เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 7.4
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560
สวนงานสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียด
สวนงานสนับสนุนวิชาการ
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชวงเวลาในการประเมิน
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
กลุมที่ 1
1. ศูนยบริหารกิจการหอพัก
2. สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
กลุมที่ 2
1. สํานักคอมพิวเตอร
2. สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กลุมที่ 3
1. สํานักหอสมุดกลาง
2. สํานักงานอธิการบดี
กลุมที่ 4
1. สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
2. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู*
ศูนยบริการวิชาการ (การประเมินเพื่อขอรับรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ TQC )
จํานวนวันในการประเมิน
1-2 วัน/กลุม
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูประสานงาน
จํานวนกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน
จํานวนผูประสานงานการประเมิน
1 คน/สวนงาน
กําหนดเสนอรายชื่อผูประสานงานฯ
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
คุณสมบัติกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการตองเปนผูประเมิน EdPEx หรือ TQA
*หมายเหตุ: มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดสอบในเดือนพฤษภาคม จึงขอเลื่อนการประเมินเปนตนเดือนมิถุนายน
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วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

ระดับหลักสูตร
รายละเอียด
Tier 1
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชวงเวลาในการประเมิน
ภายในวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560
จํานวนวันในการประเมิน
อยางนอย 1 วัน/หลักสูตร แตไมเกิน 2 วัน/หลักสูตร

Tier 2

Tier 3 (รุน 1 จํานวน 21 หลักสูตร)

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูประสานงาน
จํานวนกรรมการประเมิน
ไมนอยกวา 3 คน/หลักสูตร
จํานวนผูประสานงาน
คุณสมบัติกรรมการประเมิน

- ผูประเมินทุกคนขึ้นทะเบียน
ผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรของ สกอ. หรือของ มศว
หรือของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
- ผูประเมินจากภายนอก มศว
อยางนอย 1 คน
- อยางนอย 1 คน ตองมีคุณวุฒิ
ตรงกับสาขาที่รับการประเมิน
- กรณีเปนผูประเมินภายใน
มหาวิทยาลัย จะตองอยูนอกคณะที่
ขอรับการประเมิน
กําหนดเสนอรายชื่อกรรมการ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
และผูประสานงาน
แหลงขอมูลรายชื่อผูประเมิน

Tier 3 (รุน 2 จํานวน 38 หลักสูตร)

ภายในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561
โดยแบงการประเมินออกเปน 3 วัน
วันละ 10 กลุม กลุมละ 2 หลักสูตร

ภายในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561
โดยแบงการประเมินออกเปน 2 วัน
วันละ 4 กลุม กลุมละ 5 หลักสูตร

ไมนอยกวา 2 คน/หลักสูตร
(จัด เปนกลุม)

ไมนอยกวา 2 คน/หลักสูตร (จัดเปนกลุม)

1 คน/หลักสูตร
- ผูประเมินทุกคนขึ้นทะเบียนผูประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.
- ผูประเมินอยางนอย 3 คน ตองมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับการ
ประเมิน
- ผูประเมินจากภายนอก มศว 2 คน
- อยางนอย 1 คนของผูทรงคุณวุฒิภาย
นอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับ
การประเมิน
- ประธานเปนผูประเมินจากภายนอก มศว

1. ผูประเมินทุกคนผานการอบรม
หลักสูตรผูประเมิน AUN-QA (Assessor)
2. มีผูประเมินอยางนอย 1 คน ผาน
การอบรมหลักสูตร Training Course
(Tier 1) ของ ASEAN University
Network AUN-QA

เว็บไซตฝายพัฒนาคุณภาพ

[2]

1. ผูประเมินทุกคนเขาการอบรมหลักสูตร
ผูประเมิน AUN-QA (Assessment) ของ มศว
(SWU-AUN-QA) หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
2. มีผูประเมินอยางนอย 1 คน ผานการอบรม
หลักสูตร Training Course (Tier 1) ของ
ASEAN University Network AUN-QA

ระดับหลักสูตร (ตอ)
รายละเอียด
Tier 1
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

Tier 2

คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ
เปนผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
เปนรองศาสตราจารยขึ้นไป
คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกขึ้นไป หรือ
เปนศาสตราจารยขึ้นไป
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Tier 3 (รุน 1 จํานวน 21 หลักสูตร)

Tier 3 (รุน 2 จํานวน 38 หลักสูตร)

การประเมินแบงได 2 สวน
ส ว นที่ 1 การประเมิ น องค ป ระกอบ
ที่ 1 ฝ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพเสนอชื่ อ คณ ะ
กรรมการการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดั บหลัก สูต ร และรับ รองผลการ
ตรวจสอบ เพื่ อ รายงานให ม หาวิ ท ยาลั ย
ทราบ
ส ว นที่ 2 รายงานทุ ก criteria และมี
การประเมิ น criteria 1-11 โดยคะแนนมา
จากผูประเมินภายใน

