รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2559
(วงรอบ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555
รหัสหลักสูตร 25551481102582

คณะครุศาสตร และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560

คํานํา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
2555 คณะกรรมการประเมินไดรวมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยดําเนินการประเมินระหวาง
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการประเมิ น ได จั ด ทํ า รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในฉบั บ นี้ ขึ้ น
เพื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น ตามที่ ค ณะกรรมการได ป ระเมิ น ตามสภาพจริงในป ก ารศึ ก ษา 2559 จากการ
วิเคราะห รายงานการประเมิ นตนเอง การสัมภาษณ อาจารยป ระจําหลักสู ตร ตัวแทนนักศึกษา ตั วแทน
เจาหนาที่ การศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตางๆ และการเยี่ยมชมหนวยงาน หองปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินหวังวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 จะ
ไดนําผลการประเมินนี้ไปใชในการรักษาจุดเดน และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหนาที่ของหลักสูตร
และนําไปสูการพัฒนาผลงานตามพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และเปาประสงคของ
หลักสูตรตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.สมชัย ศรีนอก)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 ระหวางวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ไดตรวจสอบขอมูลประกอบการตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง หลักฐาน
อางอิงตาง ๆ ตรวจเยี่ยมหนวยงาน ผนวกกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร ตัวแทน
นักศึกษา และตัวแทนเจาหนาที่
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฉบับนี้ ทุกประการ
...........................................................
(รองศาสตราจารย ดร.สมชัย ศรีนอก )
ประธานคณะกรรมการ
.........................................................
( นายตุลา คมกฤต มโนรัตน )
กรรมการ

.........................................................
( นางสาววลัยรัตน โพธิสาร )
กรรมการและเลขานุการ
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สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 ผลการประเมิน
ผลการประเมินรายตัวบงชี้
สรุปจุดเดน และขอเสนอแนะแตละองคประกอบ

หนา

ภาคผนวก
กําหนดการตรวจประเมิน
คําสั่งแตงตั้งกรรมการตรวจประเมิน
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานผลการประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555
---------------------------------------------------------------------------------------------การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2559 หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ.2555 ขอรั บ การตรวจประเมิ นตามองค ป ระกอบคุ ณ ภาพของ สกอ. 6
องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 อยูในระดับปาน
กลาง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร
องคประกอบใน
ตัวบงชี้
ผลการ
คะแนนการ
ผลการประเมิน
0.01
2.00
ระดับคุณภาพนอย
การประกัน
ดําเนินงาน
ประเมิน
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
คุณภาพ
(ระบุจํานวนขอ/
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
หลักสูตร
ตัวเลข)
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณ ฑ  ผาน
1. การกํากับ
มาตรฐาน
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
 ไมผาน
ดําเนินการได
..........ขอ ระบุ
ขอ.....)
เปนหลักสูตรใหมที่ยังไมมี
2. บัณฑิต
2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ผูสาํ เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
เปนหลักสูตรใหมที่ยังไมมี
ผูสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
2.00
ระดับคุณภาพนอย
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

4. อาจารย

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

2.00

ระดับคุณภาพนอย

3.3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

4.1. การบริหารและพัฒนาอาจารย

2.00

ระดับคุณภาพนอย

4.2 คุณภาพอาจารย (คิดคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้

2.22

ระดับคุณภาพปานกลาง

ที่ดําเนินการ)
- ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร

5.00
1.67
0.00
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องคประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบงชี้

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5. หลักสูตร
การเรียนการ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการ
สอน การ
สอน
ประเมินผูเรียน
5.3 การประเมินผูเ รียน

ผลการ
คะแนนการ
ดําเนินงาน
ประเมิน
(ระบุจํานวนขอ/
ตัวเลข)
3.00
3.00

5.4 ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การเรียนรู
คะแนนรวมตัวบงชี้องคประกอบที่ 2-6
คะแนนเฉลีย่

29.22
2.66

ผลการประเมิน

0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง

2.00

ระดับคุณภาพนอย

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

2.00

ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

3
4
5
6

คะแนน
ผาน
คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2-6

องคประกอบ
ที่
1
2

ผลการประเมิน

จํานวน
I
ตัวบงชี้
 ผาน
2
3
3
4
1
13

2.33
2.41
3.00
7
2.46
ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

P

O

 ไมผาน
3.33
2.00
4
3.00
ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

2
-

คะแนน
เฉลี่ย
2.33
2.41
3.25
2.00
2.66

ผลการประเมิน
หลักสูตรไดมาตรฐาน
เปนหลักสูตรใหมที่ยังไมมีผสู ําเร็จ
การศึกษา
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง

ผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
จุดเดน
- ไมมี –
โอกาสในการพัฒนา
- ไมมี 6

วิธีปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรม (ถามี)
*วิธีปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีการปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูค วามเปนเลิศ
ตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธกี ารปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 1
บทนํา
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1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาไดพิจารณาบริบทตาง ๆ และ
ความเปนไปไดในการเปดวิชาเอก เห็นวาระยะนี้เปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบ
มาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมาก
โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) ที่ประชุมจึงตกลงจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป) โดยใดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ เปนผูจัดทําขอมูลและทําราง
หลักสูตร
วั น ที่ 23 มี น าคม 2555 สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม าได อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน
“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”
ภาคการศึกษที่ 1 ปการศึกษา 2555 ไดเปดรับสมัครนักศึกษารุนแรก หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหรับนักศึกษาทั้งหมด 2 หมูเรียนๆ ละ
45 คน รวม 90 คน มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา 88 คน
2. การวางแผนการประเมิน
2.1 การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาที่จะ
เขาประเมิน โดยตกลงรวมกันกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 และเมื่อ
ไดรับรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 แลว
คณะกรรมการประเมิ นศึ กษารายงานการประเมิ นตนเอง ตามที่ ได รั บมอบหมาย ประธานได ป ระชุ มชี้ แจง
คณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน
2.2 การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยม คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการประเมินพบอาจารยประจําหลักสูตร ประธานชี้แจง วัตถุประสงคของการ
ประเมิน ชี้ แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนํ าคณะกรรมการประเมิน กับอาจารยป ระจําหลักสูต ร
ประธานหลักสูตรบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหคณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม
2.2.2 การสัมภาษณ ได ดําเนินการสัมภาษณอาจารย ประจําหลักสูตร ตัวแทนนักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ
2.2.3 ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานผลการดําเนิ นงานของหลักสูตร (มคอ. 7) คูมือตางๆ
และหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ
2.2.4 เยี่ ย มชมหน ว ยงาน ห อ งปฏิ บั ติ ก าร และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ อาจารย แ ละ
ผูเกี่ยวของ
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2.3 การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
2.3.1 เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน
2.3.2 สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหอาจารยประจําหลักสูตรรับทราบและรวม
อภิปรายผลการประเมิน
2.3.3 สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับหลักสูตร
2.4 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการ
สัมภาษณ จากนั้นนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคนเพื่อรวมกันพิชญพิจารณ (Peer review) ตัดสิน
ผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ และในการนําเสนออาจารยประจําหลักสูตร และไดเปดโอกาสให
บุคลากรของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 สามารถแสดงความคิดเห็น
โตแยงในผลการประเมินได โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง
2.5 เกณฑการตัดสินผลการประเมิน
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.01-2.00 หมายถึง ระดับคุณภาพนอย
คะแนน 2.01-3.00 หมายถึง ระดับคุณภาพปานกลาง
คะแนน 3.01-4.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดี
คะแนน 4.01-5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมิ น
ผลการประเมินตามตัวบงชี้รายองคประกอบที่ 1-6
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน

เกณฑการประเมิน

(= เปนไปตามเกณฑ
=ไมเปนไปตามเกณฑ)

ระบุเหตุผลหากไม
ผานเกณฑ





1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
สรุปผลการประเมิน
 ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต
2.2 ปริญญาตรี
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
- จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
- รอยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(เทียบกับจํานวนผูตอบแบบสํารวจไมนับ
รวม
บัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท
และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยน
งาน)
- คะแนนการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบ
ที่ 2

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

- คะแนน

.......-........คน
.......-........คน
………-…….%
………-…….%

เปนหลักสูตรใหมที่ยังไมมีผสู ําเร็จการศึกษา

....-.....คะแนน
-
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา

ตัวบงชี้

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
การควบคุม ดูแล การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ
แกบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา
(ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษายอนหลัง
ไปอีก 2 ป)
การสําเร็จการศึกษา
(ปการศึกษาที่ประเมินและปการศึกษายอนหลัง
ไปอีก 2 ป)
ความพึงพอใจตอหลักสูตร

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

2.00

2.00

3.00

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบ
ที่ 3

2.33
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

2.00

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย

รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
20.00 %
- คะแนนการประเมิน
5.00 คะแนน
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนง
20.00 %
ทางวิชาการ
- คะแนนการประเมิน
1.67 คะแนน
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงาน
………-……..%
ทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- คะแนนการประเมิน
......-.....คะแนน
คาคะแนนเฉลี่ยคุณภาพอาจารย
2.22 คะแนน
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ
การบริหารจัดการหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบที่
4

3.00
2.41
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร
3.00
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
การกําหนดผูสอน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัด
การเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธ
การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมินผูเรียน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

2.00

3.00
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ตัวบงชี้
ระดับบัณฑิตศึกษา

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- จํานวนตัวบงชี้ที่จะตองประเมินในปที่
9 ตัวบงชี้
ประเมินทั้งหมด
(ดูจาก มคอ.2)
- จํานวนตัวบงชี้ที่หลักสูตรสามารถดําเนินการ
9 ตัวบงชี้
ไดตามเกณฑ
- รอยละของผลการดําเนินการไดตามเกณฑ
100 %
- คะแนนการประเมิน
5.00คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบ
3.25
ที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อ ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินองคประกอบ
ที่ 6

คะแนนที่ได

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)

2.00

2.00
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ภาคผนวก
กําหนดการตรวจประเมิน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
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