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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.2555 

คณะครุศาสตร) และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประจําป/การศึกษา 2557 

วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2558 

. 
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ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
รหัสหลักสูตร 25551481102582 
อาจารย)ประจําหลักสูตร 

มคอ. 2 
ป7จจุบนั 

ป/การศึกษา 2557 
หมายเหตุ 

1.นายสุชาติ พิมพ�พันธ� 1. นายสุชาติ พิมพ�พันธ� หัวหน�าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
2.นายสายยนต� ชาวอุบล 2. นายสายยนต� ชาวอุบล กรรมการ 
3.นายนิวัติทองวล 3. นายนิวัติ ทองวล กรรมการ 
4.นายวุฒิไกร ไชยมาลี 4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี กรรมการ 
5.นายโยธิน มาหา 5. นายโยธิน มาหา กรรมการและเลขานุการ 

คุณวุฒิและตําแหน:งทางวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน:งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป/ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1.นายสุชาติ พิมพ�พันธ� อาจารย� M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi 2542 
2.นายสายยนต� ชาวอุบล อาจารย� M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi 2542 
3.นายนิวัติ ทองวล อาจารย� ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 

4.นายวุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย� M.A.(Indian Philosophy 
and Religion) 

Banaras Hindu University 2543 

5.นายโยธิน มาหา อาจารย� ศศ.ม. (จริยศาสตร�ศึกษา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

อาจารย)ผู>สอน 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน:งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป/ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

1.นายสุชาติ  
พิมพ�พันธ� 

อาจารย� M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi 2542 

2.นายสายนต�  
ชาวอุบล 

อาจารย� M. A.(Buddhist Studies) University of Delhi 2542 

3.นายนิวัติ ทองวล อาจารย� ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2554 

4.นายเมินรตัน�
นวะบุศย� 

ผู�ชNวยศาสตราจารย� ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัเชียงใหมN 2536 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน:งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป/ท่ีสําเร็จ
การศึกษา

5.นายวุฒิไกร
ไชยมาล ี

อาจารย� M.A.(Indian Philosophy  and Religion) Banaras Hindu University 2543 

หมวดที ่1 ข>อมูลทัว่ไป 
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6.นายโยธิน  มาหา อาจารย� ศศ.ม. (จริยศาสตร�ศึกษา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

7.นายบัญญตัิ  
อนนท�จารย� 

อาจารย� ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัขอนแกNน 2553 

8.นายมานิตย�  
อรรคชาต ิ

อาจารย� พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2553 

9.นายบรรจบ บุญ
จันทร� 

ผู�ชNวยศาสตราจารย� ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแกNน 

10.นายมาโนช
ถินสูงเนิน 

อาจารย� วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลยัขอนแกNน 

11.นายนิติภูมิ  
อัศวธิติสกุล 

อาจารย� วท.ม.(คณิตศาสตร�ประยุกต�) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
เจ�าคุณทหารลาดกระบัง 

12.นางสาวปทุมวดี 
ล้ําเลิศ 

อาจารย� ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 

13.นายศิรสิน
ฟุ\งสกุล 

อาจารย� ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

14.นายประพิษ
พุทธิชาติ 

อาจารย� ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ) 

Dr.BabasahebAmbedkarMarat
hwada University 

15.นายศิริชัย
เทียมหัวนอก 

อาจารย� M.A. (Linguistics) 

16.นายต�อง
พันธ�งาม 

อาจารย� วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร�) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

17.นางวันวิสาข�
โชรัมย� 

อาจารย� ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแกNน 

18.นายสมร แสง
อรุณ 

ผู�ชNวยศาสตราจารย� กศ.ด.(จิตวิทยาให�คําปรึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 
ประสานมิตร 

19.นางวิราวรรณ� 
ชาติบุตร 

อาจารย� ปร.ด.(หลักสตูรและการสอน) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ� 

20.นายสมเกียรติ
ทานอก 

อาจารย� ค.ด.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

21.นายณัฐกิตติ์
อินทร�สวรรค� 

ผู�ชNวยศาสตราจารย� ปร.ด. (การจดัการการสื่อสาร) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

22.นางณัฐธิดา
ภูบุญเพชร 

อาจารย� ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

23.นางอลิสา
ทานากะ 

อาจารย� Master of Arts (Clinical 
Psychology) 

Ochanomizu University 

24.นางเพ็ญสุดา
จิโนการ 

อาจารย� ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลยัเชียงใหมN 

25.นายอนุศร
หงษ�ขุนทด 

อาจารย� มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร� 
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อาจารย)พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล 
ตําแหน:งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ป/ท่ีจบ
การศึกษา 

พระหัสดี  กิตตินนฺโท อาจารย� Ph.D.(Sanskrit Literature) Banaras Hindu University 2539 

นายประสพฤกษ�  รัตนายงค� อาจารย� พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2550 

พระOoi Han Chun อาจารย� M. A.(Buddhist Studies) University of Hong Kong 2551 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอนอาคารเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

การกํากับให>เปBนไปตามมาตรฐาน (องค)ประกอบท่ี 1) 
เกณฑ)การประเมิน/ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย)ประจําหลกัสูตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีอาจารย�ประจําหลักสูตร 5 คน
2. ทุกคนประจําหลักสูตรน้ีหลักสตูรเดียว
3. ทุกคนปฏิบัติหน�าท่ีตลอดปpการศึกษา 2557

2 คุณสมบัติของอาจารย)ประจําหลกัสูตร 
อาจารย�ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทNาใน

สาขาวิชาท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเปqดสอนจํานวน  2  คน คือ  
1. นายสุชาติ พิมพ�พันธ�   M. A.(Buddhist Studies)  ตําแหนNงทางวิชาการ อาจารย�
2. นายสายยนต� ชาวอุบล   M. A.(Buddhist Studies)   ตําแหนNงทางวิชาการ อาจารย�

และอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธ�อีก 3 คน คือ 
3. นายนิวัติ ทองวล   ปร.ด. (ไทศึกษา)  ตําแหนNงทางวิชาการ อาจารย�
4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี    M.A. (M.A.(Indian Philosophy  and Religion) ตําแหนNงทางวิชาการ อาจารย�
5. นายโยธิน มาหา    ศศ.ม. (จริยศาสตร�ศึกษา) ตําแหนNงทางวิชาการ อาจารย�

3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  เริ่มใช�เมื่อปp 2555 ยังไมNครบรอบการปรบัปรุง  จึงยังไมNมี

การปรับปรุงหลักสูตร 

4 การดําเนินงานให>เปBนไปตามตัวบ:งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีการดําเนินงานครบถ�วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหNงชาติข�อ 1-5 ดังน้ี 
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ดัชนีบ:งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานและเอกสารอ>างอิง/หลักฐาน 

1. . อาจารย�ประจําหลักสูตรอยNาง
น�อยร�อยละ 80 มีสNวนรNวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีการประชุมอาจารย�
ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนและอาจารย�ผู�สอน ภายใต�ระบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน และ การ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานและกระบวนการทํางาน ในปpการศึกษา 2557  มีการประชุม
จํานวนท้ังสิ้น 6 ครั้ง โดยมีวาระหลักเพ่ือพิจารณาดังน้ี 
การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 1/2557
วันท่ี 14 มีนาคม 2557  
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5คน  และอาจารย�ผู�สอน  3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

4.1  การพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  ภาคการศึกษา 2/2556 
4.2 พิจารณาประเมินโครงการ “ตามรอยความรู�แหลNงกําเนิดประวัติศาสตร�พุทธ

ศิลปะและวัฒนธรรมท�องถ่ินล�านนา 
4.3 พิจารณาประเมินผลโครงการ  “กีฬาสามสัมพันธ�พุทธศาสนศึกษา” 
4.4 พิจารณาประเมินโครงการ “อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” 
4.5 พิจารณาประเมินโครงการ “การอบรมประกันคุณภาพและโครงการอบรมเสรมิ

ศักยภาพนักศึกษา” 
4.6 พิจารณากําหนดผู�รับผิดชอบรายงานตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษากายใน

ปp 2556 
4.7 พิจารณาแผนกิจกรรมระหวNางเดือนมีนาคม – สิงหาคม 
4.8 พิจารณาปรับปรุงเอกสารและข�อสอบวิชาวิถีแหNงชีวิต 
4.9 พิจารณาการประเมินคุณภาพการให�บริการและการปรึกษา 

การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 2/2557
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5 คน  และอาจารย�ผู�สอน 3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

3.1 ติดตามการจัดเอกสารเพ่ือประกอบตัวบNงช้ี  การประกันคุณภาพการศึกษาปp
การศึกษา 2556 

3.2 ติดตามการปรับปรุงเอกสารรายวิชาวิถีแหNงชีวิต 
        4.1 พิจารณารNางเลNมรายงายการประกันคุณภาพภายใน 
การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 3/2557
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5 คน  และอาจารย�ผู�สอน  3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

4.1 พิจารณารNางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปp 2557 
4.2 พิจารณารNางมาตรฐานโปรแกรมวิชา 
4.3 พิจารณาแนวทางการสอบทวนผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 
4.4 พิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา 
4.5 พิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด�านภาษาอังกฤษ 
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ดัชนีบ:งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานและเอกสารอ>างอิง/หลักฐาน 

4.6 พิจารณาแผนการดําเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปp 2557 
4.7 พิจารณาแผนดําเนินงานโครงการพุทธศาสนศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี 1 

การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 4/2557
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5 คน  และอาจารย�ผู�สอน  3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

4.1 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
4.2 พิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการวันมนุษยศาสตร�วิชาการ 
4.3 พิจารณาแนวทางในการทวนผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 1/2558 
วันท่ี 12 มกราคม 2558  
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5 คน  และอาจารย�ผู�สอน  3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

 4.1 พิจารณาแนวทางการบริหารโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว
วิทยาและเลือกประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

4.2 พิจารณาผลการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

4.3 พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
4.4 พิจารณาการจ�างอาจารย�พิเศษ 

การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คร้ังท่ี 2/2558 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
ผู�เข�าประชุม อาจารย�ประจําหลักสูตร  5 คน  และอาจารย�ผู�สอน  3 คน 
วาระการประชุม  ท่ีเปsนวาระพิจารณา (วาระท่ี 4)  

4.1 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการคNายพัฒนาจิตอาสาสูNท�องถ่ิน  
4.2 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการเสริมสร�างทักษะภาษาอังกฤษ  
4.3 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการ

ทางพระพุทธศาสนาอยNางสร�างสรรค� 
4.4 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการเว็บไซต�และฐานข�อมลูทางโปรแกรม 
4.5 พิจารณาผลสมัฤทธ์ิโครงการอบรมสมาธิตามแนวพุทธศาสนา  
4.6 พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเอก  
4.7 พิจารณาเกณฑ�การตัดเกรดวิชาวิถีแหNงชีวิต 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหNงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

มคอ. 2 เปsนไปตามมาตรฐานของ มคอ.1 ท้ัง 6 ด�าน 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 

ปpการศึกษา 2557 มี มคอ.3 ครบถ�วนทุกรายวิชา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 10 วิชา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 12 วิชา 
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ดัชนีบ:งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานและเอกสารอ>างอิง/หลักฐาน 

และ มคอ.4 อยNางน�อยกNอนการเปqด
สอนในแตNละภาคการศึกษาให�ครบทุก
รายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปqดสอนให�ครบ
ทุกรายวิชา 

ปpการศึกษา 2557 มี มคอ.5 ครบถ�วนทุกรายวิชา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 10 วิชา สNงให�ประธานกรรมการหลักสตูรเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 
2558 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 12 วิชา สNงให�ประธานกรรมการหลักสตูรเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 
2558 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปpการศึกษา 

ปpการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตรตามแบบมคอ.7  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ให�
คณบดลีงนามเมื่อ วันท่ี 29 กรกฎาคม2558 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ:งช้ีต:อไปนี้ 
ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย)(อาจารย) หมายถึง อาจารย)ประจําหลักสูตร) 
1.การรับและแต:งต้ังอาจารย)ประจําหลักสูตร 
    1.1  ระบบและกลไกการคัดเลอืกอาจารย�ประจําหลักสตูร 
P : Plan 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย�ประจําหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั  โดยหลักสตูรเปsนผู�กําหนดคุณสมบัติของอาจารย�ให�กับมหาวิทยาลยั 
D : do 
     ในปpการศึกษา 2557 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไมNได�แตNงตั้งอาจารย�ประจําหลักสตูรใหมNหรือ
เพ่ิมเตมิ 
    1.2  ข้ันตอนการเสนอแตNงตั้ง 
P: Plan 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาใช�ระบบการรับและแตNงตั้งอาจารย�ประจาํหลักสตูรของมหาวิทยาลัย
โดยหลักสตูรเปsนผู�เสนอช่ือเสนอผNานคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  และคณะนํารายช่ือเสนอให�สภามหาวิทยาลยัอนุมัติ
แตNงตั้ง ตามข้ันตอนการเสนอแตNงตั้งอาจารย�ประจําหลักสตูรของมหาวิทยาลัยดังน้ี 

