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ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พบวาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา มี
ความขัดแยงกัน โดยอาจารยใหคาการประเมินปานกลาง แตนักศึกษาสวนใหญเห็นวาดีมาก สิ่งที่พบวา
ตองปรับปรุงคือความเชี่ยวชาญในรายวิชาของอาจารย และการจัดสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ
๔. ผลการประเมินดานผลผลิต คุณลักษณะของนักศึกษาทั้งสามดานคือ ดานความรูความ
เขาใจ ดานจิตพิสัย ดานทักษะ พบวาอยูในระดับดี แตตองพัฒนาคุณลักษณะที่สําคัญคือทักษะการคิด
และการอยูรวมในสังคมที่เปนจริง
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to evaluate the curriculum on Bachelor
Degree of Education Program in Buddhist Studies year 2012, Faculty of Education,
Nakhon Ratchasima Rajbhat University 2) to study the guidelines to Improve the the
curriculum on Bachelor Degree of Education Program in Buddhist Studies year 2012.
This curriculum evaluation using the CIPP evaluation method. The data were collected
by questionnaire, focus group discussion and documentary review. The sample were
6 lecturers teaching on general education, 9 lecturers teaching on specific subject, 75
1st to 3rd year students and 78 4th year students. The collected data were analyzed
by percentage (%), mean ( x ), standard deviation (S.D.) and content analysis.
The research results were as follows :
1. The results of the context evaluation found that the objectives of the
course is appropriate and lesson plan based on objective considerations but the
course curriculum needs restructuring credits to reduce the requisite down.
2. The results of the context evaluation found that the content of subjects
were evaluated at a good leve. It can be use to develop students desirable
characteristics but it should be emphasized to the way of life and to apply to exam
packed into service. Moreover, it should be able to choose the appropriate courses by
the needs of the development of the students.
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3. The results of the evaluation process found that the opinions of lecturer
and students on the course study plan and facilities and supporting teaching was
contrary. Lecturer got the assessment to the medium but most students see very well.
The need to improve of the process is the expertise of lecturer and the patronage of
effective equipmemt to teaching and learning.
4. The results of the evaluation of productivity found that the three areas of
student characteristics; cognitive, mental and skills were at a good level. But they need
to truly develop thinking skills and be part of the social.
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร. บรรจบ บุญจันทร, อาจารยตอง พันงาม, อาจารยพงษศักดิ์ นิลวร และ
อาจารยอีกลายทาน ที่กรุณาเขารวมการสนทนากลุมและใหความเห็นที่ดีตอการวิจัย
ขอขอบคุณ ผศ.เมินรัตน นวะบุศย และอาจารยโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ทุกคนที่ใหความรวมมือกับการทําวิจัย จนการวิจัยลุลวงไปไดดวยดี
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๑

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
การผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาออกไปทํางานใหแกสังคมในสาขาตาง ๆ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
และจําเปน อยางยิ่ง ตอความเจริญ กาวหนาและความมั่น คงของประเทศชาติ ทั้ งนี้ เพราะบุคลากรที่ มี
ความรูค วามสามารถเปน ทรัพยากรที่ มีค วามสําคั ญ นอกเหนื อไปจากทรัพ ยากรด านอื่ น ๆ การสราง
บุ ค ลากรให เป น ผูมี คุ ณ ภาพเป น เป าหมายและหน าที่ ป ระการสํ าคั ญ ของผู ที่ บ ริห ารปกครองประเทศ
โดยเฉพาะในสังคมระบอบประชาธิปไตย การสรางคนใหมีการศึกษาถือวาเปนการสรางความมั่นคงใหแก
ประเทศชาติในขั้นรากฐาน อยางไรก็ตาม การศึกษาที่จะเสริมสรางบุคลคลใหมีคุณภาพไมอาจมองหรือ
วัดไดจากระดับความรูความสามารถตามแนวถนัดแตเพียงดานเดียว หากตองมองถึงความประพฤติ การ
ปฏิบัติตนของบุคคลแตละสาขาอาชีพที่นําความรูไปใช ทั้งนี้เพราะความรูความสามารถที่ขาดอุดมการณ
และหลั ก ความประพฤติ ที่ ถู ก ต อ งอาจนํ าไปสู ค วามเสี ย หายและไม เกิ ด ประโยชน แ ก สั ง คมเท าที่ ค วร
โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวของกับสวนรวมโดยตรงหรือเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย เชน วิชาชีพครู นักกฎหมาย
เปน ตน หลักการของวิชาชีพครูตองมีกอบความประพฤติที่เหมาะสมอันจะนําไปสูความเชื่อถือไววางใจ
ความปลอดภั ยที่สัง คมพึ งไดรับ รวมทั้ งเกียรติยศชื่อเสียงและความสงางามที่ เกิดจากอุดมการณ ท าง
จริยธรรมของวิชาชีพ ผูศึกษาเองตองตระหนักในหนาที่ของตนเองวาควรไมควรในสิ่งที่ทํา และเลือก
ตัดสินใจในสิ่งที่ตองเลือกวาสิ่งไหนเปนความจําเปนหลักและสิ่งไหนเปนความจําเปนที่รองลงมา สิ่งเหลานี้
ถือวาอยูในขอบขายของการตัดสินคุณคาทางจริยธรรม ที่นักศึกษาจะตองใชในทุกสถานการณเพื่อจะใช
เปนกรอบในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน
นอกจากการที่ ส ถานศึ ก ษาจะผลิ ต บุ ค ลากรที่ จ ะให เป น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คมในด านความรู
ความสามารถของบัณ ฑิตแลว การผลิตบัณ ฑิตใหเปน ที่ยอมรับของสังคมในดานตางๆ ถือวาเปน สิ่ง ที่
สถานศึกษาทุกแหงใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ซึ่งสิ่งที่จะทําใหเกิดขึ้นคือการสรางแผนงานและวิธีการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ การสรางหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเขมแข็งทางวิชาการ มีความทันสมัย สามารถสรางบัณฑิตที่มีความสามารถและสมรรถนะสูง มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนควรเป น รูป แบบของการสอนเชิ ง วิ ท ยาการ(Interdisciplinary
teaching) และเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีสวนรวมออกความคิดเห็น ดวยเหตุนี้การ

๒
ปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน จึงถือวามีความสําคัญมาก หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ตองมีสาระการเรียนรูทั้งวิชาการและวิชาชีพครบถวน มีกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินการ
เรียนการสอนที่มีความสัมพันธของจุดประสงคการเรียนรู อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตั้ง
ไว คื อ มีคุ ณ ธรรมจริยธรรม มี องคค วามรู มี ทัก ษะในการทํ างาน ดานตางๆ คือ ทั กษะทางป ญ ญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการเรียนรู
การประเมิน คุณ ภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ –๒๕๕๗ ของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เป ดดําเนินการมาเป นระเวลา ๔ ป พบวามีปญ หา
คุณภาพหลักสูตรหลายประการ เชน สาระเนื้อหาไมมีประสิทธิภาพดีพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยาง
เต็มที่ ขาดทักษะปฏิบัติทางการทํางานบางอยาง เปนตน ปญ หาดัง กลาวเปนสิ่งที่ควรไดรับการแกไ ข
ปรับปรุงในรอบการปรับปรุงหลักสูตรหาป จึงตองทําการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในดานบริบทดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
และดานผลกระทบของหลักสูตร
๒. เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอบเขตของการวิจัย
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
๑. กลุมเปาหมายของการประเมิน
กลุมเปาหมายในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบงออกเปน ๔ กลุมดังนี้
๑.๑ อาจารยผูสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๒ อาจารยผูสอนทั่วไป ที่สอนในรายวิชาเฉพาะ คือวิชาชีพครูและวิชาเอก
๑.๓ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ที่กําลังศึกษาชั้นปที่ ๓-๔ ป

