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แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
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คํานํา 

 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการจัด

แผน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2558 โดยวิเคราะหจากผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2557 ระดับโปรแกรมวิชา(1 สิงหาคม 2557– 31 กรกฎาคม 2558)  

ขอขอบคุณ ผศ. ไปรมา เฮียงราช อาจารยโสฬส ประสิทธนอก อาจารยพิชญาภา ชะวางกลาง

อาจารยกนกรัตน สุขีสนธิ์ และอาจารยปานหทัย คเชนทรชาติ  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับโปรแกรม ประจําปการศึกษา 2557 ท่ีไดใหขอเสนอแนะพื่อการพัฒนาคุณภาพ   ในการตรวจ

ประเมินเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2558   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา จึงไดนําผลนั้นไปใชใน

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

                                                                   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   

        30 กันยายน 2558 
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สารบัญ 

 

  หนา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา   1 

 1. ความเปนมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนศึกษา 1 

 2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผลกลยุทธ และแผนดําเนินงาน 1 

 3. ภาพอนาคตของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 2 

 4. สภาพทางกายภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 2 

 5. บุคลากร 2 

 6. โครงสรางองคการและการบริหาร 3 

 7. โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมวิชา 3 

 8. จํานวนนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 4 

 9. งบประมาณ 5 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 6 

สวนท่ี 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 12 
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สวนท่ี 1 

สภาพปจจุบันของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 

1.  ความเปนมาของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาไดพิจารณาบริบทตาง ๆ  และ

ความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก  เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ

มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.)  และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก

โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป)  ท่ีประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนาศึกษา  

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

รางหลักสูตร 

 วันท่ี  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร

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

“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” 

 ภาคการศึกษท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ. 5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาท้ังหมด  2 หมูเรียน ๆ ละ 45 

คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา  89 คน  

        ภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2556 มีนกัศึกษารายงานตัวเขาศึกษา 45 คน 

           ภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2557 มีนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา 33 คน 

           ภาคการศึกษาท่ี 1 ป 2558 มีนักศึกษารายงานตัวเขาศึกษา 22 คน 

 

 

2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค   
 ปรัชญา 

ปรัชญาและศาสนาคือรากเหงาคุณคาความเปนมนุษย (Philosophy and Religion is the root 

of the  worthy human-being) 

     วิสัยทัศน   
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เปนหนวยงานวิชาการดานปรัชญา  ศาสนาและเทว

วิทยา  ท่ีมุงจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาใหมีความรูความสามารถในวิชาชีพ  และ

บําเพ็ญประโยชนแกสังคม 

 พันธกิจ   

 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 2. ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 

 3. บริการทางวิชาการแกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา 
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 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

  

 

 

     วัตถุประสงค   
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาวิทยาท่ีมีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม

ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญา 

ศาสนาและเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

 3. ใหบริการทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐานตามหลักพุทธ

ศาสนา 

 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมพระพุทธศาสนา 

3.  ภาพอนาคตของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  สามารถผลิตบัณฑิตทางปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  

ท่ีมีความรูดีเยี่ยมทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

และใหบริการแกสังคมไดอยางเหมาะสม 

4.  สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

  1.  อาคารสถานท่ี     ประกอบดวยสํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ต้ังอยู

อาคาร 5 ช้ัน 4 หอง 5.46 

  2.  ดานวัสดุครุภัณฑ  ประกอบดวย   

1) โตะทํางาน  7  ชุด 

2) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  

3) โปรเจคเตอร 1 ชุด 

4) เครื่องปรับอากาศ  2 เครื่อง 

5) หนังสืออานประกอบ ทางดานปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เลม  

5. บุคลากร (กันยายน 2558) 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล –ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ - สถาบันการศึกษา 

1 นายนิวัติ ทองวล 

อาจารย 

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2554) 

2. นายเมินรัตน นวะบุศย  

ผูชวยศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535) 

3. นายสุชาติ พิมพพันธ 

อาจารย 

M. A.(Buddhist Studies) 

University of Delhi (2542) 

2 
 



 

4. นายสายยนต ชาวอุบล 

อาจารย 

M. A.(Buddhist Studies) 

University of Delhi (2542) 

5. นายวุฒิไกร ไชยมาลี 

อาจารย 

M.A.(Indian Philosophy  and Religion) 

Banaras Hindu University (2543) 

6 นายโยธิน มาหา 

อาจารย 

ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

7 นายบัญญัติ อนนทจารย 

อาจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน(2553) 

8 นายมานิตย  อรรคชาติ พธ.ม. (พุทธศาสนา) 

มหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย(2553) 