หมวดที ่2 อาจารย) 



มคอ.7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 8 

ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

D : do 
ในปpการศึกษา2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไมNได�แตNงตั้งอาจารย�ประจําหลักสตูร  ยังคง

เปsนอาจารย�ตามท่ีปรากฏใน มคอ. 2 

      1.3  การกําหนดหน�าท่ีของอาจารย�ประจําหลักสูตร 
P:plan  

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาใช�ระบบและกลไกการประชุมของคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชา  ในการกําหนดหน�าท่ีของอาจารย�ประจําหลักสตูร 

2. พิจารณาทบทวนบทบาทหน�าท่ีในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
D : do 

1.ในปpการศึกษา2557 หลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  กําหนดอํานาจหน�าท่ีของอาจารย�ประจาํ
หลักสตูร  ดังน้ี 

1. นายสุชาติ   พิมพ�พันธ� ประธานกรรมการ 
2. นายสายยนต�  ชาวอุบล  กรรมการ 
3. นายนิวัติ  ทองวล กรรมการ 
4. นายวุฒิไกร  ไชยมาลี กรรมการ 
5. นายโยธิน   มาหา กรรมการและเลขานุการ 

2. ในปpการศึกษา 2557 ได�มอบหมายให�อาจารย�รับผิดชอบกิจกรรมตNาง ๆ ตามแผนปฏิบตัิราชการ ปp 2558 ดังตNอไปน้ี
กิจกรรม ผู>รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมN นายมานิตย� อรรคชาติ 

2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสนศึกษารอบ 2 ปp นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 

3.วันวิชาการครุศาสตร� นายโยธิน มาหา 
นายบัญญัติ  อนนท�จารย� 

4.วันวิชาการมนุษยศาสตร� นายบัญญัติ อนนท�จารย� 
นายมานิตย� อรรคชาติ 

5.โครงการอบรมภาวนาเบ้ืองต�น (ปp 1) นายบัญญัติ  อนนท�จารย� 

6.อบรมภาวนานักศึกษาปp 2-3 นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 

7.โครงการพ่ีน�องสัมพันธ�พุทธศาสนศึกษาครั้งท่ี 2 คณะกรรมการนักศึกษา 

8.ต�อนรับน�องใหมN/ไหว�ครูโปรแกรมวิชา คณะกรรมการนักศึกษา 
9.โครงการการนําเสนอบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา อาจารย� – นักศึกษา(ปp 3) นายโยธิน มาหา 

หลักสตูรเสนอช่ือ
อาจารย�ประจํา

หลักสตูร

คณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณา

แตNงตั้งอาจารย�ประจํา 

หลักสูตรโดยคณบดี
คณะกรรมการบรหิาร

วิชาการและวิจัย

สภาวิชาการ
เพ่ือเสนอ

แจ�ง สกอ.
เพ่ือทราบ

สภามหาวิทยาลยั
เพ่ืออนุมัติ

สสว. รวบรวม 

เพ่ือเสนอ 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
10.คNายพัฒนาจิตอาสาทางวัฒนธรรมสูNอาเซียน (ปp 2) นายวุฒิไกร  ไชยมาลี 
11.โครงการพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกNชุมชน นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 
12.กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการประกันฯ นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 

13.จัดหาสื่อและวัสดุประกอบการสอน นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 

14.โครงการพัฒนาเวปไซตและฐานข�อมูลโปรแกรมวิชา นายมานิตย� อรรคชาติ 

15.อบรมเสริมความรู�ทักษะภาษาอังกฤษ(ปp3) นายสายยนต� ชาวอุบล 

16.โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมานิตย� อรรคชาติ 

C: Check 
 หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษายังไมNได�ประเมินระบบการกําหนดหน�าท่ีอาจารย�ในปpการศึกษา 2557 

2. ระบบการบริหารอาจารย)
2.1 การวางแผนกําลังคน 
P : Plan 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   ใช�ระบบและกลไกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา  โดยพิจารณาอัตราภาระงานตNออาจารย�  คุณวุฒิท่ีเหมาะสมสําหรับการเปsนอาจารย�ประจําหลักสูตร 

2. จากมติท่ีประชุม  นําเสนอจํานวนอาจารย�ท่ีต�องการตNอคณะ
3. พิจารณาทบทวนในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

D : Do 
       ไมNได�ดําเนินการ 
C: Check 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ยังไมNได�ประเมินระบบการวางแผนกําลังคนในปpการศึกษา 2557 

2.2  การปฐมนิเทศและระบบอาจารย�พ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารย�ใหมN 
P : Plan 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�ระบบและกลไกการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา  โดยพิจารณาอัตราภาระงานตNออาจารย�  คุณวุฒิท่ีเหมาะสมสําหรับการเปsนอาจารย�ประจําหลักสูตร 
2.3  การเข�าสูNตําแหนNงทางวิชาการ  
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�ระบบการเข�าสูNตําแหนNงทางวิชาการท่ีดําเนินการโดยคณะ 
2.4การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
      หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการท่ีดําเนินการโดยคณะ 
2.5 การสร�างแรงจูงใจและสวัสดิการ  

 หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�ระบบการสร�างแรงจูงใจและสวัสดิการ ท่ีดําเนินการโดยคณะ 

3. การส:งเสริมและพัฒนาอาจารย)
 3.1  การฝ~กอบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงานท้ังในและตNางประเทศ 
 3.2  การจัดประชุม/ การเข�ารNวมประชุมระดับชาติและนานาชาต ิ
 3.3  การสนับสนุนทุนการศึกษาตNอท้ังในและตNางประเทศ 
 3.4  การให�รางวัลเชิดชูเกียรต ิ
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
P : Plan 

1. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไมNมีระบบการสNงเสริมและพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร   ใช�
ระบบและกลไกของคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�      และสนับสนุนให�อาจารย�ประจําหลักสูตรเข�ารNวมประชุม/อบรมทาง
วิชาการตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
D : Do 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  โดยคณะได�สนับสนุนให�อาจารย�ประจาํหลักสตูรเข�ารNวมอบรมทาง
วิชาการตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
ช่ือ - สกุล การฝ̀กอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน เวลา  สถานท่ี หน:วยงานท่ีจัด 
1.นายสุชาติ  

พิมพ�พันธ� 

งานราชภัฏบุรรีัมย�มหกรรมวิชาการและ
วัฒนธรรมนานาชาต ิ

23 ม.ค. 2558 - 24 ก.พ. 2558 
/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สัมมนาแนวทางการดําเนินงานแหลNงเรียนรู�
ทางวัฒนธรรมชุมชน เครือขNายแหลNงเรียนรู�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 
2558/ 

กรมสNงเสรมิวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด�านการใช�
ภาษาอังกฤษในการสอน 

7 มิ.ย. 2558 - 12 มิ.ย. 2558 / 
ประจวบคีรีขันธ� 

มหาวิทยาราชภฏั
นครราชสมีา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด�านการใช�
ภาษาอังกฤษในการสอน 

21 มิ.ย. 2558 - 26 มิ.ย. 2558/
กาญจนบุร ี

มหาวิทยาราชภฏั
นครราชสมีา 

2.นายสายยนต� 
ชาวอุบล 

โครงการศึกษาดูงานและอบรมพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน 

10 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 
/ ชลบุร ี

คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

22 มิ.ย. 2558 - 24 มิ.ย. 2558 
/ นครราชสีมา 

คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

3.นายนิวัติ
ทองวล 

การสัมมนาวิชาการ เปqดโลก (ทัศน�) ปรัชญา
สูN 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหมN 

23 ต.ค. 2557 - 25 ต.ค. 2557 
/ เชียงใหมN 

มหาวิทยาลยัเชียง 
ใหมN 

สัมมนาทางวิชาการของสมาคมปรชัญาและ
ศาสนาแหNงประเทศไทย 

24 ม.ค. 2558 - 25 ม.ค. 2558 
/ ขอนแกNน 

มหาวิทยาลยัขอน 
แกNน 

4.นายวุฒิไกร ไชย
มาล ี

โครงการศึกษาดูงานและอบรมพัฒนา
ศักยภาพการทํางาน 

10 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 
/ ชลบุร ี

คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

5.นายโยธิน
มาหา 

วิทยากรวิชาพัฒนากรบวนการคิดอยNางมี
ระบบ 

22 ก.ย. 2557 - 22 ก.ย. 2557 
/ นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จ.นครราชสมีา

วิทยากรวิชาพัฒนากรบวนการคิดอยNางมี
ระบบ 

29 ก.ย. 2557 - 29 ก.ย. 2557 
/ นครราชสีมา 

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี จ.นครราชสมีา

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

22 มิ.ย. 2558 – 24 มิ.ย. 2558 
/ นครราชสีมา 

คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

คุณภาพอาจารย)ประจําหลักสูตร 
ในปpการศึกษา 2557 มีอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีปฏิบัติงานจริงจํานวน 5 คน  ไมNมลีาศึกษาตNอ 

มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 1 คน  
- ร>อยละของอาจารย)ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก   1  คน 

        ร�อยละของอาจารย�ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 เกณฑ�คะแนนการประเมิน=         x 5 

20 

- ร>อยละของอาจารย)ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน:งทางวิชาการ 

- จํานวนผลงานวิชาการของอาจารย)ประจําหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน แหล:งเผยแพร:/ตีพิมพ) ค:าน้ําหนัก 

ประเภทงาน ระดับคุณภาพ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 ผลรวมถ:วงน้ําหนัก 

จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ� 

จํานวนงานสร�างสรรค�ท่ีเผยแพรN 

รวมท้ังหมด 

 ร�อยละของอาจารย�ประจําหลักสตูรท่ีดาํรงตําแหนNงทางวิชาการ 
เกณฑ�คะแนนการประเมิน  =  x 5 

 60 

คะแนนผลการประเมินในปpน้ี   =  20   x  5  =  5 

 20 

คะแนนผลการประเมินในปpน้ี   =  0 x  5  =   0 

 60 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย) 
1. เกณฑ�ภาระงานของอาจารย�และสัดสNวนอาจารย�ตNอนักศึกษา

1.1 เกณฑ�ภาระงาน
 ด�านการสอน  ร�อยละ  40 
 ด�านการวิจัย  ร�อยละ   30 
 ด�านการบริการวิชาการ ร�อยละ   15 
 ด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร�อยละ   15 

 1.2 สัดสNวนอาจารย�ตNอนักศึกษา 
 จํานวนนักศึกษา 147 คน 
  จํานวนอาจารย� 9 คน   
 ดังน้ัน อัตราสัดสNวนอาจารย�ตNอนักศึกษา คือ  16 /1 

2. เกณฑ�การประเมินผลงานของอาจารย�ท่ีสัมพันธ�กับการเลื่อนข้ันเงินเดือน

ร�อยละของผลรวมถNวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสตูร 
เกณฑ�คะแนนการประเมิน  =  x 5 

 20 

คะแนนผลการประเมินในปpน้ี   =  0   x  5  =   0 

 20
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
3. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย�ตNอการบริหารหลักสตูร (เฉพาะอาจารย�ประจําหลักสูตร)

3.2.1 ด�านหลักสูตรการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน จํานวน

ผู>ตอบ 
ค:า 

เฉลี่ย 
การแปร

ผล 
1) มีระบบในการรับนักศึกษาท่ีดี ได�นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ 5 3.6 ดี 

2) ภาระงานท่ีได�รับมอบหมายมสีดัสNวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับในหลักสตูร
(อาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ, ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�, สอบวิทยานิพนธ�) 5 3.6 ดี 

3) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 5 3.6 ดี 
4) มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงาน 5 3.8 ดี 

5) กระบวนการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร เน�นการพัฒนานักศึกษาให�เรียนรู�ตาม
โครงสร�างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตNาง ๆ สNงเสริมทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 
21 เชNน ทักษะภาษาตNางประเทศ ทักษะการเรยีนรู�ด�วยตนเอง ทักษะการทํางานอยNางมี

