเขียนบันทึกใหชัดเจนในรายงานตาง ๆ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

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 5 ขอ 5  บรรลุ 
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  รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1  มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลา ตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

-  โปรแกรมวิชาและคณะไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
โดยศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต  ปรากฏตามรายงานการศึกษาการ
ความตองการบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  (มส.ปศ.
สกอ.2.7.1) 

มส.ปศ.สกอ.2.7-1  รายงานการศึกษาการ
ความตองการบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา  
 
 
 
 

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

- โปรแกรมวิชาไดเนินการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อใหเขากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดย
พิจารณาการปรับโครงสรางหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคโดยนํารายงานการวิจัยการความตองการบัณฑิต 
มาใชประกอบ  จนไดหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 ท่ีสมบูรณ (มส.ปศ.
สกอ.2.7-2) 
 
 
 

มส.ปศ.สกอ.2.7-2  หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 
 

 3 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของ

-โปรแกรมวิชามีไดรับการสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร  โดยรับอาจารยใหมเพิ่ม 1 และจางอาจารยพิเศษ 
2 อัตรา(มส.ปศ.สกอ.2.7-3) 
 

มส.ปศ.สกอ.2.7-3 แผนอัตรอาจารยคณะ
มนุษยศาสตร ป 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-4 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บัณฑิต -โปรแกรมวิชาไดรับงบประมาณจากคณะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ    
- โปรแกรมวิชาไดรับงบประมาณท่ีเอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะครุ
ศาสตร  ( มส.ปศ.สกอ.2.7-3, มส.ปศ.สกอ.2.7-4, มส.ปศ.
สกอ.2.7-5 และ มส.ปศ.สกอ.2.7-6, มส.ปศ.สกอ.2.7-7) 

สังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-5 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ  คณะครุศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-6 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
มส.ปศ.สกอ.2.7-7 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณ  คณะครุศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 4 มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรม 
การประชุมวิชาการ หรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชุม
ระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ระบบการสงเสริมการเขารวมกิจกรรม 
1. มีการประกาศปฏิทินกิจกรรมพัฒนาพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของความเปนครู นักศึกษา คณะครุศาสตร 
(มส.ปศ.สกอ.2.7-8  ) 
2. จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของโปรแกรมวิชา
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ปการศึกษา 2556 
(มส.ปศ.สกอ.2.7-9) 
กลไกการสงเสริมการเขารวมกิจกรรม 
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรม(มส.ปศ.สกอ.2.7-10) 
 

มส.ปศ.สกอ.2.7-8 ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่องปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของความเปนครู นักศึกษา 
คณะครุศาสตรปการศึกษา 1/2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-9 ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่องปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและ
คุณลักษณะของความเปนครู นักศึกษา 
คณะครุศาสตรปการศึกษา 
2/2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-10 แผนพัฒนากจิกรรม
นักศึกษาของโปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการทางพุทธศาสนาเรื่อง 
พุทธศาสนศึกษาในอาเซียน: ปจจุบันและอนาคต  มี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการรวมงาน
วิชาการ  และแตงต้ังใหนักศึกษาเปนคณะทํางาน (มส.ปศ.
สกอ.2.7-11) 
 
 

และเทววิทยา ปการศึกษา 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.7-11 รายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง 
พุทธศาสนศึกษาในอาเซียน: ปจจุบันและ
อนาคตและ 17 สิงหาคม 2556 

 5 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ท่ีจัดโดยสถาบัน 

- โปรแกรมวิชามีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คือ  
1) โครงการอบรมอบคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
10-12 เมษายน 2556 ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย  
(มส.ปศ.สกอ.2.7-12)  
2) โครงอบรมอบเสริมศักยภาพการศึกษาวิชาวิถีแหงชีวิต  
1 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(มส.ปศ.2.7.13)   

มส.ปศ.สกอ.2.7-12 รายงานโครงอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ     
10-12 มีนาคม  2557  
มส.ปศ.สกอ.2.7-13  รายงานโครงอบรม
อบเสริมศักยภาพการศึกษาวิชาวิถีแหงชีวิต   
1 กันยายน 2556  
 

 

จุดแข็ง 

   โปรแกรมวิชามีกลไกและกลไกการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีครบถวน 

แนวทางเสริม 

   โปรแกรมวิชามีการแนะนําและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  
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จุดออน 

   โปรแกรมวิชาขาดงบประมาณสนับสนุนนัก ศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือ

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

แนวทางแกไข 

   โปรแกรมวิชาเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ ในปงบประมาณถัดไป ในดานการเสริมศักยภาพเพื่อการแขงขันใหกับนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบ่งช้ีที่ สมศ.1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ  พมิพพ์นัธ ์ โทรศัพท์ : 089 626 6003 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยสุ์ชาติ  พมิพพ์นัธ ์ โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

        ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน  

วิธีการคาํนวณ 

 
จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จาํนวนบณัฑิตที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ

ดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบัค่าเป้าหมาย 

80 N/A N/A N/A 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

   โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา ไดด้าํเนินการติดตามภาวการณ์มีงานทาํของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี  โดยสาํรวจผา่นระบบออนไลน์ท่ีมหาวทิยาลยัพฒันาขึ้นเอง  พบวา่ในปีการศึกษา  2554  มีผูต้อบแบบสาํรวจ  จาํนวน  …. คน  จากบณัฑิตที่สาํเร็จ

การศึกษาทั้งหมด ----- คน   คิดเป็นร้อยละ ------  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ ขอ้มูลพื้นฐาน 
ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2555 

โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา 

1 จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจ N/A 

2 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา N/A 

3 จาํนวนบณัฑิตที่ไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ N/A 

4 จาํนวนบณัฑิตที่ศึกษาต่อ N/A 

5 จาํนวนบณัฑิตที่มีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา N/A 

6 จาํนวนบณัฑิตที่ไดรั้บการเกณฑท์หารหรือลาอุปสมบท N/A 

7 จาํนวนบณัฑิตที่ไม่ไดง้านทาํ N/A 

8 จาํนวนบณัฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสาํรวจ (ไม่นบัรวมผูท้ี่มีงานทาํ

ก่อนเขา้ศึกษา  ผูศึ้กษาต่อ  ผูไ้ดรั้บการเกณฑท์หาร  และลาศึกษาต่อ) 

N/A 

9 ร้อยละบณัฑิตที่ไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน   1  ปี N/A 

คะแนนประเมิน N/A 
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หลักฐานอ้างอิง  

 

        จุดแข็ง --- 

แนวทางเสริม--- 

 จุดอ่อน  ---- 

แนวทางแก้ไข---- 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ช่ือตัวบ่งช้ีที่ สมศ.2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ พมิพพ์นัธ์ โทรศัพท์ : 089 626 6003 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยสุ์ชาติ  พมิพพ์นัธ์ โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

        ใชค้่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

วิธีการคาํนวณ 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

 
จาํนวนบณัฑิตที่ไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 N/A N/A N/A 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ขอ้ ขอ้มูลพื้นฐาน 
ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2555 

โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา 

1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดบั) N/A 

2 จาํนวนบณัฑิตที่ไดรั้บการประเมินทั้งหมด N/A 

3 ร้อยละของบณัฑิตที่ไดรั้บการประเมิน N/A 

4 ผลรวมของค่าคะแนนที่ไดจ้ากการประเมินบณัฑิต N/A 

5 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ใน

ภาพรวม 

N/A 

 - ดา้นคุณธรรมจริยธรรม N/A 

 - ดา้นความรู้ N/A 

 - ดา้นทกัษะทางปัญญา N/A 

 - ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ N/A 

 - ดา้นทกัษะความคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี N/A 
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หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 

N/A N/A 

จุดแข็ง  -  

แนวทางเสริม   - 

จุดอ่อน  - 

แนวทางแก้ไข - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    39 



 

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงช้ีท่ี สกอ.2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

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 4 บรรลุ 
 

ายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

- โปรแกรมวิชาฯ ใชประกาศการกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษรของคณะ  คือ “บุคลากรและ
นักศึกษา เปนผูมีจิตอาสา”  ตามประกาศของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตามภาคผนวกคูมือ

มส.ปศ.สกอ 2.8-1 ประกาศคณะครุศาสตร
การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา  ปการศึกษา 
2556   
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ฯ (มส.ปศ.สกอ.2.8-1) 