 

6.  โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.  โครงสรางหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา  166 หนวยกิต 

     ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                             เรียนไมนอยกวา     30  หนวยกิต 

1. กลุมวิชาภาษา 9-12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6-9 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา    

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

ประธานโปรแกรมวิชา 1 คน 

กรรมการและเลขานุการ 1 คน 

กรรมการ  5  
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ข.หมวดวิชาเฉพาะ                                    เรียนไมนอยกวา       130  หนวยกิต   

 

 

 

 

 

                  

     

 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   เรียนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร

ของสาขาวิชานี้ 

8.  จํานวนนักศึกษา  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (กันยายน 2558) 

 

ช้ันปท่ี เพศ รวม 

ชาย หญิง 

1(58) 6 16 22 

2(57) 18 8 26 

3(56) 9 31 40 

4(55) 23 56 79 

5 - - - 

ผูสําเร็จการศึกษา - - - 

รวม 56 111 167 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร  3-6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  6-9 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ   3 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู               เรียนไมนอยกวา   50  หนวยกิต 

   1.1 บังคับวิชาชีพคร ู                         เรียนไมนอยกวา 30  หนวยกิต 

   1.2 เลือกวิชาชีพครู                         เรียนไมนอยกวา     4   หนวยกติ 

   1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู                เรียนไมนอยกวา  16  หนวยกิต 

2. กลุมวิชาเอก                                   เรียนไมนอยกวา   80  หนวยกิต 

   2.1 บังคับวิชาเอก                               เรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

   2.2 เลือกวิชาเอก                                เรียนไมนอยกวา   16 หนวยกิต 

   2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                       เรียนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

   2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม            เรียนไมนอยกวา      4 หนวยกิต 
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9.  งบประมาณ 

ตารางท่ี 4  งบประมาณโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 

ปงบประมาณ 

ประเภท 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

งบประมาณแผนดิน  - - - - - - 

เงินบํารุงการศึกษา 115,000 177,240 182,240  272,400 306,700 - 

เงินบํารุงการศึกษา (กศ.ปช.) - - - - - - 

รวม 115,000 177,240 182,240 272,400 306,700 - 
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สวนท่ี 2   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 

(= เปนไปตามเกณฑ 

=ไมเปนไปตามเกณฑ) 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  
อาจารยจบปริญญาเอกไทศึกษาไมตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตร 

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   

 ผลประเมิน   

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  -  คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

 

..........0.........คะแนน 

 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  -  จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

  -  จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 

  -  รอยละของบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 

  -  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  -  คะแนนการประเมิน 

 

...........0............คน 

............0...............คน 

.…………0………………% 

.……………0………………% 

.........0.......คะแนน 
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ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 2 0  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

3.1 การรับนักศึกษา   

 การรับนักศึกษา 1  

 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 1  

 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี 1  

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1  

 การคงอยูของนักศึกษา 

(ปการศึกษาท่ีประเมินและปการศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป) 

1  

 การสําเร็จการศึกษา 

(ปการศึกษาท่ีประเมินและปการศึกษายอนหลังไปอีก 2 ป) 

 

 ความพึงพอใจตอหลักสูตร  

 ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 3 1  
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย   

 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 1  

 ระบบการบริหารอาจารย  

 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย   

 รอยละอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (20 % = 5 คะแนน) 

  -  คะแนนการประเมิน 

…………20…………% 

........5......คะแนน 

 

 

 รอยละอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ(60 % = 5 คะแนน) 

  -  คะแนนการประเมิน 

………0…………...% 

………0……คะแนน 

 

 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร(20 % = 5 คะแนน) 

  -  คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

  -  คะแนนการประเมิน 

 

…………0……….……...% 

..........0........คะแนน 

 

 

 คาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพอาจารย .....1.67.......คะแนน  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย   

 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 3  

 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร  

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 4 1.89  
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 1  

 การปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน  

 การกําหนดผูสอน 1  

 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรท่ีีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

5.3 การประเมินผูเรียน 1  

 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1  

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7) 

 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  -  จํานวนตัวบงชี้ท่ีจะตองประเมินในปท่ีประเมินท้ังหมด   (ดูจาก มคอ.2) 

  -  จํานวนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ 

  -  รอยละของผลการดําเนินการไดตามเกณฑ 

  -  คะแนนการประเมิน 

 

......8......ตัวบงชี้ 

......7.......ตัวบงชี้ 

…87.50…………% 

.....4.......คะแนน 
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ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่ 5 1.75  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน   

 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1  

 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่

สนับสนุนการเรียนรู 

 