๓
๑.๔ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสุดทาย ที่กําลังศึกษาชั้นป ๔
๒. การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบ CIPPI Model ในการประเมินหลักสูตร
๓. เนื้อหาในการประเมินการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้ กําหนดกรอบเนื้อหาในการประเมินแบงออกเปน
๔ ดาน
๑.๑ ดานบริบท
๑.๒ ดานปจจัยนําเขา
๑.๓ ดานกระบวนการ
๑.๔ ดานผลผลิต

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้ คาดวาจะไดประโยชนดังนี้
๑. ไดขอมูลที่สะทอนคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒. ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเปลี่ยนแปลงของสังคม

นิยามศัพทเฉพาะ
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประเมิ นหลัก สูต ร หมายถึ ง กระบวนการศึก ษาผลของการใชห ลัก สูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนําผลจาก
การศึกษามาพิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบประเมิน CIPP Model
บริบท หมายถึง วัตถุประสงคหลักสูตร แผนการดําเนิ นงานของหลักสูตร ครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

๔
ป จ จั ย นํ า เข า หมายถึ ง โครงสร า งหลั ก สู ต ร เนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
กระบวนการ หมายถึง การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ และสิ่ ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนงบประมาณในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพหรือผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และผลความพึงพอใจในการใชบัณฑิตหรือนักศึกษาที่ออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารผูสอนในรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
อาจารยผูสอนทั่วไป หมายถึง อาจารผูสอนในรายวิชาเฉพาะ คือวิชาชีพครูและวิชาเอกพุทธ
ศาสนศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ที่กําลังศึกษาชั้นปที่ ๑-๓ ป ปการศึกษา ๒๕๕๘
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นป ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ผูใชบัณฑิต หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตหรือนักศึกษาฝกสอนที่
เรียนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕

๕

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูวิจัยนําเสนอเนื้อหาที่
เกี่ยวของ แบงออกเปน ๓ ตอน ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับกับหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังรายละเอียดที่นําเสนอตอไปนี้
ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
๑. ความหมายของหลักสูตร
๒. ความสําคัญของหลักสูตร
๓. องคประกอบของหลักสูตร
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕
ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตร
๑. ความหมายของการประเมินหลักสูตร
๒. จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
๓. แนวทางในการประเมินหลักสูตร
๔. ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
๕. รูปแบบในการประเมินหลักสูตร
ตอนที่ ๓ งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
๑. ความหมายของหลักสูตร
คําวา “หลักสูตร” เปนคําที่มีความหมายกวางขวาง มีการใหควาหมายที่หลากหลายตาม
ทฤษฎีทางการศึกษา หรือจุดเนนและประสบการณของผูใหความหมาย การใหความหมายที่จะใหคลอบ
คลุมทุกเรื่องในครั้งเดียวเปนไปไดยาก และนักทฤษฎีหรือนักการศึกษาก็ไมไดนิยามครั้งเดียวใหคลอบ
คลุม แตนิยามตามจุดเนนในการวิจัยของตนเอง

๖
ในงานของอภิภา ปรัชญาพฤทธิ์(อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์, ๒๕๕๕) ไดรวบรวมความหมาย
ของคําวา “หลักสูตร” ไวมากกวาสิบความหมาย และจัดกลุมความหมายของการนิยามตามพาราไดม
(paradigm)ตางๆ สรุปไดวา
๑. ความหมายสมัยใหมนิยม หลักสูตรเปนเรื่องแผนการเรียนการสอน และการถายทอด
ความรูอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีความเปนระบบและสามารถทํานายผลได ให
ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธเพื่อใหสามารถควบคุมและพัฒ นาได นักการศึกษาที่ใชพาราไดมนี้มี
มากมาย เชน ซูเบิรต (Schubert), จอหน ดิวอี้ ( John Dewey)
๒. การความหมายของหลักสูตรในพาราไดมหลังสมัยใหมนิยมจะมีลักษณะเชิงวิพากษโดย
จะเปนไปตามแนวปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลมากคือ ปรัชญาปรากฏารณนิยม ที่เห็นวาความรูเกิดขึ้น
ทามกลางบริบทของสัง คม ไมใชสิ่ง ที่ มีธรรมชาติอั นบริสุ ทธิ์ห รือเกิด จากอํานาจศั กดิ์สิท ธิ หลักสูตรจึ ง
หมายถึง เรื่องเลาชุดหนึ่งที่มีประวัติความเปนมาจําเพาะ สัมพันธกับบริบททางสังคม การเมือง ภูมิหลัง
ของเรื่อง โดยเฉพาะความสัมพันธเชิงอํานาจในองคกรและสังคม นักการศึกษาที่ใชพาราไดมนี้มีมากมาย
เชน เปาโล แฟร (Paolo Freire), วิลเลี่ยม เทรนี่ (William Tierney ), เคนเนธ เอ. บรัฟฟ
( Kenneth A. Bruffee)
สุท ธนู ศรีไ สยไดอางมโนทัศนการใหนิยามหลักสูตรของนั กวิชาการ นักการศึกษาเพื่ อ
นิยามหลักสูตรไมนอยกวาสิบความหมาย และไดสรุปวา หลักสูตรมีความหมายเปน ๒ นัยสําคัญ คือ ๑)
ความหมายแนวแคบหมายถึง ประสบการณทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๒)ความหมายแนวกวางหมายถึง แนวทางในการจัดการศึกษาหรือโปรแกรมการศึกษาที่ตองการพัฒนา
ผูเรียนในดานตางๆ (สุทธนู ศรีไสย, ๒๕๕๑)
จากการศึ กษาของผูวิจัยพบวาสิ่ง ที่เรียกวา “หลักสู ตร” มีสิ่ งที่ นักการศึกษาและนั ก
ทฤษฎีกลาวถึงในการใหนิยาม ๓ เด็น ดังนี้
๑) การจัดประสบการณ หมายถึง ประสบการณทั้งมวลที่จัดขึน้ ใหผูเรียนเกิดความรู ทั้งใน
และนอกหองเรียน
๒) การถายทอด หมายถึง รูปแบบ วิธีการ ในการถายทอดความรู ประสบการณแกผูเรียน
๓) รายวิชาที่กําหนดใหผูศึกษาเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
๔) กําหนดการหรือแผนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู

๗
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา ความหมายของคําวา “หลักสูตร” หมายถึง แผนการจัดรายวิชาและ
แผนการจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอน ตลอดทั้ ง การจั ดประสบการณ ทั้ ง มวลที่ สถานศึก ษาจั ดให กั บ
นักศึกษา โดยมีขอกําหนดผูกพันระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา สิ่งแวดลอมทางการเรียน รวมทั้ง
แนวทางชี้แนะใหผูบริหารการศึกษา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
๒. องคประกอบของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร (Curriculum Components) เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให
เห็ น กระบวนการของหลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ ในทางทฤษฎี แ ล ว มี ก ารอภิ ป รายและให ห ลั ก การเรื่ อ ง
องคประกอบของหลักสูตรมากมาย ซึ่งขึ้นอยูกับการจัดรูปแบบของหลักสูตรวาเลือกรูปแบบใดมากําหนด
เชน
สุทธนู ศรีไสย ไดรวบรวมหลักสูตรแบบตางๆ และแสดงองคประกอบของหลักสูตรตาม
รูปแบบนั้นๆ ไว ๓ แบบ คือ รูปแบบของ Ralph W. Tyler, รูปแบบของ Hilda Taba และรูปแบบ ของ
Beawchamp ซึ่งแตละแบบก็มีองคประกอบที่ตางกัน(สุทธนู ศรีไสย, ๒๕๕๑) ดังนี้
รูปแบบของ Ralph W. Tyler มีองคประกอบ ๔ ประการคือ
๑. จุดประสงค
๒. เนื้อหา
๓. วิธีการจัดการ
๔. การปกระมวลผล