 2 มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ท่ัวถึงท้ังสถาบัน 

- โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ไดถายทอดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริม
ตามขอ 1 โดยอบรมในวันการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- โปรแกรมวิชาไดเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมตามขอ 1 
จัดโครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ      
10-12 มีนาคม  2557 (มส.ปศ.สกอ.2.8-2) 

มส.ปศ.สกอ. 2.8-2 รายงานโครงอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ      
10-12 มีนาคม  2557  
 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

- โปรแกรมวิชามีโครงการสงเสริมการพัฒนาดานความ
เปนจิตอาสา ซึ่งไดกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายวัด
ความสําเร็จ ดังนี้  
1) โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ      
10-12 มีนาคม  2557 (มส.ปศ.สกอ.2.8-3)    

มส.ปศ.สกอ. 2.8-3 รายงานโครงอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ      
10-12 มีนาคม  2557  
 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงช้ี และ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยาง

 นอยรอยละ90 ของตัวบงช้ี  

- โปรแกรมวิชามีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายท่ีกําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี โดยนําเขา
พิจารณาในท่ีประชุมกรรมการโปรแกรมวิชา ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 /2557  วาระท่ี 4.4  พิจารณาประเมิน
โครงการ “โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” 
วันท่ี 10  มีนาคม 2557  (มส.ปศ.สกอ.2.8.-4)  

มส.ปศ.สกอ.2.8-4 รายงานการประชุม
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
ครั้งท่ี 1/57 วาระท่ี…4.4. 
 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรม   
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา  ไดรับการยก
ยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ 

จุดแข็ง 

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามี การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษรชัดเจน   

แนวทางเสริม 

   โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดออน 

   โปรแกรมวิชายังไมมีกิจกรรมท่ีจะสงเสริมถึงระดับชาติ   ทําใหไมไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ 

แนวทางแกไข 

   โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาการเชารวมกิจกรรมทุกหนวยงานท้ังในกิจกรรมท่ีเปนการแขงขันและแสดงผลงาน  ในระดับชาติ  หรือ

นานาชาติ 
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องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี  สกอ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 086 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยมานิตย  อรรคชาติ โทรศัพท : 089 629 9652 

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 5 ขอ 3 บรรลุ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิต
แกนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   
มีการจัดบริการใหคําปรึกษาเรื่อง  การเรียนการสอน  การใชชีวิตแก
นักศึกษา  ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของโปรแกรมวิชา  วันท่ี 6 มิถุนายน2555 
ไดแนะนําการศึกษาและการใชชีวิต  โดยคณบดี  ประธานโปรแกรม
วิชา  และอาจารยในโปรแกรมวิชา   (มส.ปศ.สกอ. 3.1-1 และ 
มส.ปศ.สกอ. 3.1-2  )  
- จัดใหทุกหมูเรียนมีอาจารยท่ีปรึกษาและตารางการพบนักศึกษาท่ี
ชัดเจน  ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ ท่ี ……(มส.ปศ.สกอ. 3.1-3 ) 
- มีการใหนักศึกษาพบกับนักศึกษาตามท่ีปรากฏในตารางเรียนของ
นักศึกษา  (มส.ปศ.สกอ. 3.1-3)  

มส.ปศ.สกอ. 3.1-1  คูมือนักศึกษา
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและ 
เทววิทยา  ป 2556 
มส.ปศ.สกอ. 3.1-2 รายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 
2556  
มส.ปศ.สกอ. 3.1-3  คําส่ังแตงต้ังท่ี
ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา  2556 
มส.ปศ.สกอ. 3.1-4 ตารางเรยีนของ
นักศึกษา  ช้ันปท่ี  2 

 2 มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอนักศึกษา 

- โปรแกรมวิชามีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษา โดยจัดบอรดประชาสัมพันธหนาโปรแกรมวิชา (มส.ปศ. 3.1-
4)  และเวปเพจของโปรแกรมวิชา(มส.ปศ. สกอ.3.1-5) 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-4 ภาพบอรด
ประชาสัมพันธโปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา 
มส.ปศ. สกอ.3.1-5  หนาเวปเพจ 
โปรแกรมวิชาฯ 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 

- โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ  
คือ การจัดประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาใน
ภูมิภาคอาเซียน : ปจจุบันและอนาค ต (มส.ปศ.สกอ. 3.1-6) 
-  คณะครุศาสตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ
(มส.ปศ.สกอ. 3.1-7) 

มส.ปศ.สกอ.3.1-6 รายงานโครงการ

การจัดประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง 

การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาค

อาเซียน: ปจจุบันและอนาคต 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-7 ปฏิทินพัฒนา
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประสบการณทางวิชาชีพ คณะครุ

ศาสตร 

 4 มีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารท่ีเปนประโยชน
ตอศิษยเกา  

  

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

โปรแกรมวิชามีการประเมิน อ.ท่ีปรึกษา  และการใหบริการ  โดย
นักศึกษา มีผลการประเมินระดับ 4.1 จาก 5  (มส.ปศ.สกอ. 3.1-6) 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-8 รายงานการประเมิน
การใหการปรึกษาแลบริการขอมูล
ขาวสาร  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา
และเทววิทยา ปการศึกษา 2556 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาไดนําผลการประเมินการใหบริการขอมูลขาวสาร 
โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ป 2556  โดยการปรบัปรุง
ระบบเวปเพจของโปรแกรมวิชา มอบหมายให อาจารยมานิตย อรรค
ชาติ ดําเนินการ  ในการประชุมโปรแกรมวิชาครั้งท่ี 1/2557 วาระท่ี  
…4.9…(มส.ปศ.สกอ. 3.1-7) 
  

มส.ปศ.สกอ. 3.1-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 
1/2557 วาระท่ี  …4.9……… 

 

จุดแข็ง 

โปรแกรมวิชามีการใหคําปรึกษาในดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตลอดภาคเรียน  และโปรแกรมวิชาไดจัดกิจกรรมและสงเสริมให  

นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง  มีการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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แนวทางเสริม  

โปรแกรมวิชาควรพัฒนารูปแบบและชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและสรางปฏิสัมพันธกับผูปกครองเพื่อแจงขอมูลของนักศึกษา  

จุดออน 

 การใหขอมูลขาวสารมีนอยชองทาง 

แนวทางแกไข 

  ควรเพิ่มชองทางการใหคําปรึกษาและการใหขอมูลขาวสารใหมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

ตัวบงช้ี สกอ. 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท : 086 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยมานิตย อรรคชาติ โทรศัพท : 089 629 9652 

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 มีการจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ท่ีสงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน

- โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติท้ัง 5 ดาน โดยระบุไวในแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของ
โปรแกรมวิชา (มส.ปศ.สกอ. 3.2-1 และ มส.ปศ.สกอ. 3.2-2) คือ 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-1  แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา ป 2556 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน 

  มส.ปศ.สกอ. 3.2-2  แผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา ป 2557 

 2 มีกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

- มีการใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษาในการปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย  การปฐมนิเทศโปรแกรม
วิชา (มส.ปศ.สกอ. 3.2-3) 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-3   

 3 - โปรแกรมวิชามี
โครงการท่ีใหนักศึกษาได
นําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรม 5 
ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ  
-   กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนหรือรักษา
ส่ิงแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสราง

- โปรแกรมวิชามีโครงการท่ีใหนักศึกษาไดนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี ้
 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
ไดแก 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ
(มส.ปศ.สกอ.3.2-4)   
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
 ไดแก  
1) โครงการกีฬาสานสัมพันธพุทธศาสนศึกษา ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 
กุมภาพันธ 2557  (มส.ปศ.. 3.2-5 ) 
 -   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 
 -   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
1)โครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-4  โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ

11 กรกฎาคม 2556 

มส.ปศ.สกอ.. 3.2-5  สรุปโครงการกีฬา

สานสัมพันธพุทธศาสนศึกษา วันท่ี 8 

กุมภาพันธ 2557   

มส.ปศ.สกอ. 3.2-6  รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิ
ปญญามรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิต
อาสา บําเพ็ญประโยชน  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คุณธรรมและจริยธรรม  
-    กิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม  

และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน ฯ(มส.ปศ.. 3.2-6 ) 
 

 4 มีการสนับสนุนให
นักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และ มี
กิจกรรมรวมกัน 

  

 5 มีการประเมิน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

- โปรแกรมวิชาไดประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยโปรแกรมวิชามีการ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการโปรแกรม ดังนี้ 
1)ชุมครั้งท่ี 3/2556 วาระท่ี 4.5 (มส.ปศ.สกอ.3.2-6) 

มส.ปศ.สกอ.3.2-7  รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี  
3/2556 