สNวนรNวม ฯลฯ 

5 3.8 ดี 

6) ระบบการลงทะเบียนและการค�นข�อมูลด�านการจัดการศึกษา 5 4 ดี 
7) อาจารย�ประจาํหลักสูตรได�รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม 5 3.4 ปานกลาง 

8) ระบบและกลไก เพ่ือสNงเสริมการพัฒนาอาจารย�ให�มีคุณวุฒิ ตาํแหนNงทางวิชาการ ตาม
เป\าหมายท่ีกําหนด 5 3 ปานกลาง 

3.2.2 ด�านระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
ประเด็นการประเมิน จํานวน

ผู>ตอบ 
ค:า 

เฉลี่ย 
การแปร

ผล 
1) ความเหมาะสมของการปฐมนิเทศ/อบรม/ช้ีแจงในเรื่องบทบาทหน�าท่ีอาจารย�ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ 3 4 ดี 
2) ทNานมีชNองทาง/ ความสะดวกในการติดตNอกับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 3 3.67 ดี 
3) สามารถแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร 3 4.33 ดี 
4) ความเหมาะสมของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการแกNนักศึกษา 3 4.33 ดี 
5) ระบบและกลไกการตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพ่ือชNวยให�นักศึกษาเรียนจบ
ตามเวลาของหลักสตูร 3 3.67 ดี 
6) ให�ความชNวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถNายทอดประสบการณ�อ่ืน ๆ แกNนักศึกษา และรับฟ�ง
ความคิดเห็นชNวยแก�ไขป�ญหาตNาง ๆ 3 4.33 ดี 

4. แสดงจํานวนอาจารย�ประจําหลกัสูตรท้ังหมดและอัตราการคงอยูNพร�อมท้ังอธิบายถึงการย�ายงาน/การลาออกจากอาจารย�
ประจําหลักสตูร 

ป/การศึกษา

อัตราการคงอยู:
2553 2554 2555 2556 

2557 

ภาคเรียนท่ี 1
ภาค

เรียนท่ี 2

1. ท่ีมีอยูN - - 5 5 5 5 

2. ท่ีต�องการเพ่ิม - - - - - - 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
3. เกษียณอายรุาชการ/ เลิกจ�าง/ย�ายงาน - - - - - - 

4. ท่ีคงอยูN - - 5 5 5 5 

 
ข>อมูลนักศึกษา 

ปpการศึกษาท่ีรับเข�า 
(ตั้งแตNปpการศึกษาท่ีเริ่มใช�หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยูN (จํานวนจรงิ)ในแตNละปpการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

2555 89 86 79 79 
2556 45 41 40 
2557 33 26 
2558 22 
รวม 88 132 153 167 

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบตNอจํานวนนักศึกษา 
1. เศรษฐกิจของครอบครัว
2. ความไมNมั่นในวNาเมื่อจบการศึกษาไปแล�วจะสามารถสอบบรรจไุด�
3. ต�องการย�ายสาขาวิชาท่ีชอบ

ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
1 การรับนักศึกษา 
P:plan 

1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช�ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา  มีแผนผังดังน้ี 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

 1.1  การกําหนดเป\าหมายจํานวนรับนักศึกษา 
     หลักสูตรกําหนดจํานวนรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู�สมัครเสนอตNอมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนําข�อมูลสรปุเปsนแผน

ของมหาวิทยาลัยเสนอให�สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   
 1.2  เกณฑ�/เครื่องมือ การรบันักศึกษา 

   มหาวิทยาลัยจดัทําคูม่ือการสมคัรสอบ โดยกําหนดคณุสมบตัิทั�วไปและคณุสมบตัิเฉพาะสาขาวิชา     กําหนดวิธีการ
สมคัร   วิธีการสอบ  

 1.3  เกณฑ�/เครื่องมือ ท่ีใช�ในการคัดเลือก 
 1.3.1 การคัดเลือกคัดเลอืกใช�การสอบ มหาวิทยาลยัวางระบบการสมัครสอบดังน้ี  
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        1.3.2 ระบบการสอบคัดเลอืกน้ีใช�กับการรับนักศึกษา 2 ระบบ คือ  ระบบโควตาสอบตรง  และ สอบคัดเลือกท่ัวไป  โดย
แตNละระบบดําเนินการดังน้ี 

1) ระบบโควตาสอบตรง  เปsนระบบท่ีเปqดโอกาสให�โรงเรียนตNางๆ ในเขตจังกวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ สNงนักเรียนท่ีมี
ความรู�ความสามารถพิเศษ 5 ด�าน เข�าศึกษาในแตNละสาขาวิชาวิขา คือ

(1) โควตาเพชรราชภัฏราชสมีา 
(2) โควตาเรียนด ี
(3) โควตากิจกรรมดีเดNน 
(4) โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน) 
 (5) โครงการความรวมมือตNางๆ 

2) ระบบสอบคัดเลือกท่ัวไป  เปsนระบบท่ีเปqดโอกาสนักเรียนท่ัวไปสมัครสอบ
 1.3.3 การสอบโดยข�อสอบดําเนินเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 1.3.4 เมื่อผNานการสอบข�อเขียน  จะต�องผNานการสอบสัมภาษณ�หรือปฏบัิติ ดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย

แตNงตั้ง 
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Do:D 
1. ในปpการศึกษา 2557  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากําหนดเกณฑ�และมีคุณสมบัติข้ันต่ําในการรับ

นักศึกษาดังน้ี 
1) จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหNงชาติ หรือเทียบเทNา
2) นักศึกษาไทย และนักศึกษาตNางประเทศท่ีสามารถใช�ภาษาไทยได�เปsนอยNางดี
3) มีเกรดเฉล ี่ยตั้งแตN 2.50  ข้ึนไป

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดแผนรับนักศึกษา จํานวน 45 คน
3. ได�รับนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป จํานวน22คน   และ ระบบโควตาจํานวน  8 คน

Check:C 
     หลักสูตาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  โดยการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  แจ�งจํานวนผู�สอบ 

ผNานและข�ารายงานตัว   ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พบวNาต่ ํากวNาเป\าหมายคณะกรรมการไมNมีข�อสังเกตและข�อเสนอแนะ (การ 
ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี3/2557) 
Acting:A 

     มีข�ออภิปรายในท่ีประชุมถึงระบบการรับนักศึกษา สุดท�ายเห็นพ�องกันวNาเปsนระบบท่ีสามารถยอมรับได�  และอยูNนอกเหนืออํานาจ
หน�าท่ีของสาขาวิชาจะเข�าไปจัดการได�(การประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี3/2557) 

2. การเตรยีมความพร�อมกNอนเข�าศึกษา
Plan:P 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   ได�วางแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตั้งแตNต�นปpการศึกษา โดยมอบให�

อาจารย�ท่ีจะเปsนอาจารย�ท่ีปรึกษาวางแผนต�อนรับและปฐมนิทศนักศึกษา  คือ อ.บัญญัติ อานนท�จารย� (แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2557) (หลักฐาน บันทึกการประชุมโปรแกรม คําสั่งแตNงตั้งคณะกรรมการโครงการ) 

Do:D 
อาจารย�บัญญัติ อนนท�จารย�ผู�รับผิดชอบกิจกรรม จดัทําโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมNโดยมีกจิกรรมการต�อนรับและ 

บรรยายอบรมให�แนวคิด  กระตุ�น และสร�างทัศนคติท่ีดีในการศึกษาให�นักศึกษาให�สามารถปรับตัวให�เข�ากับวัฒนธรรมขององค�การ 

การเข�าใจกฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการเปsนนักศึกษา ให�เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีระหวNางคณาจารย�กับนักศึกษา และระหวNางรุNนพ่ีกับ 

รุNนน�อง (โครงการปฐมนิเทศ นศ.ใหมN ปp 2557) 

Check:C 
มีการประเมินผลโครงการ โดยให�นักศึกษาผู�เข�ารNวมโครงการประเมินความพึงพอใจ  และประเมินโดยคณะกรรมการ

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  โดยกรรมการให�ข�อเสนอแนะกิจกรรมวNาการดําเนินงานวNา  เวลาในการจัดปฐมนิเทศมีน�อย  ไมNสามารถทํา

หลายเรื่องได�  นักศึกษากําลังตื่นเต�นไมNได�สนใจฟ�งอะไร  และมีเรื่องท่ีต�องฟ�งและรับการอบรมเยอะท้ังกิจกรรมต�อนรับน�องใหมNโดยรุNน

พ่ีเองก็มาก  จึงไมNนNาประสบความสําเร็จในการอบรมเรื่องตNางๆ (รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  ครั้งท่ี 

3/2557) 

Action:A 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  อภิปรายแสดงความเห็นจากกระบวนการเตรียมความพร�อมให�นักศึกษา 

แล�วสรุปวNา  ควรต�องดําเนินกิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติม  เชNน  กิจกรรมนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หรืออบรมภาษา
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หรือเทคโนโลยีเพ่ิมเติมด�วย โดยกิจกรรมตNางๆ ให�เกิดการความพร�อมของนักศึกษากNอนเข�าศึกษา  ให�ประธานโปรแกรมดําเนินการ

จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาในปp 2558 ตามข�อเสนอดังกลNาว (รายงานการประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  ครั้งท่ี 

3/2557) 

การส:งเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
1. การควบคุมการดูแลการให�คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกNนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

1.1  การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย�ท่ีปรึกษา
P:Plan 

 1.1.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได�ใช�วางระบบระบบท่ีปรึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย 
Do:D 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได�ดําเนินงานตามกลไกการให�คําปรึกษาตามคูNมืออาจารย�ท่ีปรึกษา
ของสํานักสNงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดอาจารย�ท่ีปรึกษาตามระบบหมูNเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดังน้ี 

นักศึกษา/หมูNเรียน จํานวน อาจารย�ท่ีปรึกษา 
นักศึกษาช้ันปpท่ี 3 หมูN 1(รหัส55) 40 นายสุชาติ พิมพ�พันธ� 
นักศึกษาช้ันปpท่ี 3 หมูN 2(รหัส55) 39 นายโยธิน มาหา 
นักศึกษาช้ันปpท่ี 2 หมูN 1(รหัส56) 40 นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
นักศึกษาช้ันปpท่ี 1 หมูN 1(รหัส57) 26 นายบัญญัติ อนนท�จารย� 

2. การให�คําปรึกษามีท้ังแบบเปsนทางการและไมNเปsนทางการ
1) การให�คําปรึกษาแบบเปsนทางการ  จะกําหนดเปsนตามรางพบอาจารย�ท่ีปรึกษาท้ังกลุNมภาคการศึกษา ละ 3 ครั้ง  เพ่ือ

แนะนําเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการลงทะเบียน  การเลือกรายวิชาและการจัดตารางเรียนของตนเอง
2) การให�คําปรึกษาอยNางไมNเปsนทางการ  อาจารย�ท่ีปรึกษากําหนดเวลาเอง  ซึ่งโดยท่ัวไปจะไมNกําหนดเวลา นักศึกษาสามารถ

ขอพบหรือขอคําปรึกษาได�โดยการนัดทางโทรศัพท� หรือเฟสบุคได�ตลอดเวลา  เพียงแคNกําหนดครNาวๆ วNา ให�เหมาะสม  เชNน
ไมNใชNเวลากลางคืน  หากไมNมีเรื่องดNวนถึงข้ันร�ายแรง

3) นอกจากน้ันท่ีปรึกษายังให�คําปรึกษาในระหวNางช่ัวโมงสอน  กรณีมีเรื่องท่ีต�องแจ�งหรือแนะนําอยNางรวดเร็ว
Check:C 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตNอการให�การดูแลของอาจารย�ท่ีปรึกษาปp 2557
ประเด็นการประเมิน จํานวน

ผู�ตอบ 
 x SD ผลการ

ประเมิน 
1) มีชNองทาง/ความสะดวกในการติดตNอกับอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 111 4.06 0.83 ดี 
2) นักศึกษาได�รับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรยีน ตาม
หลักสตูรโดยอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 111 4.21 0.83 ดี 
3) ความพึงพอใจในการให�เวลาในการให�คําปรึกษาของอาจารย�ท่ีปรกึษาทางวิชาการ 111 4.09 0.78 ดี 
4) การให�ความสนใจ ติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพ่ือชNวยให�นักศึกษาเรียนจบตาม
เวลาของหลักสูตรของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 111 4.08 0.84 ดี 
5) การให�ความชNวยเหลืออ่ืนๆ หรอืถNายทอดประสบการณ�อ่ืนๆ แกNนักศึกษา ตลอดจน
รับฟ�งความคิดเห็นและชNวยแก�ไขป�ญหาตNางๆ ของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 111 4.20 0.85 ดี 