รูปแบบ Hilda Taba มีองคประกอบ ๓ ประการคือ
๑. จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ
๒. เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู
๓. การประเมินผล

รูปแบบของ Beawchamp มีองคประกอบ ๓ ประการคือ
๑. เนื้อหาและและวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
๒. จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ
๓. การนําหลักสูตรไปใช
๔. การประเมินผล

๘
อภิ ภ า ปรั ชญาพฤทธิ์ ได ใช ก รอบพาราไดม ส มั ย ใหม นิ ย ม กล า วว าองค ป ระกอบของ
หลักสูตรมี ๘ ประการ (อภิภา ปรัชญาพฤทธิ,์ ๒๕๕๕) คือ
๑. จุดหมายหรือวัตถุประสงค
๒. เนื้อหาสาระ
๓. การจัดลําดับการเรียนรู
๔. ผูเรียน
๕. กระบวนการเรียนการสอน
๖. ทรัพยากรการเรียนการสอน
๗. การประเมินผล
๘. การปรับปรุงหลักสูตร
ตัวอยางดังกลาวเปนแนวคิดเชิงปรัชญาและพาราไดมทางปรัชญา แตถาถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการเขี ย นหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
องคป ระกอบ ๘ หมวด (สํานัก สง เสริม วิชาการและงานทะเบี ยน มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครราชสีม า,
๒๕๕๘) ประกอบดวย
หมวดที่ ๑ ข อ มู ลทั่ ว ไป ประกอบด วย ชื่อ หลั ก สู ตรและชื่อ ปริ ญ า ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ หลักการและเหตุผลของหลักสูตรที่จําเปนจะตองดําเนินการ การดําเนินการบริหาร
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดัวย จุดมุงหมาย แผนการพัฒนาและ
ปรับปรุง
หมวดที่ ๓ ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
ระบบจัดการศึกษาและรายวิชาที่จะศึกษา โครงสรางหลักสูตร ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
หมวดที่ ๔ ผลการเรี ย นรู กลยุ ท ธ ก ารสอนและการประเมิ น ผล ประกอบด ว ย
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร ผลการเรียนรู แผนการกระจายความรับผิดของรายวิชาตอ
ผลการเรียนรู
หมวดที่ ๕ หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา ประกอบด ว ยหลั ก เกณฑ ใ นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ประกอบดวย การบริหารและสงเสริมคณาจารยใหเกิด
ความกาวหนาในวิชาชีพ

๙
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร การกําหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ
หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ประกอบดวย หลัก
และวิธีการการปะเมินการสอนในภาพรวม และการปรับปรุงหลักสูตร
๓. ความสําคัญของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตรกลาวโดยสรุป (พินิจ ทิพยมณี, ๒๕๕๔) ดังนี้
๑. เปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา
๒. เปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญและพัฒนาผูเรียน
๓. เปนเครื่องมือในการกําหนดแนวทางจัดประสบการณใหกับผูเรียน
๔. เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา
๕. เปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบความเจริฐของการศึกษาและสังคม
๖. เปนเครื่องมือในการกําหนดวัดความเจริญกาวหนาของประเทศ
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา ไดจัดองคประกอบตามแบบการเขียน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มีองคประกอบ ๘ หมวด (คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๕) ดังนี้
๔.๑ หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป ประกอบดัวย ชื่อหลักสูตร ปริญญาและสาขาวิชา ดังนี้
๔.๑.๑ ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Buddhist Studies
๔.๑.๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสน
ศึกษา) ชื่อยอ ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา), ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Buddhist
Studies) ชื่อยอ B.Ed. (Buddhist Studies)
๔.๑.๓ จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๖ หนวยกิต
๔.๒ หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบดัวยปรัชญา ความสําคัญ
วัตถุประสงคของหลักสูตร และแผนการพัฒนาปรับปรุง
๔.๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่จรรโลงคุณธรรมความดีและยึดเหนี่ยวจิตใจคน ทําใหสังคมมีสุขภาวะที่ดี

๑๐
๔.๒.๒ ความสําคัญ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คือ
หลัก สูตรการผลิ ตบั ณ ฑิ ตครูและบุค ลากรทางการศึ กษาที่ มีลั กษณะของการศึ กษาคุ ณ ธรรมจริย ธรรม
โดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะนําไปสูการถายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือ
ศาสนาพุทธ ใหเขาใจศาสนาที่ตนนับถือ ใชประโยชนจากสิ่ง ที่ศาสนาสอนใหเกิดประโยชนสุขไดอยาง
แทจริง
๔.๒.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีวัตถุ
ประสงเพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ๖ ประการ คือ
๔.๒.๓.๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุ ทธศาสนา มีวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถ
ทํางานเปนทีม สามารถแกปญหาอยางเปนระบบและลําดับความสําคัญได เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
๔.๒.๓.๒. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของ
พระพุ ทธศาสนา สามารถอธิบ ายความรูตามหลักการที่ศึกษาไดอยางถูกตอง สามารถวิเคราะห และ
สัง เคราะหองคความรูดานพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางพุ ทธ
ศาสนา สนใจในการพัฒนาความรูทางพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถ
บูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆที่เกี่ยวของ
๔.๒.๓.๓. มีทัก ษะดานปญ ญา การคิ ดและแกปญ หาอยางมี วิจารณญาณ
และเป น ระบบ สามารถสืบ ค น ตี ความ และประยุ ก ต ห ลัก พุ ท ธธรรมเพื่ อ ใช ในการแก ไ ขป ญ หาอยา ง
สรางสรรค รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญ หาความตองการสรางสรรคองคความรูทาง
พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน
๔.๒.๓.๔. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ
สื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย ใหความชวยเหลือและประสานความรวมมือในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา และผูตาม สามารถใชความรูในพระพุทธศาสนาใชชี้นําสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
๔.๒.๓.๕. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการขอมูล
พื้น ฐานอยางเปนระบบ แกไขปญ หาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญ หาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค เลือกใชรูปแบบของการสื่อสารอยางเหมาะสม

๑๑
๔.๒.๓.๖. มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัด การเรียนรูวิชาพระพุ ทธศาสนา สามารถในการฝกอบรมปฏิ บั ติ
ภาวนา และศาสนพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาพระพุทธศาสนา
อยางบูรณาการ
๔.๒.๔ แผนพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา ๕ ป โดยมีแผนการพัฒน กลยุทธ และตัวบงชี้ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แผนพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนพัฒนา
๑. ดานหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามเกณฑที่
คณะกรรมการกาอุดมศึกษา
และคุรุสภากําหนด

กลยุทธ
๑. เชิญผูเชี่ยวชาญทางดาน
พระพุทธศาสนาเปนกรรมการในการ
พัฒนาหลักสูตร
๒. การจัดทํารางหลักสูตรตามกรอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุ
สภากําหนด
๓. การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๔. การติดตามคุณภาพบัณฑิต