 6 มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

- โปรแกรมวิชาไดนําผลการประเมินกิจกรรมของนักศึกษามาเขา
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  มีการ
ปรับปรุงแผนจากแผนพัฒนานักศึกษาป 2556  เปน  เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนานักศึกษา ป 2557 (มส.ปศ.สกอ..3.2-7)  ในการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี  3/2556 วาระท่ี 4.5 
(มส.ปศ.สกอ.3.2-7)  

มส.ปศ.สกอ.3.2-8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี  
3/2556 

 
จุดแข็ง   โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาท่ีครบถวน 
แนวทางเสริม       โปรแกรมวิชาควรพัฒนาและปรับปรุงแผนอยางจริงจัง  และนําไปปรับปรุงแผนการดําเนินการในปถัดไป 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี  สมศ.5  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ พมิพพ์นัธ์ โทรศัพท์ :  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยนิ์วติั ทองวล โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

        ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 

                          การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหน้าํคะแนนที่คิดไดข้องแต่ละกลุ่มสาขาวชิามาหาค่าเฉล่ีย และการคิดคะแนนระดบัสถาบนัใหน้าํคะแนนท่ีคิด

ไดใ้นแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 

 

วิธีการคาํนวณ 

 

 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

x 100  
จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 0 0 ไม่บรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   

1 มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ(proceeding)ระดบัชาติ/ระดบันานาชาติ 

หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI (นํ้ าหนกั 0.25) 

0 

2 มีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. (นํ้ าหนกั 0.50) 0 

3 มีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท์ี่ 3 หรือ 4 

(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพมิพ ์หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ

ระดบันานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ   สมศ. (นํ้ าหนกั 0.75) 

0 

4 มีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่น ควอไทลท์ี่ 1 หรือ 2 (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพมิพ ์หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI และ Scopus (นํ้ าหนกั 1.0) 

0 

5 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั (นํ้ าหนกั 0.125) 0 

6 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ (นํ้ าหนกั 0.25) 0 
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7 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ (นํ้ าหนกั 0.50) 0 

8 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน (0.75)  0 

9 งานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ (นํ้ าหนกั 1.00) 0 

10 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานท่ีไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 0 

11 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมดทั้งหมด 0 

12 ร้อยละของผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่ต่อจาํนวนอาจารย์

ประจาํ 

0 

คะแนนประเมิน 0 

หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 

  

จุดอ่อน 

   ไม่มี งานวจิยัและนาํเสนองานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่ไดรั้บการตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

 แนวทางแก้ไข  

   1. โปรแกรมวชิาควรกาํหนดเป็นนโยบายภาระงานส่งเสริมการเขา้ร่วมประชุมงานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติ  และร่วมกนัวางแผนการลงตีพมิพ์

งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์นวารสารที่มีในฐานขอ้มูลต่าง ๆ 

                         2. โปรแกรมวชิาควรกาํหนดเป็นภาระงานในการจูงใจในการทาํวจิยั  หรือเขียนบทความสร้างสรร ค์ 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    52 



 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี สมศ.6  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใชป้ระโยชน์  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ พมิพพ์นัธ ์ โทรศัพท์ :  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยนิ์วติั  ทองวล โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

                            ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20  เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใช้ประโยชน ์

x 100 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 0 0 ไม่บรรลุ 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ขอ้ ขอ้มูลพื้นฐาน 
ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2555 

โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา   

1 จาํนวนงานวจิยัที่นาํไปใชป้ระโยชน์ 0 

2 จาํนวนงานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใชป้ระโยชน์ 0 

3 ผลรวมจาํนวนงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน ์ 0 

4 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 0 

5 ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ี่นาํไปใชป้ระโยชน์ 0 

คะแนนประเมิน 0 

หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 

  

  

จุดอ่อน 

   โปรแกรมไม่มีงานวจิยั 

 แนวทางแก้ไข  

   โปรแกรมวชิาตอ้งหาทางสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัและนาํผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์  
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 

ช่ือตัวบ่งช้ี สมศ.7  ผลงานวชิาการที่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารยสุ์ชาติ พิมพ์พันธ์ โทรศัพท์ :  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยโ์ยธิน มาหา โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

                          ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวชิา 

วิธีการคาํนวณ 

 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 

x 100 
 

จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 0 0 ไม่บรรลุ  
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 

ขอ้ ขอ้มูลพื้นฐาน 

ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2554 

โปรแกรมวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

1 บทความวชิาการที่ไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารระดบัชาติ (นํ้ าหนกั 0.25) 0 

2 บทความวชิาการที่ไดรั้บการตีพมิพใ์นวารสารระดบันานาชาติ (นํ้ าหนกั 0.50) 0 

3 ตาํราหรือหนงัสือที่มีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถานศึกษากาํหนด 

(นํ้ าหนกั 0.75) 

0 

4 ตาํราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการและผา่นการพจิารณาตามเกณฑก์าร

ขอตาํแหน่งทางวชิาการแลว้ หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจ

อ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวชิาการ (นํ้ าหนกั 1.0) 

0 

5 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 0 

6 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํทั้งหมด 0 

7 ร้อยละของผลงานวชิาการที่ไดรั้บการรับรองคุณภาพ 0 

คะแนนประเมิน 0 
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หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 

  

 

จุดอ่อน 

   ไม่มีผลงานวชิาการที่ไดรั้บการรับรองตรวจสอบ 

 แนวทางแก้ไข  

   1.โปรแกรมวชิาตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจนสนบัสนุนอาจารยใ์หจ้ดัทาํและเสนอผลงานวชิาการ    

                  2. หน่วยงานระดบัสูงขึ้นไปตอ้งมีนโยบายใหช้ดัเจนและมีประสิทธิภาพสนบัสนุนอาจารยท์าํและส่งเอกสารและตาํรา 

   3. อาจารยต์อ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ียอมรับในวงวชิาการของตน 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ช่ือตัวบ่งช้ีที่ สกอ 4.3  เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย ์สุชาติพิมพ์พันธ์ โทรศัพท์ :  

ผู้จัดเก็บข้อมูล : อาจารยนิ์วัติ ทองวล โทรศัพท์ :  

เกณฑ์การประเมิน 

                  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

1.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5  = 80,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

2.  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3.  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ี กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

วิธีการคาํนวณ 

1. คาํนวณจาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 

 

                   จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ   =     

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    58 



 

2. แปลงจาํนวนเงินที่คาํนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 

   คะแนนที่ได ้  =   

 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  

1.   คะแนนที่ไดใ้นระดบัคณะวชิา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวชิา 

2.  คะแนนที่ไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ไดข้องทุกคณะวชิาในสถาบนั 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกบั            

ค่าเป้าหมาย 

5,000 2857.14 0.57 ไม่บรรลุ 
 

 

 

 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก    x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ขอ้ ขอ้มูลพื้นฐาน 
ผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2554 

โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา 

1 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 20,0000 

2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 0 

3 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด 0 

4 จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวจิยัประจาํ 7 

5 เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 2857.14 

คะแนนประเมิน 0.93 

หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิง 

มส.ปส.สกอ.4.3-1 หนงัสืออนุมติัโครงการวจิยัเร่ืองการขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้แหล่งอารยธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์บา้นโนนวดั ตาํบลพล

สงคราม อาํเภอโนนสูง  จงักวดันครราชสีมา 

จุดอ่อน 

  1. ทุนวจิยัเฉล่ียต่ออาจารยไ์ม่มาก 

  

 แนวทางแก้ไข  

   1.  อาจารยต์อ้งขอทุนวจิยัที่มากขึ้น 

2. โปรแกรมควรมีการลดภาระงานสอนหรือมีการปรับภาระงานสอนใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ เพือ่ใหมี้เวลาในการพฒันางานวจิยัใหม้ากขึ้น 

3. ระดบัสถาบนัควรทาํใหข้อ้จาํกดัการขอทุนวจิยัใหค้ล่องตวัมากขึ้น 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ี  สกอ. 5.1  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ พิมพพันธ โทรศัพท :  086 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยบัญญัติ  อนนทจารย 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 ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

3 ขอ 3 ขอ 3 บรรลุ 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และ
- โปรแกรมวิชาใชระบบการบริการวิชาการแกสังคมตามระบบท่ี
คณะกําหนดไว ไดแก 

มส.ปศ.สกอ. 5.1-1  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและ
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 1) ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามแนวปฏิบัติ

ทายคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  ภาคผนวก (มส.ปศ.สกอ. 5.1-1)   
2) กําหนดใหงานบริการวิชาการเปนภาระงานท่ีตองไดรับการ
ประเมินเพื่อข้ึนเงินเดือนคาจาง (มส.ปศ.สกอ.5.1-2)  
- ท่ีประชุมโปรแกรมวิชาฯ มอบหมายภารกิจการดําเนินงานดาน
บริการวิชาการ 

สังคมศาสตร  ปการศึกษา 2555 
มส.ปศ.สกอ.5.1-2  ประกาศภาระงาน
ขอตกลงประเมินสมรรถนะบุคลากรประจําป 
2556 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2554- มีนาคม 
2555) 

 2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน 

ไดการดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  ให
นักศึกษาดําเนินกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนราย วิชา 
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย(มส.ปศ.สกอ. 5.1-3  และมส.ปศ.
สกอ.5.1-4) 
 

มส.ปศ.สกอ. 5.1-3 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิ
ปญญามรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิต
อาสา บําเพ็ญประโยชน ฯ 
มส.ปศ.สกอ. 5.1-4 มคอ.3 วิชา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

 3 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับ 
การวิจัย 

  ไดรับการสนับสนุนจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ใหทุนใน
การศึกษาเรื่องการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม ป 2556 
(มส.ปศ.สกอ.5.1-5) 
   

มส.ปศ.สกอ. 5.1-5 รายงานการวิจัยเรื่องการ
ทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรมุ ป 2556 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

- โปรแกรมวิชาไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงประชุมเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสู
กระบวนการทางวิชาการและงานวิจัย  
 

 

 
จุดออน 

   1.การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ยังไมดีพอในสวนการบริการวิชาการยังไมชัดวาเกิดจากความ
เช่ียวชาญของสาขาวิชา 
 
 แนวทางแกไข 
   1. สนับสนุนใหอาจารยทํางานบริการวิชาการแกสังคม 
                     2. อบรมการงานบริการทางวิชาการแกสังคมและการบูรณาการกับการทําวิจัย  และการเรียนการสอนกับอาจารยใหมีความชํานาญ 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ีท่ี  สกอ. 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  

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 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ      

5 ขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

3 ขอ 3 ขอ 3 บรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ   เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ

โปรแกรมวิชาฯ ไดสํารวจความตองการ
ของชุมชนบานโนนวัด บานมะรุม  ไดพบ
และหารือ ถึงความตองการและปญหากับ
พระสงฆวัดมะรุม  คณะครูโรงเรียนบาน

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 รายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญา
มรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชน ฯ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สถาบัน มะรุม  และผูนําหมูบาน  เมื่อวันท่ี…3 

กันยายน 2556……(มส.ปศ.สกอ. 5.2-1) 
 
 

 2 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

โปรแกรมวิชาฯไดรวมสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ชมรมดอกบัวบาน ชมรม
ดนตรีพื้นบาน(โปงลาง) ไดรวมมือทํา
กิจกรรมการเรียนรูทุนสังคม  เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน  ในการ
ขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูแหลงโบราณคดี
กอนประวัติศาสตรบานโนนวัด 
(มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 และ มส.ปศ.สกอ. 
5.2-2) 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 รายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานโครงการทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิ
ปญญามรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชน ฯ 
มส.ปศ.สกอ. 5.2-2 รายงานการวิจัยการทอด
พระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 2556 

 3 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

ไดประเมินผลกระประโยชนของโครงการ
ทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชน ฯ ท่ีนักศึกษาชมรมวง
ดนตรีพื้นบานไดฝกซอมและถายทอดการ
แสดงใหนักเรียนโรงเรียนบานมะรุม และมี
การแสดงในภาคกลางคืน   และนักศึกษา
ชมรมดอกบัวบานไดสรางสวนหยอม  และ
ดําเนินกินกรรมการทอดกฐิน 
    จากผลการประเมินผูนําชุมชน ครู  
และพระสงฆ  พบวาเปนประโยชนตอ
ชุมชนมาก  ตามรายงานโครงการหนา…… 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 รายงานสรปุผลการ
ดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญา
มรดกวัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชน ฯ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    65 



 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(มส.ปศ.สกอ. 5.2-1) 

 4 มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

  

 5 มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

  

จุดออน  

1. ยังไมมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

แนวทางแกไข 

     1. ควรมีแผนควรจัดใหมีการบริการความรวมมือกับหนวยงานอื่นใหหลากหลาย  เชน การลงนามความตกลง (MOU)  และกําหนดกิจกรรมรวมกัน 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ีที  สกอ.9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติ  พิมพพันธ โทรศัพท :  

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารโยธิน มาหา 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 ผลการประเมินตนเองเทียบกับคาเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 ไมบรรลุ 
 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โปรแกรมวิชาฯ 
1) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มส.ปศ.สกอ.9.1-1 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปการศึกษา 2555(ปรับปรุง 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
พัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

ของมหาวิทยาลัย  ระบุในกระบวนการและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในป 
2556 หนา 13-27 
(มส.ปศ.สกอ.9.1-1) 
2) คูมือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หนา10  (มส.ปศ.สกอ. 9.1-2) 
3) คูมือประกันคุณภาพคณะครุศาสตร  หนา
132 (มส.ปศ.สกอ. 9.1-3) 
 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โปรแกรมวิชาฯ 
1) มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
งานดานประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับ
คณะ(มส.ปศ.สกอ.9.1-4)และโปรแกรมวิชา
(มส.ปศ.สกอ.9.1-5) 
2) การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ 
กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมดาน
ประกันคุณภาพฯ  กําหนดผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด
ในทุกองคประกอบ  มีบันทึกรายงานการ
ประชุม  และติดตามการดําเนินการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้ง
ท่ี 1/2557 วาระท่ี 4.6 (มส.ปศ.สกอ.9.1-6) 
และครั้งท่ี 2/2557 วาระท่ี 3.1 และ(มส.ปศ.

2556) 
มส.ปศ.สกอ. 9.1-2 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2556 
มส.ปศ.สกอ. 9.1-3 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะครุศาสตร ปการศึกษา 
2556 
มส.ปศ.สกอ.9.1-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับคณะ 
คําส่ังท่ี ……./2556 
มส.ปศ. 9.1-5 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับ
โปรแกรมวิชา คําส่ังท่ี 95/2556 
มส.ปศ.สกอ.9.1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 1/2557  
มส.ปศ.สกอ.9.1-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 2/2557  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สกอ.9.1-7) 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

- โปรแกรมวิชาดําเนินนโยบายตาม
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดนโยบานดานการ
ประกันฯของสถาบันตามคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปการศึกษา 2555(ปรับปรุง 
2556)  หนา 13 (มส.ปศ.สกอ.9.1-8) และ
นโยบายของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศึกษา 2556 หนา 10 (มส.ปศ.สกอ. 9.1-9) 
- ในระดับโปรแกรมวิชามีการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมพิจารณาแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ภายหลังจากการรับ
ตรวจ  ซึ่งมีผลการประเมินท่ีตํ่า  ทุกคนจึงตอง
ตระหนักและตองใหความสําคัญกับการ
ประเมิน ในการประชุมครั้งท่ี  2/2556วาระท่ี 
1.1  เมื่อวันท่ี ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 
(มส.ปศ.สกอ. 9.1-10) 
- โปรแกรมวิชาไดใหความรวมมือกับคณะโดย
เขารวมการประชุม  และการอบรมจากคณะ 
ดังนี ้
1) เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ

มส.ปศ.สกอ.9.1-8 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปการศึกษา 2555 (ปรับปรุง 
2556) 
มส.ปศ.สกอ. 9.1-9 คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2556 
มส.ปศ. 9.1-10 รายงานการประชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 2/2556   
มส.ปศ. 9.1-11  คําส่ังใหเขาประชุม“การ
จัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2555 ระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน  2557  ณ 
ไรกุสุมา อ.มวกเหล็กสีค้ิว จ.สระบุรี 
มส.ปศ. 9.1-12 บันทึกรายงานการประชุม
เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2556 ณ หองประชุมครุเวทย คณะครุศาสตร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2555 ระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม  2556  ณ 
พาโนรามารีสอรท อ. สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา (มส.ปศ.สกอ. 9.1-11) 

 2) เขารวมประชุมเตรียมความพรอมเพื่อรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันท่ี 15 
พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมครุเวทย คณะ
ครุศาสตร (มส.ปศ.สกอ. 9.1-12) 