A:Action 
 ไมNมี 
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1.2  การจัดการความเสี่ยงด�านนักศึกษา 
P:Plan 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�วางระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงด�านนักศึกษา โดยกําหนด
ความเสียง  3 ด�าน คือ 

1) ความเสี่ยงท่ีนักศึกษาจะออกกลางคัน
2) ความเสี่ยงท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาช�า

D.Do 
1) กําหนดระบบอาจารย�ท่ีปรึกษาและให�มีอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือคอยแนะนํานักศึกษาดังกลNาวในข�อ 1.1.2
2) ใช�ระบบการกู�ยืมเพ่ือการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษา

A:Action 
 ไมNมี 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21

2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ัวไป 
Plan: P 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  วางระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ท่ัวไปและทักษะการเรียนรู�ศตวรรษท่ี 21ของนักศึกษา  ตามแผนผังน้ี 
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2. โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ได�จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปp 2557 จากข�อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (รายงานการประชุมของคณะกรรมการโปรกรมวิชา ครั้งท่ี 3/2557 และ แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โปนแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา  และเทวิทยา ปpงบประมาณ 2558) 

Do: D 

1. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปp 2557 จํานวน ..13..โครงการ คือ

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมN ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

2.วันวิชาการครุศาสตร� ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

3.วันวิชาการมนุษยศาสตร� ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
4.โครงการอบรมภาวนาเบ้ืองต�น (ปp 1) ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

5.อบรมภาวนานักศึกษาปp 2-3 ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

6.โครงการพ่ีน�องสัมพันธ�พุทธศาสนศึกษาครั้งท่ี 2 ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

7.ต�อนรับน�องใหมN/ไหว�ครูโปรแกรมวิชา ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 
8.โครงการการนําเสนอบทความทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา อาจารย� – นักศึกษา
(ปp 3) 

ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

9.คNายพัฒนาจิตอาสาทางวัฒนธรรมสูNอาเซียน(ปp 2) ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 
10.โครงการพุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกNชุมชน ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 
11.กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการประกันฯ ดําเนินงานเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงค� 

12.อบรมเสริมความรู�ทักษะภาษาอังกฤษ (ปp3) อยูNระหวNางดําเนินงาน 

13.โครงการอบรมสร�างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา อยูNระหวNางการดําเนินงาน 

Check: C 

1. ผลการประเมินกิจกรรมโดยนักศึกษา

ประเด็นการประเมิน 
จํานวน
ผู�ตอบ 

x SD ผลการ
ประเมิน 

1) มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกช้ันเรยีน 111 4.09 0.75 ดี 
2) มีข�อมูลท่ีสามารถใช�ติดตNอหนNวยงานท่ีให�บริการนักศึกษา ด�านกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหลNงงานท่ีสามารถให�นักศึกษาทํางานพิเศษนอกเวลาได� 111 4.14 0.82 ดี 
3) มีกิจกรรมเตรียมความพร�อมเพ่ือการสมัครงานและการทํางานเมือ่สําเร็จการศึกษา 111 3.97 0.91 ดี 
4) มีหนNวยงาน/บุคคลท่ีให�คําแนะนําด�านการใช�ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย 111 4 0.82 ดี 
5) กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัด ชNวยสNงเสริมทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 เชNน ทักษะ
ภาษาตNางประเทศ ทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง ทักษะการทํางานอยNางมีสNวนรNวม ฯลฯ 111 4.08 0.81 ดี 

2. ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอนปpการศึกษา  2558  ครั้งท่ี 1 ได�พิจารณาประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําปp 2557  สรุปวNา กิจกรรมปpการศึกษา  2557  จํานวน 13 กิจกรรมและโครงการ ซึ่งมีมาก  แตNยังซ้ําซ�อนและไมNคล
อบคลุม  โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเน�นการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 (รายงานการประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอนปp
การศึกษา  2558  ครั้งท่ี 1) 

Action: A 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาได�ประชุมประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปp 2557  เมื่อคราวประชุมครั้ง
ท่ี 1/2558 วันท่ี  27 กรกฎาคม 2558  ได�กําหนดแนวทางการวางแผนแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปp 2558  โดยลดจํานวน
กิจกรรมท่ีซ้ําซ�อนลง และจัดจิกกรรมตามกรอบการประเมินรอบใหมNให�มากข้ึน (รายงานการประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและ
อาจารย�ผู�สอน ปpการศึกษา  2558  ครั้งท่ี 1 ) 

2.2  การพัฒนานักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค�พิเศษ 
2.2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไมNได�จัดทําโครงการการพัฒนานักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค�

พิเศษ 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
1. อัตราการคงอยูNเมื่อสิ้นปpการศึกษา 2557
ตารางแสดงอัตราการคงอยูNเมื่อสิ้นปpการศึกษา 2557 

ปpการศึกษาท่ีรับเข�า 
(ตั้งแตNปpการศึกษาท่ีเริ่มใช�หลักสูตร) 

จํานวนท่ี
รับเข�า 

จํานวนท่ีคงอยูNสิ้นปp
การศึกษา 2557 

จํานวนท่ี
หายไป 

ร�อยละของ
จํานวนท่ีคงอยูN 

ร�อยละของ
จํานวนท่ีหายไป 

2555 89 79 10 88.76 11.24 
2556 45 41 4 91.11 8.89 
2557 37 26 8 78.79 24.24 
รวม 88 132 22 

        ป�จจัยท่ีมีผลกระทบตNออัตราการคงอยูNของนักศึกษาคือคNาใช�จNายของนักศึกษา  หมายความวNา นักศึกษาท่ีหยุดการศึกษาสNวน
ใหญNประสบป�ญหาคNาใช�จNาย  ต�องออกไปทํางานชNวยเหลือครอบครัว 
2. การสําเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

 ตารางแสดงอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ปpการศึกษาท่ีรับเข�า 

(ตั้งแตNปpการศึกษาท่ีเริ่มใช�หลักสูตร) 
ปpการศึกษาท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

2555 จํานวน 

ร�อยละของจํานวนท่ีรับเข�าในรุNน 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา
3.1 การจัดชNองทางการยื่นข�อร�องเรียนของนักศึกษา 

 P:Plan 
     สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได�กําหนดชNองทางการยื่นข�อร�องเรียนของนักศึกษา โดย การสNงข�อร�องเรียนเข�าในเวปเพจของ
สาขาวิชา  หรือร�องเรียนโดยตรงผNานหัวหน�าสาขาวิชา 

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตNอหลักสูตร 
 ประเด็นประเมิน จํานวนผู�

ประเมิน 
X SD ผลการ

ประเมิน 
1) หลักสูตรมีการเตรยีมความพร�อมกNอนเข�าศึกษา(เฉพาะนักศึกษาปp 1 ตอบ) 15 4.67 0.6 ดีมาก 
2) ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแตNละปpการศึกษา 111 4.03 0.73 ดี 
3) ผู�สอนในรายวิชาตNาง ๆ มีความรู� ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน 111 4.23 0.68 ดี 
4) ระบบการประเมินผลของรายวิชาท่ีเปqดสอนในหลักสูตร มีวิธีประเมินท่ี
หลากหลาย เชNน คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เปsนต�น 

111 4.23 0.78 ดี 

5) การจัดตารางเรียนมีชNวงเวลาท่ีเหมาะสม 111 3.98 0.87 ดี 
6) การแนะนําระบบการลงทะเบียนและการค�นข�อมูลด�านการจดัการศึกษา 111 4.00 0.83 ดี 
7) กระบวนการจัดการเรยีนการสอน เน�นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรยีนรู�
ในศตวรรษท่ี 21 เชNน ทักษะภาษาตNางประเทศ ทักษะการเรียนรู�ด�วยตนเอง ทักษะ
การทํางานอยNางมีสNวนรNวม ฯลฯ  

111 4.11 0.71 ดี 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 

3.3  การจัดการข�อร�องเรยีนของนักศึกษา 
P:Plan 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได�จัดระบบการจัดการข�อร�องเรียนของนักศึกษา โดย 
1.เมื่อได�รับข�อร�องเรียนเบ้ืองต�น หัวหน�าสาขาวิชาจะนําข�อร�องเรียนไปพูดคุยกับบุคลหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในเหตุการณ�ท่ีร�องเรียน
2.หากเรื่องร�องเรียนมีความสําคัญหรือร�ายแรงนําเข�าประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร

D:Do 
        ในปp 2557 มีข�อร�องเรียนเรื่อง  อาจารย�บางทNานไมNสอน ซึ่งหัวหน�าสาขาวิชาได�นําเข�าในวาระการประชุมอาจารย�ประจาํ
หลักสตูรและอาจารย�ผู�สอน  ครั้งท่ี 1/2558 
C:heck 
        ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลกัสูตรและอาจารย�ผู�สอน  ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี  4.9  ได�พิจารณาข�อร�องเรียนของนักศึกษา  3 
เรื่อง  สําคัญคือ 1) อาจารย�ไมNสอน  2)  อาจารย�สอนไมNเข�าใจ  และให�ข�อเสนอแนะตNออาจารย�ทีถูกร�องเรียน 
A:Action 
       อาจารย�ท่ีถูกร�องเรียนได�รับการมอบหมายให�ปรับปรุงวิธีการสอน  ให�วางแผนการสอนให�ดี  หากมีกิจธุระอยNางอ่ืนท่ีต�องขาด
สอนให�ออกแบบงาน หรือนัดสอนพิเศษ  และใช�เอกสารการสอนเอกสารประกอบการสอนท่ีดี  บอกแหลNงข�อมูลให�นักศึกษาให�
ครบถ�วน 

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป/ 
ยังไมNมีบณัฑิตจบ 
วันท่ีสํารวจ ………………………… 

สรุปข>อมลูสํารวจได>ดังนี้  
ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร�อยละ 

จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา 
จํานวนผู�ตอบแบบสํารวจ 
ร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 
จํานวนบัณฑติท่ีประกอบอาชีพอิสระ (อาชีพใหมNท่ีเกิดข้ึนหลังสําเรจ็การศึกษา) 
จํานวนบัณฑติท่ีได�งานทําตรงสาขาวิชา 
จํานวนบัณฑติท่ีศึกษาตNออยNางเดยีว 
จํานวนบัณฑติท่ีมีงานทํากNอนเข�าศึกษา 
จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากNอนเข�าศึกษา 
จํานวนบัณฑติท่ีได�รับการเกณฑ�ทหาร 
จํานวนบัณฑติท่ีอุปสมบท 
จํานวนบัณฑติท่ีไมNได�งานทํา 
จํานวนบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปpน้ันท่ีตอบแบบสํารวจ (ไมNนับรวมผู�มีงานทํากNอน
เข�าศึกษา ผู�ศึกษาตNอ ผู�ได�รับการเกณฑ�ทหาร อุปสมบทและลาศึกษาตNอ) 
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การวิเคราะห)ผลท่ีได> 

หมายเหตุจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะต�องไมNน�อยกวNาร�อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเรจ็การศึกษา 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ 
วันท่ีรายงานข�อมูล………………………. 