การประเมินแบงได 2 สวน
สวนที่ 1 การประเมินองคประกอบที่ 1
ฝายพัฒนาคุณภาพเสนอชื่อคณะกรรมการการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ
หลักสูต ร และรับรองผลการตรวจสอบ เพื่ อ
รายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ส ว นที่ 2 รายงานการประเมิ น ตนเอง
เกณฑ AUN-QA* โดยการจั ดกลุ มเพื่ อทํ าการ
ประเมิ นโดยใช เกณฑ AUNQA และเสนอเป น
consensus review (CR) ต อ หลั ก สู ต รเพื่ อ
การพัฒนาตอไป
หมายเหตุ * ป การศึ กษา 2560 รายงานทุ ก
criteria แต ป ระเมิ นเฉพาะ 1-5 ภายในป
การศึกษา 2562 ประเมินเต็มรูปแบบ

Tier 2
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560
รายชื่อหลักสูตรที่เลือกการประเมิน Tier 2 คือ รับรองการขึ้นทะเบียน TQR หรือระบบสภาวิชาชีพ
(จํานวน 52 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 31 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 21 หลักสูตร) )
ลําดับที่
1
2

3

4
5
6

7

คณะ
คณะกายภาพบําบัด

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

ตรี

2

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร

ตรี

3

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

โท

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชองปากและแม็กชีวโลเฟเชียล

โท

5

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

โท

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
6

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

ตรี

7

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร

ตรี

8

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑการเกษตร

ตรี

9

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

โท

10

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร

ตรี

คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
11

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทองเที่ยวแบบบูรณาการ

ตรี

12

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

ตรี

13

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

โท

14

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

ตรี

15

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ตรี

16

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

ตรี

17

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

โท

18

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

เอก

19

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โท

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่
8

9

10

11

12

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

20

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟา

ตรี

21

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตรี

22

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ตรี

23

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ตรี

24

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ตรี

25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย

ตรี

26

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ตรี

27

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส

ตรี

28

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โท

29

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โท

30

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

โท

31

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เอก

32

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

เอก

33

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป

ตรี

34

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

ตรี

35

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ตรี

36

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล

ตรี

37

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

ตรี

38

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา

ตรี

39

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

โท

40

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ตรี

41

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัด การ

โท

42

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ตรี

43

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

โท

44

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต

โท

45

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต

เอก

46

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

เอก

47

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร

เอก

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร

บัณฑิตวิทยาลัย
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ลําดับที่
13

14

คณะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชื่อหลักสูตร

ระดับ

48

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสังคม

ตรี

49

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล

ตรี

50

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ตรี

51

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตรและสุขภาพ

โท

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
52

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (นานาชาติ)
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ตรี

Tier 3
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 รุน 1 (21หลักสูตร)
รายชื่อหลักสูตรที่เลือกการประเมิน Tier 3 คือ AUNQA , AUNQA ภาคภาษาไทย หรือเกณฑการประเมินนานาชาติอื่นๆ

(จํานวน 21 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 9 หลักสูตร) )
ลําดับ
หลักสูตร
คณะกายภาพบําบัด
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะเภสัชศาสตร
4
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ
คณะพลศึกษา
5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
7
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
8
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
9
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
10
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
คณะแพทยศาสตร
11
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร (เกณฑ WFME )
12
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรวมฯ) (เกณฑ WFME )
คณะมนุษยศาสตร
13
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร
14
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะศึกษาศาสตร
15
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
16
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
17
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
18
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
19
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
20
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
คณะเศรษฐศาสตร
21
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
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ระดับปริญญา
ตรี
โท
โท
โท
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
โท
เอก
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
โท
โท
เอก
เอก
ตรี

Tier 3
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 รุน 2 (38หลักสูตร)
รายชื่อหลักสูตรที่เลือกการประเมิน Tier 3 คือ AUNQA , AUNQA ภาคภาษาไทย

(จํานวน 38 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 25 หลักสูตร)
ลําดับ
หลักสูตร
คณะแพทยศาสตร
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย
2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย

ระดับปริญญา
โท
เอก

คณะพยาบาลศาสตร
3
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตรี

คณะพลศึกษา
4
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

ตรี

5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ

ตรี

6

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โท

7

หลักสูตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

โท

8

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

เอก

9

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

เอก

คณะมนุษยศาสตร
10
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก

ตรี

คณะวิทยาศาสตร
11
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ตรี

12

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ตรี

13

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

โท

14

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

โท

15

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต

เอก

คณะศิลปกรรมศาสตร
16
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา

ตรี

17

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอกนาฎศิลป

ตรี

18

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

โท

19

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

โท

20

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา

เอก

21

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

เอก
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Tier 3
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 รุน 2 (38หลักสูตร)
รายชื่อหลักสูตรที่เลือกการประเมิน Tier 3 คือ AUNQA , AUNQA ภาคภาษาไทย

(จํานวน 38 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 25 หลักสูตร)
คณะศึกษาศาสตร
22
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

โท

23

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว

โท

24

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

โท

25

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา

โท

26

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

โท

27

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา

เอก

28

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอก

29

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา

เอก

30

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

เอก

คณะสังคมศาสตร
31
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

ตรี

32

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ตรี

33

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ตรี

34

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง

ตรี

35

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

ตรี

36

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร

โท

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
37

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

โท

38

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

เอก
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ระดับคณะ/สวนงานที่จัดการเรียนการสอน
รายละเอียด
Queue: Q1 (สกอ.)
กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ชวงเวลาในการ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ประเมิน

Queue: Q3 (EdPEx)(1)

Queue: Q2 (สกอ.+โครงรางองคกร+ผลลัพธ)

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
คณะ/สวนงาน
1. คณะมนุษยศาสตร
2. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
3. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
4. คณะศิลปกรรมศาสตร
5. บัณฑิตวิทยาลัย
6. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
7. คณะทันตแพทยศาสตร
8. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
เชิงนิเวศ
9. คณะวิทยาศาสตร
10. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิต ภัณฑ
การเกษตร
11. คณะพลศึกษา
12. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
จํานวนวันประเมิน
1-2 วัน/หนวยงาน
1 วัน/หนวยงาน
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูประสานงาน
จํานวนกรรมการ
ไมนอยกวา 3 คน/หนวยงาน
ไมนอยกวา 3 คน/หนวยงาน
ประเมิน
จํานวน
1 คน/หนวยงาน
1 คน/หนวยงาน
ผูประสานงาน
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กําหนดการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
คณะ/สวนงาน
1. คณะศึกษาศาสตร
2. คณะเศรษฐศาสตร
3. คณะสังคมศาสตร
4. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
5. คณะกายภาพบําบัด
6. คณะพยาบาลศาสตร
7. คณะเภสัชศาสตร
8. คณะแพทยศาสตร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
2 วัน/หนวยงาน
ไมนอยกวา 3 คน/หนวยงาน
1 คน/หนวยงาน

กําหนดการ
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
Queue: Q1 (สกอ.)
กําหนดเสนอรายชื่อ
- กรรมการ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประเมิน
- ผูประสานงาน
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
คุณสมบัติกรรมการประเมิน (2)
- ประธาน
- เปนผูประเมินที่ขึ้นทะเบียน
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. หรือ มศว
- กรรมการ
- เปนผูประเมินที่ผานการ
ผูทรงคุณวุฒิ/
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
กรรมการ/
ของ สกอ. หรือที่ มศว จัดโดย
กรรมการและ
ใชหลักสูตรของ สกอ. หรือ
เลขานุการ
- เปนผูมีความรูและ
ประสบการณสูง สามารถให
คําแนะนําที่เปนประโยชนแก
หนวยงานที่ประเมินได
แหลงขอมูลผูประเมิน

Queue: Q2 (สกอ.+โครงรางองคกร+ผลลัพธ)

Queue: Q3 (EdPEx)(1)

รายละเอียด

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 (เฉพาะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ)
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
- เปนผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. หรือ มศว

-

-

กรรมการ/กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินทีผ่ านการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่ มศว จัดโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ถามี) เปนผูประเมินที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่ มศว จัดโดยใชหลักสูตรของ สกอ. หรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแก
หนวยงานที่ประเมินได
คณะกรรมการผูประเมิน จะตองมีอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณการ
ประเมินแบบ EdPEx หรือ TQA
เว็บไซตฝายพัฒนาคุณภาพ
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ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
- เปน EdPEx Assessor ของ สกอ. หรือ EdPEx Assessor ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
- เปน TQA Assessor หรือ TQA Internal Organization
Assessment
หมายเหตุ:
(1) Queue: Q3 เปนการตรวจสอบขอมูล เชิงปริม าณตามตัวบงชี้
สกอ. และการตรวจสอบใหขอคิดเห็น (Validation) เพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan)
(2) คุณสมบัติกรรมการประเมิน กรณีเปนผูประเมินภายใน มศว
ตองอยูนอกสังกัดของหนวยงานที่ประเมิน