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
กําหนดตัวบงช้ีตามอัตลักษณ คือ ตัวบงช้ีท่ี 
2.8.1 ระบุใหมีกระบวนการพัฒนานักศึกษา
และบุคลากรใหเปนผูมีจิตอาสา (ตามอัตลักษณ
ของคณะ “นักศึกษาและบุคลากรเปนผูมีจิต
อาสา”) โดยระบุไวในประกาศขอกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรม  จริยธรรม สําหรับ
นักศึกษา  ซึ่งประกาศไว ณ วันท่ี 20 ธันวาคม  
2553  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 
2555 หนา 4(มส.ปศ.สกอ. 9.1-13) 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-13  คูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปการศึกษา 2556 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 

1) การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในใชการปกระชุมคณะกรรมการ

มส.ปศ.สกอ. 9.1-14 รายงานการปกระชุม
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ป 2556  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ  
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน     

โปรแกรมวิชาติดตามและควบคุมตลอดป
การศึกษา (มส.ปศ.สกอ. 9.1-14) 
2) จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว
วิทยา  ประจําปการศึกษา 2555   (มส.ปศ.
สกอ. 9.1-15) 
 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-15 รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 
2555         

 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี
ของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบคุณภาพ 

   

 7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 8 มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน 
 

มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันกับ
มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลและมีกิจกรรมรวมกัน  
ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 (มส.ปศ.สกอ. 
9.1-16) 
 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-16 คําส่ังท่ี 190/2557 เรื่อง 
ใหบุคลากรเขาประชุมโครงการสรางเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ฯ 
 

 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน  

  

 

จุดแข็ง       มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี   

แนวทางเสริม  ควรนําไปปรับปรุงตัวช้ีวัดใหไดมากข้ึน 

 จุดออน 

   1) ไมมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพ 

   2) ไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

      แนวทางแกไข 

    1) สรางระบบสารสนเทศขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบคุณภาพควรสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษามี

บทบาทในการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษา 

    2) คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ตัวบงช้ี  สมศ.15  ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อาจารยสุชาติพิมพพันธ โทรศัพท : 089 626 6003 

ผูจัดเก็บขอมูล : อาจารยโยธิน  มาหา โทรศัพท :  

เกณฑการประเมิน 

           ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตนสังกัด 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

คาเปาหมาย 

3.5 2.05 2 ไมบรรลุ 
 

 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

 มส.ปศ.สมศ.15-1 รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว

วิทยา  ประจําปการศึกษา 2555           
มส.ปศ.สมศ.15-2 รายงานผลการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําป
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การศึกษา 2555       
 

จุดแข็ง 

   โปรแกรมวิชาตระหนักในความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางเสริม 

   สงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมใหครบถวน 

 จุดออน 

   โปรแกรมวิชายังไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดี 

 แนวทางแกไข 

   1. ควรศึกษาหาวิธีการในการพัฒนาหรือแกไขเพื่อใหเกิดขอคนพบแนวปฏิบัติท่ีดี 

                     2. ควรมีการวิเคราะหจุดเดน  จุดออนของแตละองคประกอบใหชัดเจน   
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ส่วนท่ี 4 

สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพฒันา 

 

1.  สรุปผลการประเมินตนเอง 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาไดดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ี  มผีลการ

ประเมินตนเอง  จําแนกตามองคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มาตรฐานการ

อุดมศึกษา  และมุมมองดานการบริหารจัดการ  ไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินตนเองจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ  เปรียบเทียบระหวางผลการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมิน 

องคประกอบ 

คะแนนประเมิน  

ผลการประเมิน 
ตัวบงช้ี สกอ. ตัวบงช้ี สมศ. รวมทุกตัวบงช้ี 

SAR 
กรรม 

การ 
SAR 

กรรม 

การ 
SAR 

กรรม 

การ 
SAR 

กรรม 

การ 

องคประกอบท่ี 2  

ผลิตบัณฑิต 

2.92 3.51 2.14 2.14 3.28 3.71 พอใช พอใช 

องคประกอบท่ี 3 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3.5 4.50 --  3.5 4.50 พอใช ดี 

องคประกอบท่ี 4  

การวิจัย 

0.14 0.57 0 0 0.14 0.14 ตองปรับ 

ปรุงดวน 

ตอง

ปรับปรุง

ดวน 

องคประกอบท่ี 5  

การบริการวิชาการแกสังคม 

3 3 --  3 3 พอใช พอใช 

องคประกอบท่ี 9  

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

3 4 2 2 2.5 4 ตองปรับ 

ปรุง 

ดี 

คะแนนเฉลี่ยทุกองคประกอบ 

ของตัวช้ีวัด 

2.51 3.38 2.07 2.02 2.48 2.90   

ผลการประเมิน ตอง พอใช ตองปรับ ตองปรับ ตองปรับ พอใช   
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ปรับ 

ปรุง 

ปรุง ปรุง ปรงุ 

 

2.  สรุปจุดเด่น/แนวทางเสริม  จุดอ่อน/แนวทางพฒันา 

 องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแข็ง 

1.  โปรแกรมวิชามีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอนโดยการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา  

โดยใชกลไกกรประชุมโปรแกรมเพื่อสรุปผลและปรับปรุง  

2. ปรแกรมวิชามีกลไกและกลไการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีครบถวน 

       3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและโปรแกรมวิชามีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน   

แนวทางเสริม 

  1.โปรแกรมวิชาควรสงเสริมใหการปรับปรุงกลยุทธการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และเขียน

บันทึกใหชัดเจนในรายงานตาง ๆ 

  2.โปรแกรมวิชามีการแนะนําและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชน  

  3.โปรแกรมวิชาควรมีกิจกรรมโครงการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

จุดออน 
1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย 

2. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย 

3. โปรแกรมวิชาขาดงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวางสถาบัน หรือประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6. โปรแกรมวิชายังไมมีกิจกรรมท่ีจะสงเสริมถึงระดับชาติ  ทําใหไมไดรับการยกยองชมเชย 

ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

แนวทางแกไข 

1. ควรใหมีแผนรองรับในการใหอาจารยลาศึกษาตอไดโดยไมเสียภาระการเรียนการสอน 

2. หากมีแผนรับอาจารยใหมควรรับเฉพาะปริญญาเอกเทานั้น 

3. มหาวิทยาลัยควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพื่อใหอาจารยมีเวลา

ในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ  
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4. โปรแกรมวิชาควรลดภาระงานสอนหรือปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพื่อใหอาจารยมีเวลา

ในการทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน  และสรางแรงจูงใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อจัดทํา

ผลงานทางวิชาการ   
5. หากมีการรับอาจารยใหมควรกําหนดคุณวุฒิปริญญาเอกเทานั้น 

6. โปรแกรมวิชาเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณ ในปงบประมาณถัดไป ในดานการเสริม

ศักยภาพเพื่อการแขงขันใหกับนักศึกษา 

5. โปรแกรมวิชาสงเสริมใหอาจารยเปนท่ีปรึกษาการเชารวมกิจกรรมทุกหนวยงานท้ังในกิจกรรมท่ี

เปนการแขงขันและแสดงผลงาน  ในระดับชาติ  หรือนานาชาติ 

        องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
จุดแข็ง 

1. โปรแกรมวิชามีการใหคําปรึกษาในดานวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษาตลอดภาค
เรียน  และโปรแกรมวิชาไดจัดกิจกรรมและสงเสริมให 

2. โปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาท่ีครบถวนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง  มีการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 

แนวทางเสริม  

1. โปรแกรมวิชาควรพัฒนารูปแบบและชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและสรางปฏิสัมพันธกับ
ผูปกครองเพื่อแจงขอมูลของนักศึกษา  

2. โปรแกรมวิชาควรพัฒนาและปรับปรุงแผนอยางจริงจัง  และนําไปปรับปรุงแผนการดําเนินการใน
ปถัดไป 

จุดออน 

 1.การใหขอมูลขาวสารมีนอยชองทาง 

แนวทางแกไข 

 2. ควรเพิ่มชองทางการใหคําปรึกษาและการใหขอมูลขาวสารใหมากข้ึน 

 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
จุดออน 

  1.ไมมีงานวิจัยและนําเสนองานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

  2.โปรแกรมไมมีงานวิจัย 

  3.ไมมีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองตรวจสอบ 

 4. ทุนวิจัยเฉล่ียตออาจารยไมมาก 

  แนวทางแกไข  

1. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนนโยบายภาระงานสงเสริมการเขารวมประชุมงานวิจัยระดับชาติและ