ข>อ ข>อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได�รับการประเมินท้ังหมด 
3 ร�อยละของบัณฑิตท่ีได�รับการประเมิน 
4 ผลรวมของคNาคะแนนท่ีได�จากการประเมินบัณฑิต 
5 คNาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF ในภาพรวม 

- ด�านคุณธรรมจริยธรรม 
- ด�านความรู� 
- ด�านทักษะทางป�ญญา 
- ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหวNางบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ด�านทักษะความคิดวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยี 

– ด�านอ่ืนๆ
6 คNาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู�ใช�บัณฑิตตามอัตลักษณ� “สํานึกดี มีความรู� 

พร�อมสู�งาน”ในภาพรวม 
-สํานึกดี 
-มีความรู� 

- พร�อมสู�งาน 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปp 
 คNาร�อยละ  =  x 100 

 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

คะแนนผลการประเมินในปpน้ี = คNาร�อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปp   x  5
 100 
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สรุปผลรายวิชาท่ีเปfดสอนในภาค/ป/การศึกษา  
 

 
รายวิชา 

จํานวนนักศึกษา ร>อยละการกระจายของเกรด 
 ลงทะเบยีน สอบ

ผ:าน 
A B+ B C+ C D+ D F W I M 

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557              
1 002001 วิถีแหNงชีวิต 33 31 6.06 33.33 33.33 9.09 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 

2 103111 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 26 42.42 12.12 18.18 3.03 0.00 0.00 3.03 12.12 0.00 0.00 9.09 

3 004002การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ 

33 27 0.00 3.03 9.09 15.15 24.24 24.24 6.06 0.00 0.00 0.00 18.18 

4 106201 ความเปsนครู 33 28 6.06 42.42 27.27 3.03 6.06 0.00 0.00 9.09 0.00 6.06 0.00 

5 220132ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

33 28 48.48 30.30 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 

6 220133ภาษาสันสกฤตเพื่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 

33 28 24.24 27.27 18.18 9.09 3.03 3.03 0.00 15.15 0.00 0.00 0.00 

7 220236พุทธประวัติเชิงวิเคราะห� 33 26 27.27 42.42 6.06 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.21 

8 001003 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร 2 

41 41 9.76 4.88 17.07 17.07 19.51 24.39 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 003001 การเปsนพลเมือง 42 41 21.43 11.90 7.14 33.33 14.29 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 

10 220213 ตรรกศาสตร� 42 41 30.95 23.81 11.90 9.52 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 

11 220315 ศาสนศึกษา 42 42 95.24 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 220333 วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

42 41 42.86 14.29 14.29 7.14 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 

13 220334 หลักพุทธธรรม 42 41 14.29 42.86 21.43 19.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 

14 103111 เทคโนโลยีการศึกษา 79 79 20.25 30.38 30.38 13.92 3.80 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 104313 การวิจัยการศึกษา 79 79 6.33 12.66 32.91 22.78 25.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 105341 จิตวิทยาการศึกษา 79 79 0.00 5.06 1.27 27.85 39.24 2.53 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 108361 การศึกษาแบบเรียน
รวม 

79 79 16.46 34.18 37.97 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 220211 ปรัชญาท่ัวไป 79 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 220212 จริยศาสตร�ศึกษา 79 79 50.63 24.05 2.53 17.72 3.80 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมวดที ่4 ข>อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนใน

หลักสูตรข>อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
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รายวิชา 

จํานวนนักศึกษา ร>อยละการกระจายของเกรด 
 ลงทะเบยีน สอบ

ผ:าน 
A B+ B C+ C D+ D F W I M 

20 220442 พุทธศึกษาศาสตร� 79 79 25.32 31.65 31.65 10.13 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 /2557              
1 001001 ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร 
26 26 30.77 53.85 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 001002 ภาษาอังกฤษเพือ่การ
ส่ือสาร 1 

26 26 11.54 0.00 7.69 15.38 15.38 30.77 0.00 0.00 0.00 19.23 0.00 

3 002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนิน
ชีวิต 

26 26 3.85 7.69 26.92 46.15 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 220134 พุทธภาวนา 1 26 26 46.15 3.85 11.54 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 220232 พุทธศาสนพิธ ี 26 26 84.62 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 220234 พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

26 26 7.69 7.69 26.92 38.46 19.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 220332 พระไตรปqฎกศึกษา 26 26 11.54 7.69 42.31 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 002001 วิถีแหNงชีวิต 41 40 51.22 12.20 21.95 7.32 4.88 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 

9 005001 การเปsนผู�ประกอบการ
สมัยใหมN 

40 39 30.00 27.50 32.50 7.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 

10 102211 การพัฒนาหลักสูตร 41 40 34.15 14.63 26.83 14.63 7.32 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 

11 104212 หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

41 40 2.44 12.20 26.83 43.90 9.76 2.44 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 

12 105231 จิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว 

41 40 0.00 2.44 12.20 31.71 19.51 19.51 12.20 2.44 0.00 0.00 0.00 

13 220231 พุทธภาวนา 2 41 40 73.17 0.00 2.44 19.51 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 

14 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธ
ธรรม 

41 41 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 220316 เทววิทยาเบื้องต�น 78 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 220342 พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

78 78 2.56 5.13 2.56 6.41 11.54 20.51 23.08 26.92 0.00 0.00 1.28 

17 220443 พุทธเศรษฐศาสตร� 78 78 42.31 28.21 10.26 12.82 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 78 78 39.74 32.05 28.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 220445 พุทธรัฐศาสตร� 78 78 34.62 15.38 19.23 21.79 6.41 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 220448 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร� 

78 78 14.10 66.67 15.38 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ:งชี้/ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1.  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร 
     ในปpการศึกษา 2557  หลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไมNมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสตูร   แตNถ�ามีการออกแบบ  จะใช�ระบบและกลไกกลางของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงในระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยน้ัน  หัวหน�า
หลักสตูรจะเปsนผู�เสนอรNางหลักสูตร  หรือรNางการแก�ไข  และเสนอตNอคณะกรรมการประจําคณะ  สภาวิชาการ  และสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
 
2.  การปรบัปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร�วิชาน้ันๆ  
P:Plan 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได�ใช�ระบบ  มคอ. เปsนระบบในการการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมยัตาม
ความก�าวหน�าในศาสตร�วิชาน้ันๆ คือ  
      1. อาจารย�ผู�สอนจัดทํา  มคอ. 3 กNอนเปqดทําการสอนหรือเปqดภาคเรยีน  15  วัน  และสNงหัวหน�าสาขาวิชาตรวจสอบความ
ถูกต�อง 
       2. อาจารย�ผู�สอนจัดทํา  มคอ. 5 หลังปqดทําการสอนหรือเปqดภาคเรยีน  30 วัน  และสNงหัวหน�าสาขาวิชาตรวจสอบความ
ถูกต�อง 
       3. คณะกรรมการประจําหลกัสูตร จัดทํา มคอ. 5 และนําเข�าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสตูรรNวมกับอาจารย�
ผู�สอน  เพ่ือพิจารณาแก�ไข  และรบัรอง 
       4. นําผลทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีรายงานใน มคอ.5 ของปpท่ีผNานมา  ไปพัฒนารายวิชาให�ทันสมัยในภาค
การศึกษาตNอไป 
 
D:Do 
           1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได�ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีรายงานใน มคอ.7 
ของปpการศึกษา 2556  และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  พบวNาใน มคอ.7 ปpการศึกษา 2556 ไมNได�เสนอไว�  และใน
ปpการศึกษา 2557  ยังไมNมีการปรบัปรุงในรายวิชาให�ทันสมัย  
            การพัฒนารายวิชาจากผลการดําเนินงานใน มคอ.5 ปpการศึกษา 2557 ของแตNละวิชา พบวNา มีประเด็นควรทําการพัฒนา
ในบางรายวิชา   ดังน้ี 

รายวิชา จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

1. เอกสารประกอบการสอน 1.ปรับเน้ือหาให�มีความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของวิชา 
1. จัดทําเอกสารประกอบการสอน 

220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห� 1. การวัดผล 
2. วิธีการสอบ 

1. ปรับวิธีการประเมินผลการเรยีนรู�ด�าน
จริยธรรม  โดยใช�การเก็บข�อมูลการรNวมกิจกรรม
เชิงสังคมจากชีวิตจริงของนักศึกษา 
2. ปรับวิธีการสอบ  โดยแบNงสัดสNวนการสอบ
ปรนัย  กับอัตนัย  ให�เทNากัน 

220315 ศาสนศึกษา 1. การวัดผล 1. ใช�หลักการวัดผลตามระบบเทียบเส�นโค�งปกต ิ

220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

1. เอกสารประกอบการสอนไมN
สมบูรณ� 

1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

220212 จริยศาสตร�ศึกษา 1. มคอ. 3 ไมNชัดเจน 1. ปรับ มคอ. 3 

220134 พุทธภาวนา 1 1. เน้ือหา 1.ปรับเน้ือหาให�สอดคล�องกับสถานการณ�ให�เปsน
พุทธธรรมเพ่ือสังคมให�มากข้ึน 
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220234 พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 

1. เน้ือหา 
2. วิธีการสอน 

1.ปรับเน้ือหาให�สอดคล�องกับสถานการณ�
ป�จจุบัน 

2. การศึกษากรณศึีกษา/ ใช�การวิจัยประกอบ
การศึกษา หรือให�นักศึกษาจัดทําโครงงาน   

220231 พุทธภาวนา 2 1. เน้ือหา 1.ปรับเน้ือหารให�สอดคล�องกับสถานการณ�ให�
เปsนพุทธธรรมเพ่ือสังคมให�มากข้ึน 

220342 พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

1. เน้ือหาวิชา 

2. วัตถุประสงค�ไมNสอดคล�องกับ
ผลการเรยีนรู� 
3.  ข�อสอบคNอนข�างยาก 

1. ปรับเน้ือหาใหมNท้ังหมด 

2. ปรับวัตถุประสงค�ให�สอดคล�องกับผลการ
เรียนรู� 
2. ปรับข�อสอบ และวิธีวัดผลประเมินผล 

220443 พุทธเศรษฐศาสตร� 1. แบบฝ~กหัด 
2. แหลNงสืบค�นข�อมูล 

1.เพ่ิมแบบฝ~กหัด 

220445 พุทธรัฐศาสตร� 1. เอกสารประกอบการสอน 1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

. 
 
การวางระบบผู>สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
1.  การกําหนดผู>สอน   
P: Plan 
สาขาวิชาได�วางระบบผู�สอน  ดังน้ี 
1.1 เกณฑ�ภาระการสอน 
            1.1.1 เกณฑ�การจัดวางตัวผู�สอนในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ดําเนินการดังน้ี 
                     1) เปsนผู�จบในสาขาวิชาน้ัน 
                     2) เปsนผู�มีประสบการณ� 
                    3) อาจารย�สนใจรายวิชาน้ัน 
            1.1.2   จํานวนรายวิชาท่ีจะต�องสอนไมNเกิน 5 วิชา ไมNเกิน 15 หนNวยกิตประกอบด�วย    
                     1) รายวิชาทฤษฏีไมNเกิน..........4........วิชา ไมNเกิน.........12...หนNวยกิต 
                     2) รายวิชาปฏิบัติไมNเกิน...........1.......วิชา ไมNเกิน.........4.....หนNวยกิต 
D:Do 
          สรุปภาระการสอนของผู�สอนทุกคนในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2  

ชื่ออาจารย) 
ภาระการสอนภาคการศึกษาท่ี 1 

(ชั่วโมง) 
ภาระการสอนภาคการศึกษาท่ี 2  

(ชั่วโมง) รวมท้ังหมด 
ทฤษฏ ี ปฏิบัติ ทฤษฏ ี ปฏิบัติ 

นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 15 0 12 0 27 
นายสายยนต�  ชาวอุบล 15 0 12 0 27 
นายวุฒิไกร  ไชยมาล ี 13 2 12 0 27 
นายนิวัต ิ ทองวล 18 0 18 0 36 
นายโยธิน  มาหา 15 0 15 0 30 
นายเมินรตัน�   นวะบุศย� 9 0 9 0 18 
นายบัญญตัิ  อนนทจารย� 18 0 18 0 36 
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นายมานิตย� อรรคชาต ิ 18 0 18 0 36 
 