หลักฐานตัวบงชี้
๑. รายงานสรุปการประชุมวิพากษ
หลักสูตรโดยกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๒. หลักสูตรตามกรอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุ
สภากําหนด
๓. รายงานการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๔. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังการ
ประเมิน
๕. รายงานผลผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตปละ ๑ ครั้ง
๒. ดานนักศึกษา
๑. การจัดกระบวนการเรียนการสอนให ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
พัฒนาใหนักศึกษาสาขาวิชา ครบถวนตามหลักสูตร
รายงาน/บันทึกการเขารวมกิจกรรม
พุทธศาสนศึกษา ใหเปนผูมี ๒.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ของนักศึกษา๓. บันทึกการสังเกตและ
๓. การฝกอบรมประจําป
ความสามารถทางดาน
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
๔. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
วิชาการและวิชาชีพ มี
๔. ผลงาน รางวัล บทความของ
บุคลิกที่เปน ลักษณะเดน โปรแกรมวิชา
นักศึกษา
๕. การจัดกิจกรรมชมรม
เฉพาะดานตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีจิตอาสา ๖. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู
มีภาวะผูนํา
ดูงานนอกสถานที่
๗. การจัด/รวมกิจกรรมบําเพ็ญ

๑๒
ประโยชนสาธารณะ
๓. ดานอาจารย
๑.อาจารยใหมตองผานการอบรม
พัฒนาอาจารยเพื่อ
หลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
สอนการวัดผล และการประเมินผล
ผูเรียน
๒. อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตร การสอนรูปแบบตางๆ การ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้
๔. ดานทรัพยากร
๑. ใหมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและ
พัฒนาทรัพยากรใน
ติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการ
การศึกษาอยางเพียงพอกับ สอนของสาขาวิชา
ความจําเปนในการจัดการ ๒. ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ
รายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่ได
เรียนการสอน
รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
๓. จัดสรรงบประมาณประจําปและ
จัดซื้อตําราสื่อตาง ๆ
๔. ติดตามความตองการและการใช
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

๑. จํานวนหนวยของการฝกอบรม
คณาจารยตอปไมนอยกวา รอยละ
๘๐ ของคณาจารยทั้งหมด
๒. ผลงาน รางวัล บทความ ของ
อาจารย
ขอเสนอของคณะกรรมการวางแผน
และติดตามการใชทรัพยากรในการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา
จํานวนทรัพยากรตอจํานวนนักศึกษา
อยูใหสอคลองกับเกณฑของ สกอ.
งบประมาณในการจัดหาทรัพยาการ
ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๔. รายงานการติดตามการใช
ทรัพยากรในการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ของ คณะกรรมการวางแผนและ
ติดตามการใชทรัพยากรในการเรียน
การสอนของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

๔.๓ หมวดที่ ๓ ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
ระบบจัดการศึกษา รายละเอียดวิชาของหลักสูตร โครงสรางและคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
๔.๓.๑ ระบบการจัดการศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
มีการจัดระบบดังนี้
๔.๓.๑.๑ การจัดการศึกษาในหลักสูตรใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษามี ๒
ภาคการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕
สัปดาห ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๓
๔.๓.๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๓.๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๓.๑.๔ การดําเนินการหลักสูตร กําหนดวันเวลาในการศึกษาดังนี้
๑) ภาคการศึกษาที่ ๑ ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
๒) ภาคการศึกษาที่ ๒ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
๓) ภาคฤดูรอน ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
๔.๓.๑.๕ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
๔.๓.๑.๖ แผนรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปๆ ละ ๔๕ คน
ตารางที่ ๒ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ชั้นป

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๙๐
๑๓๕

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
รวมจํานวน
นักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

๒๕๕๘
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๑๘๐

๒๕๕๙
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๒๒๕

๒๕๖๐
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๔๕
๒๒๕
๔๕

๔.๓.๒ รายละเอียดวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช
ระยะเวลาในการศึกษา ไมเกิน ๑๐ ปจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๖๖ หนวยกิต

๑๔
๔.๓.๒.๑ โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕มี
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้
ตารางที่ ๓ โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑ กลุมวิชาภาษา
๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร
๑.๓ กลุมวิชาสังคมศาสตร
๑.๔ กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๕ กลุมวิชาบริหารการจัดการ
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุมวิชาชีพครู
๒.๑.๑ บังคับวิชาชีพครู
๒.๑.๒ เลือกวิชาชีพครู
๒.๑.๓ ฝกประสบการณวิชาชีพครู
๒.๒ กลุมวิชาเอก เรียนไมนอยกวา
๒.๒.๑ บังคับวิชาเอก
๒.๒.๒ เลือกวิชาเอก
๒.๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก
๒.๒.๔ เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
๓๐
๙-๑๒
๖-๙
๓-๖
๖-๙
๓
๑๓๐
๕๐
๓๐
๔
๑๖
๘๐
๕๔
๑๖
๖
๔
๖

๔.๓.๒.๒ รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตาม
โครงสรางหลักสูตร ดังนี้

๑๕
ตารางที่ ๔ รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
จํานวนหนวยกิต
ประเภทรายวิชาและรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
๑. กลุมวิชาภาษา
๙-๑๒
๑.๑ บังคับ ๙
๐๐๑๐๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๓-๐-๖)
๐๐๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๓(๓-๐-๖)
๐๐๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๓(๓-๐-๖)
๑.๒ เลือก ไมนอยกวา
๓
๐๐๑๐๐๔ ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
๓(๓-๐-๖)
๐๐๑๐๐๕ ความงดงามทางภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๐๐๑๐๐๖
๐๐๑๐๐๗
๐๐๑๐๐๘

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๐๐๑๐๐๙ ภาษาเขมรพื้นฐาน
๐๐๑๐๑๐ ภาษาฮินดีพื้นฐาน
๐๐๑๐๑๑ ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
๐๐๑๐๑๒ ภาษาลาวพื้นฐาน
๒. กลุมวิชามนุษยศาสตร
๒.๑ บังคับ
๐๐๒๐๐๑ วิถีแหงชีวิต
๐๐๒๐๐๒ ทองถิ่นไทย
๒.๒ เลือก ไมนอยกวา
๐๐๒๐๐๓ จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
๐๐๒๐๐๔ มนุษยกับสุนทรียภาพ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖-๙
๖
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓. กลุมวิชาสังคมศาสตร
๓.๑ บังคับ
๐๐๓๐๐๑ การเปนพลเมือง
๓.๒ เลือก ไมนอยกวา