นานาชาติ  และรวมกันวางแผนการลงตีพิมพงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารท่ีมีในฐานขอมูลตาง ๆ 

2. โปรแกรมวิชาควรกําหนดเปนภาระงานในการจูงใจในการทําวิจัย  หรือเขียนบทความสรางสรรค 
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3.โปรแกรมวิชาตองหาทางสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยและนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไป

เผยแพรและใชประโยชน  

4..โปรแกรมวิชาตองมีแนวทางท่ีชัดเจนสนับสนุนอาจารยใหจัดทําและเสนอผลงานวิชาการ    

5. หนวยงานระดับสูงข้ึนไปตองมีนโยบายใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพสนับสนุนอาจารยทําและสง

เอกสารและตํารา 

6. อาจารยตองพัฒนาตนเองใหเปนท่ียอมรับในวงวิชาการของตน 

7.  อาจารยตองขอทุนวิจัยท่ีมากข้ึน 

8. โปรแกรมควรมีการลดภาระงานสอนหรือมีการปรับภาระงานสอนใหอยูในเกณฑ  เพื่อใหมีเวลาใน

การพัฒนางานวิจัยใหมากข้ึน 

9. ระดับสถาบันควรทําใหขอจํากัดการขอทุนวิจัยใหคลองตัวมากข้ึน 

 องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 จุดออน  

1.การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ยังไมดีพอใน
สวนการบริการวิชาการยังไมชัดวาเกิดจากความเช่ียวชาญของสาขาวิชา 

2. ยังไมมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 แนวทางแกไข  
1. สนับสนุนใหอาจารยทํางานบริการวิชาการแกสังคม 
2. อบรมการงานบริการทางวิชาการแกสังคมและการบูรณาการกับการทําวิจัย  และการเรียนการ

สอนกับอาจารยใหมีความชํานาญ 
3. ควรมีแผนควรจัดใหมีการบริการความรวมมือกับหนวยงานอื่นใหหลากหลาย  เชน การลงนา

ความตกลง (MOU)  และกําหนดกิจกรรมรวมกัน 

 องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม  

1. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี  ควรนําไปปรับปรุงตัวช้ีวัดใหไดมากข้ึน 

 2. โปรแกรมวิชาตระหนักในความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       3. สงเสริมใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมใหครบถวน 

 จุดออน 

 1.ไมมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

 2. ไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 3.สรางระบบสารสนเทศขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ     
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        3.คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพรใหหนวยงานอื่น

สามารถนําไปใชประโยชน 

 4.โปรแกรมวิชายังไมมีการกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดี 

 แนวทางแกไข 

 1. ควรศึกษาหาวิธีการในการพัฒนาหรือแกไขเพื่อใหเกิดขอคนพบแนวปฏิบัติท่ีดี 

        2. ควรมีการวิเคราะหจุดเดน  จุดออนของแตละองคประกอบใหชัดเจน   
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สวนท่ี 5 

ภาคผนวก 

 

1.  รายช่ือคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว

วิทยา 

    (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 3601/2557) 

                1) รองศาสตราจารยสุกัญญา กลอมจอหอ   ประธานกรรมการ     

                2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิดา ผาติเสนะ กรรมการ 

       3) ดร.ศรีนวล ตันสุวรรณ   กรรมการ 

       4) อาจารยสุภาพร ลักษมรธนสาร  กรรมการ 

                5) อาจารยวริศรา ยางกลาง    กรรมการและเลขานุการ   

2. เอกสารหลักฐาน           

 ตารางที 7 เอกสารหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

มส.ปศ.สกอ.2.2-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป

การศึกษา 2556 
มส.ปศ.สกอ.2.3-1 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป

การศึกษา 2555 

มส.ปศ.สมศ.14 
เอกสารแสดงจํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป

การศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2555 

มส.ปศ.สกอ.2.6-2 มคอ.3 ปการศึกษาท่ี 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-3 มคอ.5 ปการศึกษาท่ี 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-4 สมอ.07-02 1/2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-5 สมอ.07-02 2/2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-6 มคอ.7หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-7 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

มส.ปศ.สกอ.2.6-8 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

มส.ปศ.สกอ.2.6-9 คณะกรรมการโปรแกรมวิชา 
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มส.ปศ.สกอ.2.6-10 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-11 
รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ครั้งท่ี 1/2556  ถึง  
ครั้งท่ี 2/2557 

มส.ปศ.สกอ.2.6-12 มคอ.3 ปการศึกษาท่ี 1/2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-13 มคอ.3 วิชาพุทธภาวนา 1 

มส.ปศ.สกอ.2.6-14 มคอ.3 วิชาพุทธภาวนา 2 

มส.ปศ.สกอ.2.6-15 รายงานกิจกรรมการทัศนะศึกษาอารยธรรมลานนาฯ 

มส.ปศ.สกอ.2.6 -16 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556  

มส.ปศ.สกอ.2.6 -17 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-18 
คูมือเทคนิคการสอนอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็น คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

มส.ปศ.สกอ.2.6 -16 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2556  

มส.ปศ.สกอ.2.6 -17 คําส่ังแตงต้ังวิทยากร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.6-18 
คูมือเทคนิคการสอนอยางมีความสุขและประสบผลสําเร็จ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

มส.ปศ.สกอ. 2.6-19 มคอ.7 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ. 2.6-20 มคอ.7 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-1 รายงานการศึกษาการความตองการบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

มส.ปศ.สกอ.2.7-2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 2555 

มส.ปศ.สกอ.2.7-3 แผนอัตรอาจารยคณะมนุษยศาสตร ป 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-4 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-5 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ  คณะครุศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-6 
แผนปฏิบัติการงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 

มส.ปศ.สกอ.2.7-7 แผนปฏิบัติการงบประมาณ  คณะครุศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

มส.ปศ.สกอ.2.7-8 
ประกาศคณะครุศาสตรเรื่องปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของความเปนครู นักศึกษา คณะครุศาสตรปการศึกษา 1/2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-9 
ประกาศคณะครุศาสตรเรื่องปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ
ของความเปนครู นักศึกษา คณะครุศาสตรปการศึกษา2/2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-10 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของโปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา ป
การศึกษา 2556 

ส.ปศ.สกอ.2.7-11 รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง พุทธศาสนศึกษาใน
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อาเซียน: ปจจุบันและอนาคตและ 17 สิงหาคม 2556 

มส.ปศ.สกอ.2.7-12 รายงานโครงอบรมอบคุณธรรมจรยิธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 10-12 มีนาคม2557 

มส.ปศ.สกอ.2.7-13 
รายงานโครงอบรมอบเสริมศักยภาพการศึกษาวิชาวิถีแหงชีวิต  1 กันยายน 
2556  

มส.ปศ.สกอ 2.8-1 
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษา  ปการศึกษา 2556   

มส.ปศ.สกอ. 2.8-2 รายงานโครงอบรมอบคุณธรรมจรยิธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 10-12 มีนาคม2557 

มส.ปศ.สกอ. 2.8-3 รายงานโครงอบรมอบคุณธรรมจรยิธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 10-12 มีนาคม2557 

มส.ปศ.สกอ.2.8-4 
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 4/2556 
วาระท่ี 4.4 

มส.ปศ.สกอ.2.8-6 
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 1/2557 
วาระท่ี…4.1….. 