 คะแนนของผลการประเมินองคประกอบที่ 6 1  
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ตอนท่ี 3 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

 

ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคลอง

กับกลยุทธ 

(มาตรการ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ผู

ตรวจสอบ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใน

โปรแกรมศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

สนับสนุนใหอาจารย

ศึกษาตอ 

 1. จํานวนอาจารยเขา

โครงการศึกษาตอ 

1.  2 คน กุมภาพันธ 

2559 

 นายสุชาติ 

นายโยธิน 

นายสุชาติ 

2. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขา

รวมพัฒนาทําผลงานทางวิชาการ 

ใหอาจารยมีภาระ

สอนนอยลง 

2.1 1. จํานวนอาจารยเขา

โครงการสงผลงาน

วิชาการ 

1.  4 คน กุมภาพันธ 

2559 

0 นายสุชาติ

นายโยธิน 

นายบัญญัติ 

นายมานิตย 

นายสุชาติ 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 

1.โปรแกรมวิชาควรทําการประเมิน

กิจกรรม/โครงการโดยภาพรวมตลอดป

การศึกษาและรายงายในท่ีประชุม 

โปรแกรมวิชาตามตัวบงช้ีของเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อความ

สะดวกในการนําเสนอขอมูลในครั้งตอไป 

1..โครงการเวปเพจ

ของโปรแกรมวิชา 

 

5.1 1. จํานวนฐานขอมูล 

2 .จํานวนเวปเพจ 

 

 

1.  1  ชุด 

2.  1 เวป 

มกราคม 

2559 

25,000 นายมานิตย นายสุชาติ 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคลอง

กับกลยุทธ 

(มาตรการ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ผู

ตรวจสอบ 

2. ควรเตรียมเพิ่มเติมกิจกรรมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษาใหมากข้ึน 

1. โครงการอบรมการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษากับ

นักศึกษา 

2.1 1. จํานวนโครงการ  1  โครงการ ธันวาคม 

2558 

10,000 นายสุชาติ นายสุชาติ 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

1. ควรสรางแรงจูงใจและต้ังเปาหมายใหมี

งานวิจัยทุกป 

1. โครงการสนับสนุน

ผลงานวิจัย 

2.1 1. จํานวนโครงการ  1  โครงการ มกราคม 

2559 

20,000 นายสุชาติ นายสุชาติ 

 2. ควรสรางแรงจูงใจและต้ังเปาหมายให

อาจารยทําวิจัย ซึ่งจะนําไปสูการใช

ประโยชน 

        

 3. ควรเรงใหอาจารยเขียนตํารา / แลว

ขอทุนมหาวิทยาลัยเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา 

1. โครงการสนับสนุน

ผลวิชาการ 

2.1 1. จํานวนผล 1  โครงการ มีนาคม 

2559 

20,000 นายสุชาติ

นายสายยนต 

นายโยธิน 

นายสุชาติ 

 4. ควรเรงใหอาจารยสรางานวิจัย และ

งบประมาณจากแหลงทุน 

 

1. โครงการเสนอ

โครงการวิจัยของ

โปรแกรมวิชาปรัชญา

ฯ 

 

2.1 1.จํานวน

โครงการวิจัย  

1  โครงการ มีนาคม 

2559 

 นายมานิตย นายสุชาติ 
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ขอเสนอแนะจาการประเมิน  

ปการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคลอง

กับกลยุทธ 

(มาตรการ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ผู

ตรวจสอบ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  

    1. ควรประเมินผลความสําเร็จของการ 

บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน

การสอนและการ โดยประเมินความสําเร็จ

จากผูใหบริการ ผูรับบริการและนักศึกษา 

1.โครงการวิชากรแก

ชุมชน 

 

3.3 1.จํานวนโครงการ 1  โครงการ มิถุนายน 

 2559 

 นายวุฒิไกร 

ไชยมาลี 

นายสุชาติ 

     2. ควรมีการสํารวจความตองการของ

ชุมชนในดานความตองการการรับบริการ

วิชาการ เพื่อนํามาจัดทําแผนบริการ

วิชาการของโปรแกรมวิชา 

        

3. ใชหลัก PDCA ในการดําเนินงาน         

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

    1. ควรใหผูมีสวนไดเสียในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เชน นักศึกษา  

อาจารย ผูรับการบริการ  เขามามีสวน

รวมในการรวมกําหนดส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

1. โครงการประชุม

หารือเพื่อการมีสวน

รวมในการประกนั

คุณภาพการศึกษา  

  5.1 1. จํานวนครั้ง 

 

1.   5  ครั้ง 

2.    

ธันวาคม 

2558 

 นายสุชาติ นายสุชาติ 
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