C: Check 
         ประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 2/2557และ ครั้งท่ี 4/2557ได�ประชุมพิจารณาการ
จัดการสอน  และการจ�างอาจารย�พิเศษ พบวNาการจัดกําหนดผู�สอนมีความเหมาะสมเปsนไปตามระบบ 
A: Action 
…………………… 
2.การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู>  
       2.1 การจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ของแตNละรายวิชา  
P: Plan 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�ใช�ระบบการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ของแตNละรายวิชาดังน้ี 
              1. อาจารย�ผู�สอนจัดทํา มคอ. 3 ด�วยตัวเอง 
              2. สNงให�หัวหน�าสาขาวิชา/กรรมการประจําหลักสตูร ตรวจสอบความถูกต�อง  เบ้ืองต�น 
D:Do 
              ในปpการศึกษา 2557 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาจารย�ได�จัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ของแตNละ
รายวิชาครบทุกรายวิชา  (40 รายวิชา) 
C: Check 
           การประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน ครัง้ท่ี 1/2558 ได�พิจารณาระบบการจัดทํามคอ. พบป�ญหาวNา
อาจารย�จัดทํา  มคอ. ไมNเปsน  เขียนวัตถุประสงค�รายวิชา  เขียนผลการเรยีนรู�ไมNสอดคล�องกับ มคอ. 2 
A: Action 
    …………….. 
       2.2  การกํากับ/ตดิตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4  
P: Plan 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�วางระบบการกํากับ/ตดิตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทํามคอ.3/มคอ.
4 ของแตNละรายวิชาดังน้ี 
          1. อาจารย�ผู�สอนสNงมคอ.3/มคอ.4 ของแตNละรายวิชากNอนการเกิดภาคเรียน 15 วัน 
          2.หัวหน�าสาขาวิชา/กรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต�อง 
          3. หากมีการแก�ไข ให�หัวหน�าสาขาวิชาแจ�งให�ดําเนินการภายใน 10 วันหลังจากได�รับแจ�ง 
         4.นําเข�าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและคณาจารย�ผู�สอนวิพากษ�  แก�ไขและรับรองให�ทําการสอนได� 
D:Do 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 4/2557 และครั้งท่ี 1/2558  และท่ีประชุม
อาจารย�ประจําหลักสตูรและอาจารย�ผู�สอน  ครั้งท่ี 1/2558 พิจารณาได�จัดทํา มคอ.3 ของแตNละรายวิชาพบอาจารย�ยังทํา มคอ. 3  
ยังไมNเสร็จสมบูรณ�  ต�องให�ทําเพ่ิมเติม  และทําการแก�ไขจํานวนมาก 
C: Check 
     1. ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน  ครั้งท่ี1/2558 ได�ประเมินระบบการกํากับติดตาม มคอ. 3 วNากNอนเปqด
ภาคเรยีน 15 วัน  เร็วไปหรือไมN  เพราะกNอนเปqดภาคเรียนมีกิจกรรมคNอนข�างมาก 
       2.  ในปp พ.ศ. 2557 มีอาจารย�จํานวน 3 คน 3 รายวิชา ไมNสNง มคอ.3 ภายในเวลาท่ีกําหนด  หัวหน�าสาขาวิชาได�แจ�งเตือนท่ี
ระชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ครั้งท่ี 4/2557 และครั้งท่ี 1/2558 
A: Action 
       ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน ปpการศึกษา 2558  ครั้งท่ี 1     ให�หัวประธานกรรมการวิชาดําเนินการ
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หาแนวทางการกํากับติดตามวNาจะทําอยNางไรให�การจัดทํา มคอ. 3 สามารถทําทันเวลาและสมบูรณ�ถูกต�องด�วย 
 2.3  การกํากับกระบวนการสอน (ใน มคอ.3, มคอ.4) 
P:Plan 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�วางระบบการกํากับกระบวนการสอน (ใน มคอ.3, มคอ.4) 
 ของแตNละรายวิชาดังน้ี 

คุณภาพ/ความเหมาะสม ผู�ตรวจสอบ/กํากับติดตาม วิธีการ 

1. แผนการสอน หัวหน�าสาขาวิชา ตรวจ มคอ.3 

2. การแบNงนํ้าหนักการประเมินผลในแตNละโดเมน หัวหน�าสาขาวิชา ตรวจ มคอ.3 

3. วิธีการประเมินผลของแตNละโดเมน หัวหน�าสาขาวิชา ตรวจ มคอ.3 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หัวหน�าสาขาวิชา การประชุมคณะกรรมการหลักสตูร 

 
D:Do 
        ประธานกรรมการสาขาวิชา ได�กํากับตดิตาม  โดยการตรวจสอบ มคอ.3 ภาคการศึกษาท่ี  1 /2557  และ  2/2557  และได�
นําเข�าท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ เพ่ือรับรองการให�ใช�สอนได� 
C:Check 
   ……….. 
A:Action 
3.  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
P: Plan 
 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช�ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืน  โดยใช�มติทีประชุมมอบหมายภารกิจในการดําเนินงานบูรณาการการเรียนการสอนกับภารกิจด�านอ่ืนๆ 4 ด�าน คือ 
 1. การเรียนการสอน 
 2. การทําวิจัย 
 3. การบริการวิชาการ 
 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
D:do  
     ในปpการศึกษา  2557 หลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได�มอบหมายให� อ. สุชาติ ดําเนินการนํารายวิชา
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห�  พุทธภาวนา 1 พุทธภาวนา 2  และได�ดําเนินการแล�ว 
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C : check 
      การประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอนครั้งท่ี  1/2558  ได�ประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 20 รายวิชา 
และพบวNา  มีจํานวนรายวิชาท่ีนําไปบูรณาการกับภารกิจด�านอ่ืน มจํีานวนน�อยเพียง 3 รายวิชา และบูรณากับภารกิจเพียง 1 ด�าน 
ซ่ึงมีจํานวนน�อยเกินไป  และไมNครอบคลุมท่ี  ควรจะได�รับการปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงานอยNางรีบดNวน 
A : Action 
        ท่ีประชุมมอบหมายให�ประธานกรรมการสาขาวิชา   ทําความเข�าใจกับอาจารย�ผู�สอนเรื่องการบูรณาการ   เพ่ือหาแนว
ทางแก�ไขปรับปรุงในปpการศึกษาตNอไป 

รายวิชา (รหัสวิชา/ชื่อวิชา) บูรณาการกับพันธกิจ 
(4 พันธกิจ) 

วิธีการบูรณาการ/วิธีวัดความสําเร็จของการบูรณาการ 

220121พุทธประวัติเชิง
วิเคราะห� 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.กําหนดให�นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตักบาตรวันพุธรNวมกับ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. วัดความพึงพอใจการเข�ารNวมกิจกรรมของนักศึกษา  และวัด
จากการผลสาํเรจ็ของการจัดกิจกรรมท่ีหนNวยงานจัด 

220123พุทธภาวนา 1 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.กําหนดให�นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตักบาตวันพุธรNวมกับสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.วัดความพึงพอใจการเข�ารNวมกิจกรรมของนักศึกษา  และวัด
จากการผลสาํเรจ็ของการจัดกิจกรรมท่ีหนNวยงานจัด 

220234 พุทธภาวนา 2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.กําหนดให�นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตักบาตวันพุธรNวมกับสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. วัดความพึงพอใจการเข�ารNวมกิจกรรมของนักศึกษา  และวัด
จากการผลสาํเรจ็ของการจัดกิจกรรมท่ีหนNวยงานจัด 

การประเมินผู>เรียน 
1.  การประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหNงชาติ  
P : Plan 
 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ใช�การประเมินการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหNงชาติตาม มคอ.2   
D: Do 
 ในปpการศึกษา 2557 หหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได�ให�อาจารย�ผู�สอนกําหนดเกณฑ�
ประเมินผลการเรียนรู�ได�อยNางอิสระในแตNละรายวิชา  ตาม มคอ.3  ตัวอยNาง เชNน ในรายวิชา  พุทธรัฐศาสตร� ได�กําหนดเอาไว�
วNา ........ 
C : check 
……… 
2.  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู>ของนักศึกษา 
P : plan 
 หลักสตูรใช�ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา  โดยการประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูรรNวมกับอาจารย�ผู�สอน ใช�มติท่ีประชุมสรุปผลการประเมิน 
D : Do 
 การประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน ครั้งท่ี 1/2558  ได�ประเมินผลสมัฤทธ์ิรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 
2/2557 พบวNา  รายวิชาท้ังหมด 13 รายวิชา  มีจํานวนหน่ึงรายวิชาท่ีมีการให�ผลการเรียนผิดปกติมาก คือวิชา พุทธศาสนาภาค
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ภาษาอังกฤษ มีผู�ได� A จํานวน 2 คน จากผู�เรียน 79 คน  
C : check  
 ให�ประธานกรรมการสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตรวจสอบกับอาจารย�ผู�สอนและให�คําอธิบายยืนยันการให�ผลการเรียน 
 
3.การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7) 
2.1 การจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ของแตNละรายวิชา  
P: Plan 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�ใช�ระบบการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ของแตNละรายวิชาดังน้ี 
       1. อาจารย�ผู�สอนจัดทํา มคอ.5ด�วยตัวเอง 
       2. สNงให�หัวหน�าสาขาวิชา/กรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต�อง  เบ้ืองต�น 
D:Do 
        ในปpการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาจารย�ได�จัดทํา มคอ.5 ของแตNละรายวิชาครบ
ทุกรายวิชา  (40 รายวิชา) 
C: Check 
 
A: Action 
    …………….. 
       2.2  การกํากับ/ตดิตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทํา มคอ. 5 
P: Plan 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�วางระบบการกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทํามคอ.5  ของแตN
ละรายวิชาดังน้ี 
     1. อาจารย�ผู�สอนสNงมคอ.5 ของแตNละรายวิชาหลังปqดภาคเรียน 20 วัน 
     2. หัวหน�าสาขาวิชา/กรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต�อง 
     3. หากมีการแก�ไข ให�หัวหน�าสาขาวิชาแจ�งให�ดําเนินการภายใน 10 วันหลังจากได�รับแจ�งให�แก�ไข 
   4.นําเข�าพิจารณาในท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและคณาจารย�ผู�สอนวิพากษ�และแก�ไขให�สมบูรณ� 
D:Do 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ครั้งท่ี 2/2558  พิจารณาได�จัดทํา มคอ.5 ของแตNละรายวิชาพบอาจารย�ยังทํา 
มคอ.5 ยังไมNเสร็จสมบูรณ�   
C: Check 
       1. ท่ีประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ครั้งท่ี 2/2558 ได�ประเมินระบบการกํากับติดตาม มคอ.5 วNาหลังปqดภาค
เรียน 20 วัน  เร็วไปหรือไมN   
       2. ในปp พ.ศ. 2557 มีอาจารย�จํานวน 3 คน 3 รายวิชา ไมNสNง มคอ.5ภายในเวลาท่ีกําหนด  หัวหน�าสาขาวิชาได�แจ�งเตือน
อาจารย�ประจําหลักสตูรและคณาจารย�ผู�สอน ปpการศึกษา 2558 ครัง้ท่ี 1 
A: Action 
       ท่ีประชุมให�หัวหน�าสาขาวิชาดําเนินการหาแนวทางการกํากับติดตามวNาจะทําอยNางไรให�การจัดทํา มคอ.5สามารถทําทันเวลา
และสมบูรณ�ถูกต�องด�วย 
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       2.3  การกํากับกระบวนการสอน (ใน มคอ.5, มคอ.7) 
P:Plan 

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร 

ผู>ตรวจสอบ/กํากับติดตาม วิธีการ 

ตรวจ มคอ.5 หัวหน�าสาขาวิชา ตรวจสอบความถูกต�อง 

ตรวจ มคอ.7 หัวหน�าสาขาวิชา การประชุมคณะกรรมการโปรแกรมวิชา 

 
D:DO  
      ในปp2557อาจารย�ผู�สอนจัดทํา  มคอ. 5 สNงให�ประธานการรมการสาขาวิชาตรวจสอบความถูกต�องภายในเวลากําหนดเวลา
จํานวน 20 รายวิชา  และสNงทันกําหนด 3 รายวิชา   สNงช�ากวNากําหนด  17  รายวิชา 
C : check  
        ท่ีประชุมอาจารย�ประจําหลกัสูตรและอาจารย�ผู�สอน  ได�ประเมินผลการสNง  มคอ. ทุกชนิด  ในปp 2557 พบวNาสNงช�า  และมี
ความบกพรNองไมNสมบูรณ�จาํนวนมาก 
A:Action 
         ให�ประธานการรมการสาขาวิชา ดําเนินการเพ่ือการแก�ไขโดยเร็ว  จัดอบรมการเขียน มคอ. ให�กับคณาจารย�  พร�อมท้ังเสนอ
ให�มีผลตNอการปฏิบัติราชการ 

 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ 

ดัชนีบ:งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานและเอกสารอ>างอิง/หลักฐาน 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตรอยNางน�อยร�อยละ 80 มีสNวนรNวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลักสตูร 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
มีการประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คนและอาจารย�
ผู�สอน ภายใต�ระบบคณะกรรมการโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา 
และเทววิทยา เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
และ การปรับปรุงผลการดําเนินงานและกระบวนการทํางาน ในปp
การศึกษา 2557  มีการประชุมจํานวนท้ังสิ้น 7 ครั้ ง  ตาม
เอกสารรายงานการประชุม(รายงานการประชุมคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ปp 2557 และรายงาน
การประชุมอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน ปp
การศึกษา 2558) 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล�องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหNงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(มคอ.2) มี
มาตรฐานผลการเรียน 6 ด�าน ตามเกณฑ�มาตรฐาน TQF 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยNางน�อยกNอน
การเปqดสอนในแตNละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