มส.ปศ.สกอ.2.8-7 
รายงานการประชุมโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 2/2557  
วาระท่ี…4.2….. 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-1 คูมือนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ป 2556 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-2 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2556  

มส.ปศ.สกอ. 3.1-3 คําส่ังแตงต้ังท่ีปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา  2556 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-4 ตารางเรียนของนักศึกษา  ช้ันปท่ี  2 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-4 ภาพบอรดประชาสัมพันธโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

มส.ปศ. สกอ.3.1-5 หนาเวปเพจ โปรแกรมวิชาฯ  

มส.ปศ.สกอ.3.1-6 
รายงานโครงการการจัดประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง การศึกษาพุทธศาสนาใน

ภูมิภาคอาเซียน: ปจจุบันและอนาคต 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-7 ปฏิทินพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ คณะครุศาสตร 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-8 
รายงานการประเมินการใหบริการขอมูลขาวสาร โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา
และเทววิทยา ป 2556 

มส.ปศ.สกอ. 3.1-9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 1/2557 วาระท่ี  
…4.9……….. 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-1 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ป 2556 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-2 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ป 2557 

มส.ปศ.สกอ. 3.2-3 รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.. 3.2-4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ 11 กรกฎาคม 2556 
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มส.ปศ.สกอ.. 3.2-5 สรุปโครงการกีฬาสานสัมพันธพุทธศาสนศึกษา วันท่ี 8 กุมภาพันธ2557  

มส.ปศ.สกอ. 3.2-6 
รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน  

มส.ปศ.สกอ.3.2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 2/2557 วาระท่ี 4.3 
มส.ปศ.สกอ.3.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี  2/2557 วาระท่ี 4.3 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
มส.ปส.สกอ.4.3-1 หนังสืออนุมัติโครงการวิจัยเรื่องการขับเคล่ือนศูนยการเรียนรูแหลงอารยธรรม

สมัยกอนประวัติศาสตรบานโนนวัด ตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง  จังกวัด

นครราชสีมา 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

มส.ปศ.สกอ. 5.1-1 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2555 

มส.ปศ.สกอ.5.1-2 
ประกาศภาระงานขอตกลงประเมินสมรรถนะบุคลากรประจําป 2556 รอบท่ี 1 
(ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555) 

มส.ปศ.สกอ. 5.1-3 
รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน ฯ 

มส.ปศ.สกอ. 5.1-4 มคอ.3 วิชาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

มส.ปศ.สกอ. 5.1 รายงานการวิจัยเรื่องการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม ป 2556 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 
รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน ฯ 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 
รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงการทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน ฯ 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-2 รายงานการวิจัยการทอดพระกฐินพระราชทานวัดมะรุม 2556 

มส.ปศ.สกอ. 5.2-1 
รายงานสรปุผลการดําเนินงานโครงทอดกฐินสืบสานมรดกภูมิปญญามรดก
วัฒนธรรมทองถ่ิน และคายจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มส.ปศ.สกอ.9.1-1 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป
การศึกษา 2555(ปรับปรุง 2556) 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-2 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.9.1-4 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับคณะ คําส่ัง
ท่ี ……./2556 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-5 
คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพระดับโปรแกรม
วิชา คําส่ังท่ี 95/2556 
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มส.ปศ.สกอ.9.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 1/2557 

มส.ปศ.สกอ.9.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 2/2557  

มส.ปศ.สกอ.9.1-8 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ป
การศึกษา 2555 (ปรับปรุง 2556) 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-9 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ.9.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ครั้งท่ี 2/2556   

มส.ปศ.สกอ.9.1-11 
คําส่ังใหเขาประชุม“การจัดทํารายงานประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2555 ระหวางวันท่ี 21-23 เมษายน  
2557  ณ ไรกุสุมา อ.มวกเหล็กสีค้ิว จ.สระบุรี 

มส.ปศ.สกอ.9.1-12 
บันทึกรายงานการประชุมเตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมครุเวทย คณะครุ
ศาสตร 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-13 
คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ป
การศึกษา 2556 

มส.ปศ.สกอ. 9.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ ป 2556  

มส.ปศ.สกอ. 9.1-15 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและ
เทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555         

มส.ปศ.สกอ. 9.1-16 คําส่ังท่ี 190/2557 เรื่อง ใหบุคลากรเขาประชุมโครงการสรางเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ 

มส.ปศ.สมศ.15-1 รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําป

การศึกษา 2555           

มส.ปศ.สมศ.15-2 รายงานผลการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2555       
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3. สรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี  

   ตารางท่ี 8 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานรายรายองคประกอบรายตัวบงช้ี 

องคประกอบ และตัวบงช้ี 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ขอ / รอยละ. 

คะแนนท่ีได 

SAR กรรมการ 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน (8 ตัวบงช้ี)    
ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  14.28 2.38 2.38 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  14.28 1.18 1.19 

ตัวบงช้ี สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย  2.57 2.14 2.14 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  7 5 5 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

4 5 5 

ตัวบงช้ี สมศ.1 บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป  

N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ี สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ  

N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา  

4 4 4 

รวม  3.28 3.71 

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา(2 ตัวบงช้ี    
ตัวบงช้ี สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 

5 3 5 

ตัวบงช้ี สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.3.2) 

5 4 4 

รวม  3.5 4.50 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย(4 ตัวบงช้ี)    
ตัวบงช้ี สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร  
0 0 0 

ตัวบงช้ี สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน  

0 0 0 

ตัวบงช้ี สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  0 0 0 
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ตารางท่ี 9 ตัวบงช้ีของ สกอ. (11 ตัวบงช้ี)  

ตัวบงช้ี คะแนน 

 SAR กรรมการ 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน (5 ตัวบงช้ี)   
ตัวบงช้ี สกอ. 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2.38 2.38 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 1.18 1.19 

ตัวบงช้ี สกอ.2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 5 5 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ.2.7) 

5 5 

ตัวบงช้ี สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8) 

4 4 

ตัวบงช้ี สกอ.3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
(สกอ.3.1) 

3 5 

ตัวบงช้ี สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  

0.57 0.57 0.57 

รวม 0 0.14 0.14 

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสงัคม(2 ตัวบงช้ี)    
ตัวบงช้ี สกอ.5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม  

3 3 3 

ตัวบงช้ี สกอ.5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม  

3 3 3 

รวม  3 3 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(2 ตัว
บงช้ี) 

   

ตัวบงช้ี สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

3 3 4 

ตัวบงช้ี สมศ.15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด  

2.05 Non Non 

 รวม  2.51 3.38 

 รวมคะแนน
ท้ังหมด 

38.27  

 หาร 16  ตัว
บงช้ี 

16  

 ผล 2.391 2.90 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    86 



 

ตัวบงช้ี สกอ.3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 4 4 

ตัวบงช้ี สกอ.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา  0.57 

 

0.57 

ตัวบงช้ี สกอ.5.1 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
(สกอ.5.2) 

3 3 

ตัวบงช้ี สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
(สกอ.5.2) 

3 3 

ตัวบงช้ี สกอ.9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.
9.1) 

3 4 

รวมรวมคะแนนท้ังหมด 34.13  

หาร 11 ตัวบงช้ี 11  

ผล 3.102  

 
ตารางท่ี 10 ตัวบงช้ีของ สมศ. (7 ตัวบงช้ี)  

ตัวบงช้ี คะแนน 

 SAR กรรมการ 

ตัวบงช้ี สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 2.14 2.14 

ตัวบงช้ี สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป (สมศ.1) 

N/A  

ตัวบงช้ี สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.2) 

N/A  

ตัวบงช้ี สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สม
ศ.5) 

0 0 

ตัวบงช้ี สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ.6) 0 0 

ตัวบงช้ี สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 0 0 

ตัวบงช้ี สมศ.15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15) 2 4 

รวม 14.14  

หาร 5 ตัวบงช้ี 5  

ผล 0.828  
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4. รายช่ือคณะผู้จัดทํารายงานประเมินตนเองของโปรแกรมวิชาปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา 

       1) อาจารยสุชาติ พิมพพันธ ประธานกรรมการ  

       2) อาจารยนิวัติ  ทองวล       กรรมการ 

            3) อาจารยวุฒิไกร ไชยมาลี  กรรมการ 

       4) อาจารยบัญัติ อนนทจารย  กรรมการ 

      5) อาจารยมานิตย อรรคชาติ  กรรมการ 

      6) อาจารยโยธิน  มาหา  กรรมการและเลขานุการ  
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5. ตารางแสดงข้อมูลภาคผนวก 

ตารางที่ 11  ผูมปีระสบการณทางวชิาการหรือวชิาชพีจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกที่เขามามสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

(เกณฑขอ 4 ตัวบงชี้ 2.6) 

 โปรแกรมวชิา ปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา ใหผูมปีระสบการณทางวชิาการหรือวชิาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกที่เขามามสีวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอน ดังตารางตอไปน้ี 

 

ลําดับ ชื่อผูทรงคุณวุฒิ / วทิยากร ตําแหนง รายวชิา การมสีวนรวม 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศกึษา 

1 พระครูบวรคณานุศาสน อาจารย พุทธภาวนา 1 เปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาท้ังภาคเรยีน 

2 พระ ดร.หัสด ีกตฺิตนินฺโท อาจารย 1. ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษาพุทธ

ศาสนา,  

2. พุทธภาวนา 2 

เปนวิทยากรบรรยายในรายวิชาท้ังภาคเรยีน 

 

ตารางที่ 12 นักศกึษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศกึษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรตคิุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติ (เกณฑขอ 5 ตัวบงชี้ 2.8) 