๓-๖
๓
๓(๓-๐-๖)
๓

๑๖
๐๐๓๐๐๒๐ สังคมโลกอนาคต
๐๓๐๐๓
มนุษยกับอารยธรรม
๐๐๓๐๐๔ อาเซียนศึกษา
๐๐๓๐๐๕ กฎหมายในการดํารงชีวิต
๐๐๓๐๐๖ แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง
๔. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรียน
๔.๑ บังคับ
๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๔๐๐๒ การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
๔.๒ เลือก ไมนอยกวา
๐๐๔๐๐๓ การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย
๐๐๔๐๐๔ สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแหงชีวิต
๐๐๔๐๐๕ อาหารเพื่อชีวิต
๐๐๔๐๐๖ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
๕. กลุมวิชาการบริหารจัดการ
๕.๑ เลือก ไมนอยกวา
๐๐๕๐๐๑ การเปนผูประกอบการสมัยใหม
๐๐๕๐๐๒ เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
๐๐๕๐๐๓ การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต
๑. กลุมวิชาชีพครู เรียนไมนอยกวา
๑.๑ บังคับวิชาชีพครู
๑๐๒๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๐๒๓๒๑ การออกแบบและการจัดการเรียนรู
๑๐๓๑๑๑ เทคโนโลยีการศึกษา
๑๐๔๒๑๒ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๐๔๓๑๓ การวิจัยการศึกษา
๑๐๕๒๓๑ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา
๑๐๖๒๐๑ ความเปนครู
๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทางการศึกษา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๖-๙
๖
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓
๓
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๕๐
๓๐
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๑๗
๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม
๑.๒ เลือกวิชาชีพครู เรียนไมนอยกวา
๑๐๒๓๔๑ ทักษะและเทคนิคการสอน
๑๐๒๔๔๒ หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุมอาเซียน
๑๐๓๑๒๑ การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู
๑๐๓๓๗๒ นวัตกรรมการศึกษา
๑๐๔๓๕๒ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
๑๐๔๔๑๑ การประเมินทางการศึกษา
๑๐๔๔๓๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
๑๐๕๒๔๒ จิตวิทยาการเรียนรู
๑๐๕๒๔๓ การปรับพฤติกรรม
๑๐๕๒๕๒ ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
๑๐๖๒๓๒ มารยาททางสังคมสําหรับครู
๑๐๖๒๓๓ การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
๑๐๖๔๑๖ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
๑๐๖๔๓๖ กฎหมายการศึกษา
๑๐๘๒๐๕ เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
๑.๓ ฝกประสบการณวิชาชีพครู
๑๐๑๔๑๑ ทักษะวิชาชีพครู ๑
๑๐๑๔๑๒ ทักษะวิชาชีพครู ๒
๑๐๑๕๒๑ การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ๑
๑๐๑๕๒๒ การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ๒
๒. กลุมวิชาเอก เรียนไมนอยกวา
๒.๑ บังคับวิชาเอก เรียนไมนอยกวา
๒๒๐๑๓๒ ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
๒๒๐๑๓๓ ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑
๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา
๒๒๐๒๑๓ ตรรกศาสตร
๒๒๐๒๓๑ พุทธภาวนา ๒
๒๒๐๒๓๒ พุทธศาสนพิธี

๓(๒-๒-๕)
๔
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑๖
๑(๐-๒-๑)
๓(๐-๖-๓)
๖(๐-๓๖๐-๐)
๖(๐-๓๖๐-๐)
๘๐
๕๔
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๙๐-๐)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๐-๙๐-๐)
๒(๑-๒-๓)

๑๘
๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน
๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย
๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา
๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบื้องตน
๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา
๒๒๐๓๓๓ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม
๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
๒๒๐๓๔๒ พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร
๒๒๐๔๔๔ สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
๒.๒ เลือกวิชาเอก เรียนไมนอยกวา
๒๒๐๑๓๑ ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาทั่วไป
๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน
๒๒๐๓๑๔ ปรัชญาศาสนา
๒๒๐๓๔๑ ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง
๒๒๐๔๔๑ พุทธจริยศาสตร
๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร
๒๒๐๔๔๕ พุทธรัฐศาสตร
๒๒๐๔๔๖ พุทธเนติธรรม
๒๒๐๔๔๗ พระพุทธศาสนากับปรัชญา
๒๒๐๔๔๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
๒๒๐๔๔๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
๒๒๐๔๙๑ การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
๒๒๐๔๙๒ สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไมนอ ยกวา
๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๑
๒๒๐๔๒๒ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๒
๒.๔ เลือกจากกลุมวิชาเอกและวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไมนอยกวา

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๑๖
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๐-๖-๓)
๓(๐-๖-๓)
๖
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๔

๑๙
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา

๖

๔.๔ หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล ประกอบดวย คุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา ผลการเรียนรู แผนการกระจาย
ความรับผิดของรายวิขาตอผลการเรียนรู
๔.๔.๑ คุณลักษณะพิเศษของครูพุทธศาสนศึกษา กําหนดไวดังนี้
๔.๔.๑.๑ ดานบุคลิกภาพ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองมีบุคลิกที่เปน
ลักษณะเดนเฉพาะ มีความเรียบงาย สมถะ สํารวมระวัง ไมประมาท
๔.๔.๑.๒ ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตัวเอง นักศึกษา
สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษาต อ งกล า นํ า เสี ย สละ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ผู อื่ น กล า แสดงออกในทางที่ ถู ก ต อ ง
รับผิดชอบตอการกระทําและมีวินัยในตัวเอง
๔.๔.๑.๓ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษาตองซื่อสัตยสุจริตตอวิชาชีพของตน
๔.๔.๒ ผลการเรียนรูของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา ได
กําหนดผลการเรียนรู ๖ ดาน คือ
๔.๔.๒.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิต
ตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เชน ลีลาการสอน ๔ ธรรมเทสกธรรม ๕ กัลยาณมิตรธรรม ๗ มรรค
มีองค ๘ เปนตน
๒) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
๓) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔.๔.๒.๒ ดานความรู
๑) ความรูความเขาใจใน ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ
ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ
๒) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู หรือความรูเฉพาะดานตาม
สาขาวิชา เพื่อประยุกตใชและแกปญหาในวิชาชีพ
๓) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานที่เปนปจจุบัน
๔) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน
เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของได
๔.๔.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา

๒๐
๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้ง
การวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู ปญหาชีวิต และปญหา
สังคม ที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการ
สืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา
๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง
สรางสรรคและมีวิสัยทัศน ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกปจจุบัน
๔.๔.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และ
ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถทํางานเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๔) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสราง
ความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม
๔.๔.๒.๕. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจาก
ผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินจิ ที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศไดดี
๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
๔.๔.๒.๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ
(Informal) อยางสรางสรรค

๒๑
๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย
ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางมีนวัตกรรม
๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอยาง
บูรณาการ สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู
๔.๕ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา ประกอบดวย หลักเกณฑในการ
ประเมินผลสัมฤทธการเรียนรูของนักศึกษา
๔.๕.๑ กฎระเบียบหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) กําหนดใหตอองเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๙
๔.๕.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๔.๕.๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จ
การศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาโดยคณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน ขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ
๔.๕.๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ห ลั ง นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ
การศึ ก ษา ให มี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ห ลั ง นั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ประกอบดวยกรรมการโปรแกรมวิชา ๒ คน และตัวแทนผูใชบัณฑิตอยางนอย ๒ คน โดยคณะกรรมการ
สัม ภาษณ นั ก ศึก ษาและผู บ ริห ารในแหลง ที่ ฝก งาน ออกแบบหรื อ ตรวจสอบแบบการให ค ะแนน ใน
สถานศึก ษาที่ ที่นักศึกษาปฏิบัติง านอยู สํารวจความพึง พอใจการใชบัณ ฑิ ต และประเมินผลและทํ า
รายงานสรุปผล
๔.๕.๓ เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๔.๕.๓.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดจํานวนไม
นอยกวา ๑๖๖ หนวยกิต
๔.๕.๓.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา
๒.๐๐ และ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.
๒๕๔๙
๔.๖ หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย ประกอบดวย การบริหารและสงเสริมคณาจารยใหเกิด
ความกาวหนาในวิชาชีพ ประกอบดวย
๔.๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