ปpการศึกษา 2557 มี มคอ.3 ครบถ�วนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 10 วิชา  
- ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 13 วิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ี

ปpการศึกษา 2557 มี มคอ.5 ครบถ�วนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวน 10 วิชา  
- ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวน 13 วิชา 
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ดัชนีบ:งชี้ผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงานและเอกสารอ>างอิง/หลักฐาน 

เปqดสอนให�ครบทุกรายวิชา 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปpการศึกษา 

ในปpการศึกษา 2557 หลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูรตาม
แบบ มคอ.7 เมื้อสิ้นภาคการศึกษา ท่ี 2/2557 เสร็จสิ้นเสนอให�
คณะเมื่อ วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู� ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) อยNางน�อยร�อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปqดสอนในแตNละปpการศึกษา 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไมNได�ทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ�การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปpท่ีแล�ว 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีการ
ดําเนินการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ�การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู�  จากผลการดําเนินงานใน มคอ.7 
ในปpการศึกษา 2556 ดังน้ี 
1. ปรับปรุง  มคอ. 3 ทุกรายวิชา 

8. อาจารย�ใหมN (ถ�ามี) ทุกคน ได�รบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด�านการจัดการเรียนการสอน 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีอาจารย�
ใหมN 1 คน คือ นายชินวัชร  นิลเนตร  ปฏิบัติงานเมื่อ 1 
กรกฎาคม 2558 ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด�านการ
จัดการเรียนการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� เมื่อ
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2558  และโดยสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

9. อาจารย�ประจําหลักสูตรทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยNางน�อยปpละหน่ึงครั้ง 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาจารย�
ประจําหลักสตูรทุกคนได�รบัการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตามแฟ\มประวัติและผลงานอาจารย� ปp 2557 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมNน�อยกวNาร�อยละ 50 ตNอ
ปp 

ไมNม ี

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปpสุดท�าย/บัณฑิตใหมNท่ีมี
ตNอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมNน�อยกวNา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

ไมNม ี

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมตีNอบัณฑิตใหมN เฉลี่ย
ไมNน�อยกวNา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมNม ี

รวมตัวบNงช้ีในปpน้ี 9 
จํานวนตัวบNงช้ีท่ีดําเนินการผNานเฉพาะตัวบNงช้ีท่ี 1-5 5 
ร�อยละของตัวบNงช้ีท่ี 1-5 100 
จํานวนตัวบNงช้ีในปpน้ีท่ีดําเนินการผNาน 8 
ร�อยละของตัวบNงช้ีท้ังหมดในปpน้ี 88.88 
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การวิเคราะห)รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม:ปกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
ลําดับ รหัส ชื่อวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให>ผิดปกติ มาตรการแก>ไข 

1 002001 วิถีแหNงชีวิต 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

2 004002การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

3 106201 ความเปsนครู 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

4 220132ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

5 001003 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
2 ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

6 220213 ตรรกศาสตร� 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

7 220315ศาสนศึกษา 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

8 220333วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

9 104313 การวิจัยการศึกษา 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

10 105341 จิตวิทยาการศึกษา 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

11 220212 จริยศาสตร�ศึกษา 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  
น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
ลําดับ รหัส ชื่อวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทําให>ผิดปกติ มาตรการแก>ไข 
1 001001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

ผิดปกต ิ
ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  มากกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

2 001002 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
1 ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 
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3 002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

4 220234 พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

5 220332 พระไตรปqฎกศึกษา 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

6 002001 วิถีแหNงชีวิต 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  มากกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

7 005001 การเปsนผู�ประกอบการ
สมัยใหมN ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 

 

8 102211 การพัฒนาหลักสูตร 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 

 

9 104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

10 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

11 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  มากกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

12 220342 พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

ผิดปกต ิ
ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ  
และการได�ระดับคNาคะแนน F  

น�อยกวNาร�อยละ  20  อยNางมี
นัยสําคัญ 

 

13 220443 พุทธเศรษฐศาสตร� 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  มากกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

14 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  มากกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

15 220445 พุทธรัฐศาสตร� 
ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�
มากกวNาร�อยละ  20  อยNางมี

นัยสําคัญ 

 

16 220448 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร� ผิดปกต ิ

ตรวจสอบระดับ
คะแนน(เกรด) 

การได�ระดับคNาคะแนน  A  น�อยกวNา
ร�อยละ  20  อยNางมีนัยสําคัญ 

 

หมายเหตุ  คําวNา “ผิดปกติ”  หมายถึง  การได�ระดับคNาคะแนนท่ีผิดปกติ  เชNน  A  มากหรือน�อยเกินไป หรือ F มาก
เกินไป เม่ือเทียบกับเส�นโค�งปกติ (Normal Curve) ในรายวิชาทฤษฎี 
 
รายวิชาท่ีไม:ได>เปfดสอนในป/การศึกษา  
             -ไม:มี- 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมNเปqดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ 
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รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม:ครบในป/การศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวข�อท่ีขาด สาเหตุท่ีไมNได�
สอน 

วิธีแก�ไข 

220234 พุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักศึกษามีการปqด
ทํากิจกรรม 

ไมNต�องสอนเพ่ิมเตมิ  เพราะเปsนประเด็น
ยNอยไมNกระทบตNอเน้ือหารายวิชา 

 
คุณภาพของการสอน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ลําดับ รหัสวิชา – ช่ือวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดยนักศึกษา  

แผนการปรับปรุง มี(คะแนนฉลี่ย) ไมNม ี
1 220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษา

พระพุทธศาสนา 
1 4.39   

2 220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

1 4.70   

3 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห� 1 4.43  1. ปรับวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู�ด�านจริยธรรม  โดยใช�การ
เก็บข�อมูลการรNวมกิจกรรมเชิง
สังคมจากชีวิตจริงของนักศึกษา 
2. ปรับวิธีการสอบ  โดยแบNง
สัดสNวนการสอบปรนัย  กับอัตนัย  
ให�เทNากัน 

4 220213 ตรรกศาสตร� 1 4.25   
5 220315 ศาสนศึกษา 1 4.48   
6 220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย 
1 4.33   

7 220334 หลักพุทธธรรม 1 4.19   
8 220211 ปรัชญาท่ัวไป 1 4.37   
9 220212 จริยศาสตร�ศึกษา 1 4.45   
10 220442 พุทธศึกษาศาสตร� 1 4.48   
11 220134 พุทธภาวนา 1 2 4.41   
12 220232 พุทธศาสนพิธี 2 4.53   
13 220234 พระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทย 
2 4.42  1. ปรับวิธีการสอนให�เน�นให�

นักศึกษานําเสนองานให�มากข้ึน 
2. การศึกษากรณศึีกษา/ การวิจยั
ประกอบการศึกษา ให�นักศึกษา
จัดทําโครงงานภให�ละเอียดชัดเจน
มากข้ึน 

14 220332 พระไตรปqฎกศึกษา 2 4.45   
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15 220231 พุทธภาวนา 2 2 4.47   
16 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 2 4.26   
17 220316 เทววิทยาเบ้ืองต�น 2 3.97   
18 220342 พระพุทธศาสนาภาค

ภาษาอังกฤษ 
2 4.25  1. ปรับเน้ือหาใหมNท้ังหมด 

2. ปรับข�อสอบ  และวิธีวัดผล
ประเมินผล 

19 220443 พุทธเศรษฐศาสตร� 2 4.35  1. เพ่ิมแบบฝ~กหัด 
20 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 2 4.28   
21 220445  พุทธรัฐศาสตร� 2 4.40  1.ปรับปรุงเอกสารประกอบการ

สอน 
22 220448 พระพุทธศาสนากับ

วิทยาศาสตร� 
2 3.98   

 เฉลี่ยท้ังหมด  4.35   
การปฐมนิเทศอาจารย)ใหม:   (อาจารย)ใหม: หมายถึง อาจารย)ใหม:ทุกคน) 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร �  มี �ไมNมี  
จํานวนอาจารย�ใหมN ………1…………คน จํานวนอาจารย�ท่ีเข�ารNวมปฐมนิเทศ ……1….………คน 

กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน 
      ในปpการศึกษา 2557 อาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ผู�สอนได�เข�ารNวมอบรมสัมมนาความรู�ด�านวิชาการ  เทคนิคการสอนและ
การวัดผล ดังนี้ 
 

ชื่อ กิจกรรมท่ีเข>าร:วม วัน เวลา 
สถานท่ี 

สรุปข>อคิดเห็นและประโยชน)ท่ีผู>เข>าร:วมกิจรรมได>รับ 

1.นายสุชาติ  
พิมพ�พันธ� 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด�านการใช�
ภาษาอังกฤษในการสอน 

7 มิ.ย. 2558 - 
12 มิ.ย. 2558 / 
ประจวบคีรีขันธ� 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด�านการใช�ภาษาอังกฤษ
ในการสอน และเทคนิคการสอนแบบตNางๆ ซ่ึงผู�เข�าอบรม
สามารถนํามาใช�ประโยชน� 
1. ใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการค�นคว�าเอกสารตําราในการสอน 
2. นําเทคนิคการสอนมาปรับใช�กับการสอนจริง 
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ัวไป 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ด�านการใช�
ภาษาอังกฤษในการสอน 

21 มิ.ย. 2558 - 
26 มิ.ย. 2558/
กาญจนบุร ี

2.นายสายยนต� 
ชาวอุบล 

โครงการศึกษาดูงานและ
อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ทํางาน 

10 ธ.ค. 2557 - 
12 ธ.ค. 2557 / 
ชลบุร ี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

22 มิ.ย. 2558 - 
24 มิ.ย. 2558 / 
นครราชสมีา 

 

3.นายนิวัติ  
ทองวล 

การสัมมนาวิชาการ เปqดโลก 
(ทัศน�) ปรัชญาสูN 5 ทศวรรษ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหมN 

23 ต.ค. 2557 - 
25 ต.ค. 2557 / 
เชียงใหมN 

 

4.นายวุฒิไกร  
ไชยมาล ี

โครงการศึกษาดูงานและ
อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ทํางาน 

10 ธ.ค. 2557 - 
12 ธ.ค. 2557 / 
ชลบุร ี
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อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

22 มิ.ย. 2558 – 
24 มิ.ย. 2558 / 
นครราชสมีา 

 

5. นายโยธิน  มา
หา 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

22 มิ.ย. 2558 – 
24 มิ.ย. 2558 / 
นครราชสมีา 

 

 
 
 
 
 

การบริหารหลักสูตร 
ป7ญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของป7ญหาต:อสัมฤทธิ์

ผลตามวัตถุประสงค)ของหลกัสูตร 
แนวทางการปpองกันและแก>ไขป7ญหา

ในอนาคต 
1. การจัดการบริหารตามแนวทาง มคอ. 
คNอนข�างมีรายละเอียดมาก แตNในทางปฏิบัติ 
เชNน การเก็บรายละเอียดเรื่องข�อคิดเห็นของ
นักศึกษาแตNละหลักสูตรท่ีเรียนรวมกันหลาย
กลุNม  ในรายวิชาพ้ืนฐานทําไมNได� 

1. ไมNสามารถตรวจสอบประเมิน
คุณภาพได�อยNางละเอียด 
 

1.  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถแยกผล
การประเมินและข�อคิดเห็นอันเปsนผล
สะท�อนกลับของนักศึกษาแตNละกลุNม 
 

2. คณาจารย�ยังขาดการพัฒนาให�มีความรู�
ความสามารถตามการบริหารแนวทาง มคอ. 
3 

2. ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต
ให�มีทักษะท้ัง 5 ด�านต่ํา  เพราะมกั
เน�นไปด�านใดด�านหน่ึง  

1. การจัดอบรม  และสNงเสรมิการ
พัฒนาตนของอาจารย�อยNางเปsนระบบ  
2. มีระบบและกลไกการให�คณุให�โทษท่ี
เปsนธรรมาภิบาล 

 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู> 

ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู> 
1.  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส:วนร:วมของอาจารย)ประจําหลักสูตรเพ่ือให>มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู> 
P: Plan 