 โปรแกรมวชิา ปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา มนัีกศึกษาหรือกจิกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกยีรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ  ดังตาราง 

ลําดับ ชื่อ สกุล นักศึกษา รางวัลทไีดรับ ผูใหรางวัล วันที ่
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ตารางที่ 13 กิจกรรมสงเสริมนักศกึษา (องคประกอบที่ 3) 

                 โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา ไดมกีารจัดกจิกรรมสงเสริมนักศึกษา ทัง้ที่นักศึกษาจัดเองและทางโปรแกรมวชิาจัดให  ดัง

ตาราง 

 

ท่ี ชื่อกจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

ประเภทกจิกรรม 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ 

TQF 

การประเมนิผล

ความสําเร็จ 

 

วิช
าก

าร
 

กฬี
าห

รอื
กา

รส
งเ

สร
มิส

ุขภ
าพ

 
ญ

 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

เส
รมิ

สร
าง

 คุ
ณ

ธร
รม

แล
ะจ

รยิ
ธร

รม
 

สง
เส

รมิ
ศลิ

ปะ
แล

ะวั
ฒ

นธ
รร

ม 

คุณ
ธร

รม
 จ

รยิ
ธร

รม
 

คว
าม

รู 

ปญ
ญ

า 

คว
าม

สัม
พ

ันธ
ระ

หว
าง

บุค
คล

 

เท
คโ

นโ
ลยี

สา
รส

นเ
ทศ

 

1 ปฐมนิเทศน.ศ.ใหม 6 มิ.ย. 56 อ.วุฒิไกร                 

ผลการความพึง

พอใจของนักศกึษา

ใหมท่ีเขารวม

กจิกรรมไมนอยกวา 

3.5  จากระดับ 5 
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ท่ี ชื่อกจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

ประเภทกจิกรรม 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ 

TQF 

การประเมนิผลความสําเร็จ 

 

วิช
าก

าร
 

กฬี
าห

รอื
กา

รส
งเ

สร
มิส

ุขภ
าพ

 
ญ

 

สิ่ง
แว

ดล
อม

 

เส
รมิ

สร
าง

 คุ
ณ

ธร
รม

แล
ะจ

รยิ
ธร

รม
 

สง
เส

รมิ
ศลิ

ปะ
แล

ะวั
ฒ

นธ
รร

ม 

คุณ
ธร

รม
 จ

รยิ
ธร

รม
 

คว
าม

รู 

ปญ
ญ

า 

คว
าม

สัม
พ

ันธ
ระ

หว
าง

บุค
คล

 

เท
คโ

นโ
ลยี

สา
รส

นเ
ทศ

 

2 ตอนรับนองใหม 23 มิย 56 
นักศึกษาช้ันปท่ี 

2 
           

1. นักศกึษาท่ีเขารวมกจิกรรม 

ไมนอยกวา  รอยละ 80 จาก

จํานวนนักศกึษาของโปรแกรม

ท้ังหมด 

2. มีผลประเมินความพึงพอใจ

ระดับในการรวมกจิกรรมไมนอย

กวา 3.5 จากระดับ 5 

3 

โครงการพัฒนาพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

โปรแกรมปรัชญา 

 

14 ก.ค. 56 

 

อ. บัญญัติ            

 

ท่ี ชื่อกจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ ประเภทกจิกรรม 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ 

TQF 

การประเมนิผลความสําเร็จ 
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4 

อบรมสัมนาการศึกษา

พุทธศาสนาใน

สถานศึกษายุคASEAN/  

17 ส.ค. 56 โยธิน 

           

5 วันวิชาการมนุษยศาสตร 17 ส.ค. 56 วุฒิไกร+บัญญัติ            

6 

อบรมเสริมศักยภาพ

การศึกษาวิชาวิถีแหง

ชีวิต 

3 ก.ย. 2556 บัญญัติ 

           

 
 
 

ท่ี ชื่อกจิกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ ประเภทกจิกรรม 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ 

TQF 

การประเมนิผลความสําเร็จ 
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โครงการศึกษาตามรอย

ความรูแหลงกําเนิดและ

ประวัติศาสตรพุทธ 

ศิลปะ และวัฒนธรรม

ทองถ่ินลานนา 

22 พ.ย.- 1 

ธ.ค. 56 

บัญญัติ 

           

7 จิตอาสา บริการชุมชน 2-3 พ.ย.56 สุชาติ+นักศึกษา            

8 
พี่นองสัมพันธพุทธ

ศาสนศึกษา ครั้งที1 
8 ก.พ. 57 นักศึกษา            

 

 

ตารางที่ 14 รายชื่องานวจัิยทั้งหมดของโปรแกรมวชิา (1 ม.ิย  2556 – 31 พ.ค. 2557) (ตัวบงชี้ที่ 4.2) 

ลําดับ ชื่อผูจัดทําวจิัย ชื่องานวจิัย/งานสรางสรรค ทุน (บาท) แหลงทุน 
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ภายใน ภายนอก 

1. นายสุชาต ิพมิพพันธ 
การทอดพระกฐนิพระราชทานวัดมะรุมประจาํป 

2556   
20,000  

สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภฏันครราชสมีา 

รวมจํานวนทุน 20,000   

 

ตารางที่ 15 ผลงานงานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และมกีารรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

(เกณฑขอ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.2) 

ลําดับ ชื่องานวจิัย วธีิการนําไปใชประโยชน 
หนวยงานที่

นําไปใช 

ประเภทการนําไปใชประโยชน (โปรดเลือก) 

เชงิ

สาธารณะ 

เชงิ

นโยบาย 

เชงิ

พาณิช

ย 

ประโยชน

ทางออมของ

งานสรางสรรค 

1        

2        

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ประจําปการศึกษา 2556    94 



 

ตารางที่ 16  งานวจัิยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตพิีมพหรือเผยแพร (ตัวบงชี้ 4.2.1) 

เกณฑคะแนนการเผยแพรงานวิจัย 

คาน้ําหนัก เกณฑ 

0.25 มกีารตพีมิพในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรอืมกีารตพีมิพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

0.50 มกีารตพีมิพในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มกีารตพีมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (www.scimgoir.com) 

เกณฑคะแนนการเผยแพรงานสรางสรรค 

คาน้ําหนัก เกณฑ 

0.125 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรอืจังหวัด 

0.25 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.50 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมภิาคอาเซยีน 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

 

ลําดับ ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย/ชื่องานสรางสรรค 

แหลงขอมูลท่ีเผยแพร คา

น้ําหนัก

ท่ีได 
ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร วันเดอืนป เลมท่ี 

เลข

หนา 
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ตารางที่ 17  ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (ตัวบงช้ี 4.2.3) 

                 โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา มผีลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ รายละเอยีด  ดังตาราง 

 

 

ลําดับ 

 

 

รายช่ือ 

บทความวชิาการ/ตํารา/

หนังส่ือ 

 

 

ช่ือเจาของผลงาน 

 

 

ปท่ี 

ผลงานแลว

เสร็จ 

 

 

ปท่ี 

ไดรับรอง

คุณภาพ 

 

 

ช่ือหนวยงาน 

ท่ีรับรอง 

คาน้ําหนักของผลงาน 

บทความ

วชิาการ 

ระดับชาต ิ 

(0.25) 

บทความ

วชิาการ 

ระดับ

นานาชาต ิ 

(0.50) 

ตําราหรอื

หนังสือ 

อานโดย

ผูทรงคุณวุฒ ิ

(0.75) 

ตําราหรอืหนังสือ 

ท่ีใชในการขอ

ผลงานทาง

วชิาการและผาน

การพิจารณา 

(1.00) 

1          

รวม ... ... .... .... 

คาน้ําหนักของผลงาน = ...... 

ตารางที่ 18 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวชิาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจัิย (ตัวบงชี้ 5.2.1) 

                 โปรแกรมวชิาปรัชญา ศาสนาและเทววทิยา  มกีารนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวชิาการมาพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย  จํานวน  โครงการ  รายละเอยีด  ดังตาราง 
 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ ผูรับผดิชอบโครงการ 

นําไปพัฒนาตอยอดกับ ลักษณะของการนําไปตอยอด 

(ระบุรายวชิาหรอืช่ืองานวจัิยที่นําไปพัฒนา

หรอืลักษณะงานที่นําไปตอยอด) 

การเรยีน

การสอน 
การวจัิย 

การเรยีนการสอน

และการวจัิย 

1. 
การทอดพระกฐนิพระราชทานวัด

มะรุมประจําป 25556   

นายสุชาติ  พิมพพันธ    พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

2       
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