ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

1

2

3

4

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

9 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

9 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

9 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

26 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2-7 และ 15-16)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ใหดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการ
ในทุกประเด็นโดยให
มีรายละเอียดและความชัดเจน รวมทั้งให
แสดงเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวของโดยละเอียด

ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

19 มิถุนายน 2560

2560

ไมสอดคลอง

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยบูรพา

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

30 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1 และ 5)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

อยูในกระบวนการทักทวง
ผลการตรวจเยี่ยม

มหาวิทยาลัยบูรพา

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

30 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1 และ 5)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

อยูในกระบวนการทักทวง
ผลการตรวจเยี่ยม

มหาวิทยาลัยพะเยา

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

3 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

3 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

-

-

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

5

6

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

17 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1-3, 5, 6, 9
และ 12)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

" ไมสอดคลองและไมครบถวน "
ใหดําเนินการปรับปรุงแผนการดําเนินการ
ในแตละประเด็น
โดยเรงดวน

ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

9 กันยายน 2559

2559

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2-6, 8, 16)

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สอดคลองแตยังไมครบถวน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

20 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 3, 4, 5 และ 9)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

20 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

20 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

หลักสูตรใหม พ.ศ.2555

21 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

21 มกราคม 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

7

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

6. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

21 มกราคม 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

7. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

21 มกราคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค

8. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554

23 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1-5, 9, 11 และ 15)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555

30 กันยายน 2559

2559

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2-7)

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

ไมสอดคลองและไมครบถวน

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

30 กันยายน 2559

2559

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1-4, 6-7)

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

ไมสอดคลองและไมครบถวน

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3. หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

30 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555

14 กุมภาพันธ 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ
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9

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาผูนําทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

3-4 กุมภาพันธ 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5, 15 และ 17)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวิน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

3-4 กุมภาพันธ 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 5 และ 17)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553

3-4 กุมภาพันธ 2560

2560

สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 14/2559
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
มีมติใหปดหลักสูตร

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สภามหาวิทยาลัย
มีมติใหปดหลักสูตร

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

4 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555

26-27 กันยายน 2559

2559

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 8)

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

26-27 กันยายน 2559

2559

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 7)

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

26-27 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

26-27 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

16 กุมภาพันธ 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 4 และ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สอดคลองแตยังไมครบถวน

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

16 กุมภาพันธ 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 4 และ 5)

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สอดคลองแตยังไมครบถวน

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550

17 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 3, 5, 7, 14 และ 15)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

สอดคลองแตยังไมครบถวน

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

17 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 3 และ 5)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

สอดคลองแตยังไมครบถวน

ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553

14 กันยายน 2559

2559

1.ไมสอดคลอง (ประเด็นที่ 2-8) และ
ขอรองเรียนมีมูล
2.เห็นควรใหปดหลักสูตรและให
เสนอผลฯ ตอสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

ไมไดจัดสงแนวทาง
และวิธีการปรับปรุงฯ
มายัง สกอ.

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557

18 พฤษภาคม 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 3 และ 5)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ใหจัดทําแนวทางและวิธีการปรับปรุงใน
ประเด็นที่ 2 และ 5
ใหชัดเจน โดยสงเอกสารเพิ่มเติมมายัง
สกอ.

ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

23 มิถุนายน 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 2, 5 และ 6)

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ใหมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาเอกตามตารางแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 9 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

23 มิถุนายน 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5, 15 และ 16)

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ใหมหาวิทยาลัยเสนอแนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาโทตามตารางแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง

ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 9 มกราคม 2561

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

2 มิถุนายน 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 5)

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ใหทบทวนแผนการดําเนินการ
โดยใหกําหนดเปาหมายความสําเร็จใน
แตละกิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ใหชัดเจน

ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

5-6 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

5-6 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

5-6 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

สถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

5-6 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

5-6 กันยายน 2559

2559

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 14 ธันวาคม 2559

18 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

9 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

19 มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553

16 กุมภาพันธ 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

17 กุมภาพันธ 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

17 กุมภาพันธ 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

16 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

20 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร (ขอมูลอัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561)
ลําดับ

สถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตร

สาขาวิชา

ขอมูลหลักสูตร

วันที่ติดตามตรวจเยี่ยม

ปงบประมาณ

ผลการตรวจเยี่ยม

มติ กกอ.

ผลการพิจารณาแนวทาง
และวิธีการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

มติ คณะอนุกรรมการ
ดานการติดตามและประเมินผล

สอดคลองและครบถวนทุกประเด็น

ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

16 มิถุนายน 2560

2560

ไมสอดคลอง
(ประเด็นที่ 1 และ 5)

ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 9 สิงหาคม 2560

21 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาภาวะผูนําทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

17 มกราคม 2560

2560

สอดคลองทุกประเด็น

ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

5 มิถุนายน 2560

2560

สอดคลอง

ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