๒๒
๔.๖.๑.๑ อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศประกอบดวย
๑) บทบาทหนาที่ของอาจารยสาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา
๒) สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตาง ๆ
๓) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆ ของ
คณะ
๔.๖.๑.๒ คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยที่คอยใหคําแนะนําโดยหนาที่
๑) ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปน
อาจารยในคณะ
๒) ใหแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอน
ควบคูกับอาจารยอาวุโส
๓) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของของอาจารย
ใหม
๔.๖.๑.๓ อาจารยทุกคนไดรับการพัฒ นาอยางทั่วถึง ในดานการจัดการเรียนการ
สอน และความรูที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ
และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ดังนี้
๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๒) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๓) สนับสนุนใหไดมีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศ
๔) สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย(research unit) ของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
๕) สนับสนุนใหรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะ
ตีพิมพผลงาน
๖) สนับสนุนใหเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
๔.๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
๔.๖.๑.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวน
รวมระหวาง ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนประจํ า ป โดยเน น ที่ ต น แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขาพุ ท ธศาสตร ต ามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและ
รายละเอียดของรายวิชา(course specification)
๓) จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน
และการประเมินผลที่
ทันสมัยทั้งในหองเรียนและในสถานศึกษาที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน

๒๓
๔) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
๕) สงเสริมใหมีการวิจัยชั้นเรียน
๖) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๔.๖.๑.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
๑) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อเปนการทบทวนทักษะในการ
ปฏิบัติ
๒) สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาและ
พัฒนาบทบาทของความเปนครูในสายวิชาพุทธศาสนาในระดับสูง ๆขึ้นไป
๓) จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทของความเปนครูสายสังคม
๔.๗ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร การกําหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษาไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหหลักสูตรมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้
๔.๗.๑ การบริหารหลักสูตร มีระบบและกลไกดังนี้
๔.๗.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวยอาจารยประจํา
หลักสูตร ๕ คน
๔.๗.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ
๔.๗.๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล การเรียนใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและตามคําอธิบายรายวิชาที่รับผิดชอบ
๔.๗.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
๔.๗.๑.๕ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี ดําเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมือ่ สิ้นสุดปการศึกษา
๔.๗.๒ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ประกอบดวย
๔.๗.๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๔.๗.๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
๔.๗.๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๔.๗.๒.๔การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๔.๗.๓ การบริหารคณาจารย

๒๔
๔.๗.๓.๑ การรับ อาจารยใหม กํา หนดคุณ สมบั ติ อ าจารย ให ได ม าตรฐานตาม
เกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยในสาขาที่จําเปน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งควรเปนสาขา
ทางพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือตองมีประสบการณ การสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา
นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชสารสนเทศการสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน
๔.๗.๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
๑) อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุก
รายวิชา หากเปนวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เปนภาคปฏิบัติ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมิน
การจัดการเรียนการสอนดวย
๒) อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกปการศึกษา
๓) อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวม
และจัดทํารางการปรับปรุงหลักสูตรและรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
๔.๗.๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
๑) จัดจางอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในบางรายวิชาเทานั้น
๒) การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและตองเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
๓) การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาค
การศึกษาเปนอยางนอย และจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้ง
๔) อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกิน ๒ รายวิชาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕) การจางอาจารยพิเศษตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีกําหนด
๔.๗.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ๑๒ ตัวบงชี้ มีตัวบงชี้ที่ ๑-๕ ตองมีผลดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป และใหมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
ของตัวบงชี้รวม ดังนี้

๒๕

ตารางที่ ๕ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย
รอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา(ถามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตาม
แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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๒๖
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถามี)
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
๘. อาจารยใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่ เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
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๒๗
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ
(ขอ ๑-๕) ในแตละป
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๕

๕

๕

รวมตัวบงชี้ในแตละป

๙

๑๐

๑๐

๑๐

๑๑

หลักฐาน

๔.๘ หมวดที่ ๘ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ประกอบดวย หลัก
และวิธีการการปะเมินการสอนในภาพรวม และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุง
๔.๘.๑ การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๔.๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
๑) ประเมินแผนการสอนรายวิชาหรือ มคอ.๓ มคอ.๕ โดย
กรรมการบริหารหลักสูตร
๒) การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๔.๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๑) ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒) สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลุมวิชาเพื่อปรับปรุง
ตอไป
๓) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุง
ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ
รายวิชา และสถานการณของคณะ
๔.๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๔.๘.๒.๑ ประเมินโดยโดยอาจารย นักศึกษาและบัณฑิต
๑) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทน
อาจารยในสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน และตัวแทนบัณฑิต
๒) ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู
เรียนปจจุบันทุกชั้นป และจากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
๔.๘.๒.๒ ประเมินโดยโดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
๑) ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผู
บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ

๒๘
๒) ติดตามกับผูใชอื่น เชน ผูใชบริการในโรงเรียน และสถานศึกษา
ทุกระดับ
๔.๘.๒.๓ โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก
๑) เชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก เปน
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป ระดับโปรแกรมวิชา/
สาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี
๒) ดําเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดป
การศึกษา
๔.๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหมี
คณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาวิชา ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ ในการประเมินคุณภาพาร
ศึกษาภายในประจําป ระดับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี ดําเนินการประเมินตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
๔.๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๘.๔.๑ คณะกรรมการในขอ ๓) จัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอ
ประเด็นที่จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
๔.๘.๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
๔.๘.๔๓ เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษการปรับปรุงหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตร
๑. ความหมายของการประเมินหลักสูตร
นั ก การศึ ก ษาได ให ค วามหมายของการประเมิ น หลั ก สู ต รไว ในแง มุ ม ที่ ต า งกั น แต ล ะ
ความหมายจะสะทอนพาราไดมทางปรัชญาของนักวิชาการแตละคน พาราไดมที่ มีอิท ธิพ ลสําคัญ ๒
แนวทาง คือ ๑)แนวปฏิฐานนิยม ที่เนนความเปนวิทยาศาสตร เชน รูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam
และ ๒)แนวมนุษยนิยมธรรมชาตินิยมที่เนนความเปนพหุนิยมและการตีความของผูตัดสิน เชน รูปแบบ
Responsitive ของ Robert Stake (อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์, ๒๕๕๕)
ตัวอยางการใหนิยามของนักวิชาการที่นาสนใจ ดังนี้
ศิริชัย กาญจนวาสี ไดแสดงหลักปรัชญาแหงการประเมินวา เปนกระบวนการแหงการศึกษา
สิ่งตางๆ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย โดยหลักของการประเมินตองตรวจสอบวัตถุประสงคที่กําหนดไว (ศิริชัย
กาญจนวาสี, ๒๕๕๔) และไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรไววา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวน

๒๙
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แลวทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย
ของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอันเปนประโยชน ตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหวาง
การใชหลักสูตร และเพื่อตัดสิน คุณ ภาพของหลักสูตร วาบรรลุจุดมุง หมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด
อันเปนประโยชนตอการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป (ศิริชัย กาญ
จนวาสี, ๒๕๕๘)
นันทนา แกวสุข สรุปความหมายจาการวิจัยวาการประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการของ
การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ เพื่อวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอน (นันทนา แกวสุข, ๒๕๕๓)
อิศเรศ พิพัฒ นมงคลพร สรุปความหมายวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและหาคําตอบวา
หลักสูตรที่ประเมินนั้นมีคุณคาเหมาะสมหรือมีสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไวในความมุงหมายหรือไม (อิศเรศ
พิพัฒนมงคลพรและคณะ, ๒๕๕๖)
สรุปความหมายโดยผูวิจัยไดวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การประเมินคุณคาของ
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรตั้งแต หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ ตลอดถึงการนําไปใช โดยใช
วิธีการวิจัยประยุกตในการศึกษาความสัมพันธตอเนื่องของขององคองคประกอบเหลานั้น ที่สงผลสัมฤทธิ์
ผลเปนไปตาม ความมุงหมายของหลักสูตร และหาขอเสนอที่สมควรแกการตัดสินคุณภาพและคุณคาของ
หลัก สูต รทั้ง ระบบ อัน จะนําไปสู การปรับปรุง เปลี่ย นแปลงหรือพั ฒ นาหลัก สูตรนั้ น โดยกิ จกรรมและ
กระบวนการในการประเมินตองการระเบียบวิธีวิจัยที่แนนอนสามารถวัดไดและใหผลในการประเมิน ที่
แม น ยํ า มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานของหลั ก สู ต ร (Standard) ลั ก ษณะของความสํ า เร็ จ ที่ ค าดหวั ง ไว
(Expected) สําหรับใชเปนระดับคุณภาพในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actual) เพื่อตัดสินคุณ
คาของหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, ๒๕๕๘)
๒. จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร มีจุดมุงหมาย ดังนี้ (การประเมินหลักสูตร, ๒๕๕๘)
๒.๑ เพื่อการตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาหลักสูตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค
ที่หลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียนและสังคมอยางไร
๒.๒ เพื่อการบริหารหลักสูตร อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว
างการใชหลักสูตร

๓๐
๒.๓ เพื่ออธิบายและพิจารณาวาลักษณะของสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรในแงตางๆ
เชน หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
และการวัดผลวาสอดคลองตองกันหรือไม และมีจุดเดน จุดดอย อยางไร
๒.๔ เพื่ อตั ด สิน วาหลัก สู ตรมี คุ ณ ภาพเหมาะสมกั บ การนํา ไปใช มี ขอ บกพรอ งที่ จะต อ ง
ปรับปรุงแกไขอะไรบาง
๒.๕ เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานวิชาการและบริหารงานดานหลักสูตร เปนไปในทางที่
ถูกตองหรือไม เพื่อหาทางแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพ
๒.๖ เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ
ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม
๒.๗ เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือควรปรับปรุงพัฒนาหรือเพื่อยกเลิก
การใชหลักสูตรนั้นหมด
๓. แนวทางในการประเมินหลักสูตร

แนวทางในการประเมินหลักสูตรมี ๘ แนวทาง (ศิริชัย กาญจนวาสี, ๒๕๕๘) คือ
๓.๑ การประเมิ น ความกา วหนา (Formative evaluation) หมายถึ ง ประเมิ น ในขณะ
ดํ า เนิ น การใชห ลั ก สู ต รหรื อ เปน การประเมิ น ระหวา งทาง เพื่ อ ใหไ ดส ารสนเทศสํ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการบริหารและการใชหลักสูตร
๓.๒ การประเมินสรุปรวม (Summative evaluation) เปนการประเมินผลสรุปรวมของ
หลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพือ่ ใหได สารสนเทศสําหรับตัดสินผลสําเร็จของ
หลักสูตร
๓.๓ การประเมินอยางไมเปนทางการ (Informal Evaluation) เปนการประเมินที่ไมมีแบบ
แผนที่เครงครัด การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวกใชการเก็บรวบรวมขอมูลอยางงายๆ เชน
การพูดคุยกัน อยางไมเปนทางการ สอบถามอยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวิเคราะหที่ชัดเจน ขอ
สรุปมักเกิดขึ้นตามความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัว
๓.๔ การประเมินอยางเปนทางการ (Formal evaluation) เปนการประเมินที่มีระเบียบ
แบบแผน มีวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือ การรวบรวม ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลตาม
เกณฑหรือมาตรฐาน และการรายงานดวยลายลักษณอักษร
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๓.๕ การประเมินผลทั้งหมด (Goal-Free Evaluation) หมายถึง การประเมินที่ครอบคลุม
ผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งผลทางตรง ผลทางออม หรือผลกระทบ โดยไมไดยึดติดกับจุดมุงหมายเดิมของ
หลักสูตร
๓.๖ การประเมิ น ผลตามจุ ด มุ ง หมาย (Goal – based evaluation) หมายถึ ง การ
ประเมินผลตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูต ร วาผลผลิตที่ไ ดบรรลุผล สําเร็จตามจุดมุงหมายที่
กําหนดไวหรือไม เพียงใด
๓.๗ การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator) หมายถึง การประเมินโดย
ใชผูประเมินที่เปนบุคคลภายนอก ซึ่งไมไดอยูภายในสังกัดของหนวยงาน หรือสถาบันนั้น สวน ใหญเปน
นักประเมินที่เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เปนกลาง
๓.๘ การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal evaluator) หมายถึง การประเมินโดยใชผู
ประเมินที่เปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงาน หรือ สถาบันนั้น ซึ่งเปน ผูประเมินที่อยูใกลชิดและเห็น
กระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด
๔. ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร
วสันต ทองไทย ไดเสนอขั้นตอนของการประเมินหลักสูตร ๖ ขั้นตอน (วสันต ทองไทย,
๒๕๕๘) ดังนี้
๔.๑ ขั้นที่ ๑ การกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน หมายถึง การกําหนด
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประเมินหลักสูตรใหชัดเจนวาตองการประเมินอะไร ประเมินเพื่ออะไร
เชน ตองการประเมิน เอกสารหลักสูตรเพื่อดูความถูกตอง ความสมบูรณ และสามารถนําไปใชได ใน
ขั้น ตอนนี้ห ากสามารถกํ าหนดวัตถุ ประสงคของการประเมิน ที่ ชัดเจนจะทําใหส ามารถกํ าหนดวิธีก าร
เครื่องมือ และขั้นตอนในการประเมินตอไปไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ
๔.๒ ขั้นที่ ๒ การหลักเกณฑวิธีการที่จะใชในการประเมินผล หมายถึง การกําหนดเกณฑ
และวิธีการที่จะใชในการประเมิน ซึ่งหลักเกณฑที่กําหนดจะมาจากแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา และเราตัดสินใจ
เลือกมาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประเมินในขั้นแรก การกําหนดเกณฑและวิธีการที่ดีจะทําให
เราสามารถนําเดินการประเมินไดราบรื่น และเกณฑการประเมินจะเปนตัวบงชี้คุณภาพของการประเมิน
หลักสูตร
๔.๓ ขั้ น ที่ ๓ การสรา งเครื่อ งมื อ หมายถึ ง การสรา งเครื่อ งมื อ ที่ ใชในการประเมิ น หรื อ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมีหลายอยาง ผูประเมินตองเลือกใชใหเหมาะสมและตรวจวัด
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คุณภาพ ความเที่ยงตรง มีการทดทองใชและวิพากษจากผูเชี่ยวชาญ จึงจะไดเครื่องมือที่ดีและนาเชื่อถือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งที่มีความสําคัญ ที่จะทําไดขอมูลที่ตรงกับวัตถุประสงคและ
ทําใหผลการประเมินนั้นนาเชื่อถือ
๔.๔ ขั้นที่ ๔ การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยเครื่องมือที่สรางขึ้น
และควรกําหนด ขอบเขตและระยะเวลาที่ชัดเจน หากตองอาศัยผูอื่นในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูที่จะมาชวยเก็บรวบรวมขอมูลดวย เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมีผลต
อความ นาเชื่อถือของขอมูลที่ไดมาดวยเชนกัน
๔.๕ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล และการเลือก
ใชเครื่องมือวิเคราะหที่หมาะสมในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไวเพื่อการแปลความหมาย
๔.๖ ขั้นที่ ๖ การสรุปและรายงานผลการประเมิน หมายถึง กําหนดการสรุปวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงค สวนการงานงานผลควรพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวาควรจะเปนรูปแบบใด
เชน การรายงานผลที่มงุ เสนอขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม สวนใดบางที่ควรปรับปรุง
แกไข หรือยกเลิก
๕. รูปแบบในการประเมินหลักสูตร
ศูน ยทดสอบและประเมินเพื่ อพั ฒ นาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบตางๆ หลายรูปแบบดังนี้ (ศูนยทดสอบและประเมิน
เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗)
๕.๑. รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) เรียกวา “แบบจําลองที่ยึดความสําเร็จของ
จุดมุง หมาย” การประเมิน แบบนี้จะกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมและใหถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยกําหนดลําดับขั้นของการดังนี้
๕.๑.๑ กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดวยขอความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง
๕.๑.๒ กําาหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษาที่ตองการใหบรรลุตาม
ความมุงหมาย
๕.๑.๓ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
๕.๑.๔ เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ดั้งนี้
๑) การประเมินวัตถุประสงค (Appraising Objectives)
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๒) การประเมินแผนการเรียนรู (Evaluating the learning Plan)
๓) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to