1.1 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ได�ทําการสํารวจความจําเปsนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ของทุกหลักสตูร 
1.2 หลักสูตรเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ตามความต�องของหลักสูตรตNอคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
1.3 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ดําเนินการจัดทํางบประมาณ 
1.4 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู� 

            1.5 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มีกรรมการติดตามการใช�ทรัพยากรการเรยีนการสอนของหลักสูตร 
1.6 หลักสูตรประเมินความพึงพอใจการใช�ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู�ของนักศึกษาและอาจารย� 

D:Do 
       ในปp 2557 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไมNได�ดําเนินการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 

 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
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ตัวบ:งช้ี/ผลการดําเนินงาน 
2.   จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู>ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต:อการจัดการเรียนการสอน 
 
P: Plan 

 2.1ห�องเรียน  ห�องปฏิบัติการ 
ลําดับท่ี รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนท่ีมีอยู: หมายเหตุ 
1. ห�องเรียนแบบบรรยายแบบ 45 ท่ีน่ัง - - 
2. ห�องปฏิบัติการภาวนาและศาสนพิธี 1 ใช�ห�องจริยธรรมของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2.2 อุปกรณ�การเรียนการสอน 

จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาท่ัวไป ปรัชญา 
ประเภท/รายการ สํานักวิทยบริการ ห>องสมุดโปรแกรมวิชา 

หนังสือภาษาไทย 1,520 580 
หนังสือภาษาอังกฤษ 112 40 

วารสารภาษาไทย 10 1 

วารสารภาษาอังกฤษ 0 1 
สื่ออิเล็กทรอนิกส� ฐานข�อมูลสําเรจ็รูป ซีดีรอม วีดิทัศน�เพ่ือ
การศึกษา 

50 73 

อ่ืน ๆ  เชNน จดหมายขNาว   1 - 
3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย)ต:อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู> 
P: Plan 
           หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดให�มีการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย�ตNอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�เมื่อสิ้นปpการศึกษา  โดยมีประเด็นการประเมินดังตNอไปน้ี 

1) อาคารเรียน ห�องเรยีน ห�องปฏบัิติการ มีความพร�อมตNอการจัดการศึกษา  
2) ทรัพยากรท่ีเอ้ือตNอการเรียนรู�เชNน อุปกรณ� เทคโนโลยสีารสนเทศ ห�องสมุด ตํารา/หนังสือ แหลNงเรียนรู� ฐานข�อมลู

มีความเหมาะสมตNอการจัดการศึกษา 
3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล�อม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตNอการเรยีนรู�อยNางมีประสิทธิภาพ 

D: Do 
ในปp 2557 หลักสูตรได�ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย�ตNอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู�ได�ผลดังน้ี 

ประเด็นการสํารวจ จํานวนผู�
ประเมิน 

X SD ระดับการ
ประเมิน 

1) อาคารเรียน ห�องเรยีน ห�องปฏบัิติการ มีความพร�อมตNอการจัดการศึกษา  116 4.04 0.83 ดี 
2) ทรัพยากรท่ีเอ้ือตNอการเรียนรู�เชNน อุปกรณ� เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห�องสมุด ตํารา/หนังสือ แหลNงเรียนรู� ฐานข�อมูลมีความเหมาะสมตNอการจัด
การศึกษา 

116 4.01 0.83 ดี 

3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล�อม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตNอการเรยีนรู�อยNางมี
ประสิทธิภาพ 116 4.07 0.77 ดี 

C: Check 
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การประเมินจากผู>ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป/การศึกษา 2556 

 
ข>อคิดเห็นหรือสาระจากผู>ประเมิน 

 
ความเห็นของผู>รับผิดชอบ

หลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
1. โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ มีการปรับปรุงการเรียนการสอน 

มคอ.3 และ มคอ.5 อยNางตNอเน่ือง  มีการทําแนวปฏิบัติในการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตครบถ�วนทุกด�าน  สิ่งท่ีควรคือการ

สNงเสริมสนับสนุนให�นักศึกษาสร�างเครือขNายคุณภาพให�ชัดเจน

และตNอเน่ืองและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานควรมีการจดบันทึกการประชุมให�เปsนลายลักษณะ

อักษรท่ีชัดเจน 

1. หลักสูตร พยายามพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรโดยเฉพาะ
การจัดทํา มคอ. ตNางๆเพ่ือให�
เกิดคุณภาพของการเรียนการ
สอนแตNอาจยังขาดความชัดเจน
อยูNบ�างซ่ึงจะพยายามปรับปรุง
ตNอไป 

 

2. โปรแกรมวิชาฯมี จุดเดNนด�านการพัฒนานักศึกษา  มีกิจกรรม
สําหรับพัฒนานักศึกษาหลากหลายครบถ�วน  เชNน มีการให�
คําปรึกษาในด�านวิชาการและแนะแนวการใช�ชีวิตแกNนักศึกษา
ตลอดภาคเรียน  และโปรแกรมวิชาได�จดักิจกรรมและสNงเสรมิให�
นักศึกษาได�ฝ~กปฏิบัตจิริง  มีการพัฒนาประสบการณ�ทาง
วิชาการและวิชาชีพ   มีแผนการพัฒนานักศึกษาเปsนระบบ เปsน
ต�น  จึงควรพัฒนารูปแบบและชNองทางการให�คําปรึกษาแกN
นักศึกษาและสร�างปฏสิัมพันธ�  ถึงท้ังผู�ปกครองเพ่ือแจ�งข�อมูล
ของนักศึกษาและเตรียมระบบข�อมูลศิษย�เกNา 

1. หลักสูตรพยามยามพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาให�ครบถ�วน 
เพราะเปsนประโยชน�จาการจัด
กิจกรรม  นักศึกษาจะได�เรียนรู�
จากกิจกรรมซ่ึงจะทําให�เกิด
คุณภาพของการเรียนการสอน 

 

3. โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ มีอาจารย�คุณวุฒิปริญญาเอกน�อย  ไมN

มีงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพรNไมNมี

เครือขNายความรNวมมือกับหนNวยงานอ่ืนโปรแกรมวิชาปรัชญาฯ  

ไมNมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกNสังคมกับการวิจัย 

1. หลักสูตรพยามยามพัฒนา
คุณภาพอาจารย�  แตNการพัฒนา
คุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการ
เปsนเรื่องท่ีต�องใช�เวลามาก  และ
เกินศักยภาพการสNงเสริมของ
โปรแกรมวิชาจะทําได� 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ข>อคิดเห็น และข>อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู>ประเมิน 
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ความก>าวหน>าของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป/ท่ีผ:านมา 

          แผนปฏิบตัิการ 

วนัสิ *นสดุ 

ตามแผน 

ผู้ รับผิดชอบ       ความสาํเร็จของแผน 

เหตผุลที�ไมส่ามารถ 

ดําเนินการให้สาํเร็จ 

1. ปรับปรุง มคอ. 3 ทุกรายวิชา สิงหาคม 2557 นายสุชาติ 
พิมพ�พันธ� 

1. ยังไมNสามารถ
ดําเนินการ 

1. เห็นวNา มคอ.3 รายวิชาสNวน
ใหญNยังพอใช�ได� 
2. ไมNมีชNวงเวลาในการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสม 

 
ข>อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข>อเสนอในการปรับโครงสร>างหลักสูตร (จํานวนหน:วยกิต รายวิชาแกนรายวิชาเลือกฯ) 
      - ไมNม ี– 
2. ข>อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ  เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการ
ประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

       จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
1. สาระในรายวิชาบางรายวิชาท่ียงัไมNสอดคล�องกับ 
สถานการณ�ป�จจุบัน   

ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทย  
 

2. รายวิชาท่ีมีการสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  ให�เพ่ิมการ
ปฏิบัติให�มากข้ึน 

ปรับปรุงวิชาพุทธภาวนา  และวิชาศาสนพิธี  ท่ีมีการปฏบัิติให�มาก
ข้ึนจาก 2 รายวิชาเปsน 4 รายวิชา  โดยให�มีกิจกรรมท่ีเปsนการนํา
พุทธธรรมเพ่ือสังคม (Engaged Buddhism) ให�มากข้ึน 

3. กลุNมวิชาบูรณาการพุทธธรรม ปรับเน้ือหากลุNมวิชาบูรณาการพุทธธรรมให�มเีน้ือหาสาระท่ีเปsน
พุทธธรรมเพ่ือสังคม (Engaged Buddhism) ให�มากข้ึน 

 
3. แผนกิจกรรมการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน 
        ในปpการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีแผนการสNงอาจารย�เข�ารNวมอบรมสัมมนาความรู�
ด�านวิชาการ  เทคนิคการสอนและการวัดผล  คือ 
 

ช่ือ โครงการพัฒนา วันส้ินสุดโครงการ 
1.นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� อบรมการเปsนผู�บริหารหลักสูตร มกราคม 2559 

อบรมการนิเทศนักศึกษาฝ~กปฏิบัติการสอนสําหรับอาจารย�นิเทศ เมษายน 2559 
2.นายสายยนต� ชาวอุบล อบรมการเปsนผู�บริหารหลักสูตร มกราคม 2559 

อบรมการการใช�สื่อเทคโนโลยเีพ่ือการสอน ธันวาคม 2559 
อบรมการนิเทศนักศึกษาฝ~กปฏิบัติการสอนสําหรับอาจารย�นิเทศ เมษายน 2559 

3.นายนิวัติ  ทองวล อบรมการเขียน มคอ. 3, 5 สําหรบัอาจารย�ผู�สอน สิงหาคม 2559 
อบรมการการใช�สื่อเทคโนโลยเีพ่ือการสอน ธันวาคม 2559 
อบรมการวัดผลประเมินผล ธันวาคม 2559 
อบรมการนิเทศนักศึกษาฝ~กปฏิบัติการสอนสําหรับอาจารย�นิเทศ เมษายน 2559 

4.นายวุฒิไกร  ไชยมาล ี อบรมการเขียน มคอ. 3, 5 สําหรบัอาจารย�ผู�สอน สิงหาคม 2559 

หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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อบรมการการใช�สื่อเทคโนโลยเีพ่ือการสอน ธันวาคม 2559 
อบรมการวัดผลประเมินผล ธันวาคม 2559 
อบรมการนิเทศนักศึกษาฝ~กปฏิบตัิการสอนสําหรับอาจารย�นิเทศ เมษายน 2559 

5. นายโยธิน  มาหา อบรมการเปsนผู�บริหารหลักสูตร มกราคม 2559 
อบรมการเขียน มคอ.3, 5 สําหรับอาจารย�ผู�สอน สิงหาคม 2559 
อบรมการการใช�สื่อเทคโนโลยเีพ่ือการสอน ธันวาคม 2559 
อบรมการวัดผลประเมินผล ธันวาคม 2559 
อบรมการนิเทศนักศึกษาฝ~กปฏิบตัิการสอนสําหรับอาจารย�นิเทศ เมษายน 2559 

แผนปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร สําหรับป/ 2558 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ(บาท) เวลาสิ้นสุดแผน 
1 ปรับปรุง มคอ. 3 รายวิชาชาบูรณาการพุทธธรรม นายสุชาติ  พิมพ�พันธ� 10,000 31 สิงหาคม 2559 
แบบรับรองความถูกต>องสมบูรณ)ของข>อมลู 
ขอรับรองวNาข�อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับน้ีได�มีการดําเนินการจรงิ 

� 1. เปsนอาจารย�ประจําหลักสตูรน้ีเพียงหลักสตูรเดียวโดยไมNได�ประจําหลักสตูรอ่ืนๆอีก 

อาจารย�ประจําหลักสตูรคนท่ี 1 :  นายสุชาติ  พิมพ�พันธ�   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ :   29 กรกฎาคม 2558

อาจารย�ประจําหลักสูตรคนที่ 2 :          นายสายยนต� ชาวอุบล       .

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ :  29 กรกฎาคม 2558 
อาจารย�ประจําหลักสูตรคนที่ 3 :          นายนิวัติ  ทองวล           .        

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 
อาจารย�ประจําหลักสูตรคนที่ 4 :          นายวุฒิไกร  ไชยมาลี          .       

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 
อาจารย�ประจําหลักสูตรคนที่ 5 :          นายโยธิน  มาหา                .        

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 

เห็นชอบโดย :  นายโยธิน  มาหา  .(ประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 

เห็นชอบโดย :  ผู�ชNวยศาสตราจารย�เมินรัตน� นวะบุศย�  .  (คณบดีคณมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : 29 กรกฎาคม 2558 