Guild Program Development)
๔) การประเมินเพื่อนนําโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program

Implement)
๕) การประเมินผลลัพธของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the

Outcome of an Educational Program)
๖) การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact

Evaluation)
๕.๒ รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Marvin C. Alkin) ไดเสนอการประเมินที่เรียกวา CSE
(Center for the study of Evaluation Approach) มี จุดเดน ของการประเมิ น ตามแนวคิด นี้ คือ การ
ประเมินเพื่อการตัดสินใจ จะตองประเมินในเรื่องตางๆ ๕ ดาน ดังนี้
๕.๒.๑ การประเมิ น ระบบ (System Assessment) คื อ การอธิ บ ายหรื อพรรณนา
สภาพของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพที่เปนจริงกับความคาดหวังทีจะเกิดขึ้น สิ่ง ที่จะตองศึกษาไดแก
ความตองการของ ประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีตอสภาพการณปจจุบัน การประเมินระบบจะชวยใหเรา
สามารถกําหนดขอบเขต และวัตถุประสงคที่เหมาะสม
๕.๒.๒ การประเมิ น การวางแผนโครงการ (Program Planning)คื อ การประเมิ น
กอนที่จะมีการดําาเนิน โครงการ โดยทั่วไปจะใชการประเมินจากเกณฑภายนอก และจากเกณฑภายใน
เพื่อหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ ความคาดหวังที่จะ
บรรลุเปาหมาย พรอมกับประเมินผลที่จะไดรับ
๕.๒.๓ การประเมิ น การดํ า เนิ น โครงการ (Program Implementation) เป น การ
ประเมินขณะที่โครงการกําลังดําเนิน งาน เพื่อตรวจสอบดูวาการดําเนินโครงการนั้นเปนไปตามขั้นตอน
ตางๆ ที่ไดวางแผนไวหรือไม ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคลองกับสิ่งที่วางแผนไวหรือ คาดหวังไวเพียงไร
๕.๒.๔ การประเมิน พั ฒ นาปรับ ปรุงโครงการ (Program Improvement) เป น การ
ประเมินเพื่อหาขอมูลที่นํามาใชในการดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย และมีผลที่ไมคาดคิดมากอน
เกิด ขึ้น บางหรือ ไม ตลอดจนผลกระทบของโครงการที่ มีต อโครงการอื่ น เพื่ อนํ ามาใช ในการปรับ ปรุ ง
โครงการตอไป
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๕.๒.๕ การประเมินการยอมรับโครงการ (Program Certification) คือ การประเมิน
คุณคาของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอางอิงไปสูสถานการณอื่นๆ หรือนําไปใชกับโครงการ ใน
สถานการณอื่นๆเพื่อรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจ ในการใชขอมูลในการพิจารณาตัดสินใหไดกวางขวาง
ใหผูบ ริห ารได ตัดสิน ใจวา ควรจะดําเนิ นกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับ ปรุงใหม หรือ
อาจจะขยาย โครงการตอไป
๕.๓. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) เสนอรูปแบบการประเมิน “ความไม
สอดคลองกัน ๕ ชนิด” โดยมีการประเมินหาขั้น คือ
ขั้น ที่ ๑ การออกแบบโครงการ คื อ การกําหนดปจ จัย ที่ทํ าให เกิ ดการดํา เนิ น งาน
กําหนด กระบวนการดําเนินงาน และกําหนดผลที่คาดหวังซึ่งจะไดรับจากการดําเนินงาน
ขั้นที่ ๒ การเตรียมพรอมเปนการนําปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินงานเขาสู
กระบวนการ
ขั้นที่ ๓ กระบวนการที่ใชเพื่อการดําเนินงาน
ขั้นที่ ๔ ผลผลิต
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหเกี่ยวกับการลงทุน
๕.๔ รูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven) ไดกําหนดการประเมินวามี ๒ ระดับ คือ
๑) ระดับวิธีการ เนนจุดมุงหมายของการประเมินเพื่อการตัดสินคุณคา ๒) ระดับการนําไปใช เนนเรื่อง
บทบาทของการประเมินเพื่อการนําขอมูลมาใชอยาง เหมาะสม และของสคริฟเวนไดกําหนดจุดมุงหมาย
ของการประเมิน ๒ ประการ คือ
๕.๔.๑ การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินระหวางที่
โครงการกําลังดําเนินการอยู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการใหดีขึ้นเพราะการประเมินจะชวยให
ขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
๕.๔.๒ การประเมิ น ผลสรุ ป (Summative Evaluation) เป น การประเมิ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด
โครงการ มจุดมุงหมายเพื่อตัดสินคุณคาของโครงการ ตลอดจนคนหาสิ่งที่ดีของโครงการเพื่อนําไปใชกับ
สถานการณอื่นที่คลายกัน
๕.๕ รูปแบบการประเมินของสเตค (Robert E. Stake) ไดเสนอโครงสรางของรูปแบบการ
ประเมิน “เคานทิแนนซโมเดล” (Countenance Model) โดยการประเมินจะตอง ไดจําแนกขอมูลการ
ประเมิ น ออกเป น ๒ สว น คือ เมตริก ซ บรรยาย (Description Matric) และเมตริก ซก ารตั ดสิ น คุณ ค า
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(Judgement Matric) และไดเสนอวากอน บรรยาย หรือตัดสินคุณคาของโครงการใดๆ นักประเมินควร
ทําการวิเคราะหหลักการและเหตุผล ของโครงการนั้นๆ ดวย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค
ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูล ที่แทจริงใหได เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอมูลก็มี
หลายวิธี ขอมูลที่ตองการ คือขอมูลที่นํามาใชเพื่อการอธิบาย และการตัดสินใจ ตามรูปแบบการประเมิน
นี้ ไดจําแนกสิ่งที่ตอง พิจารณาในการประเมินออกเปน ๓ สวน คือ
๕.๕.๑ สิ่งนํา หรือปจจัยเบื้องตน (Antecedents) หมายถึง สภาพเงือ่ นไขหรือปจจัย
ตางๆ ในการดําเนินโครงการ
๕.๕.๒ กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินตามกิ
จรรมทปฏิบัติ พฤติกรรมระหวางบุคคล ปฏิสัมพันธระหวางครูกับอาจารย นักเรียนกับนักเรียน เปนตน
๕.๕.๓ ผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตที่ไดจาก
โครงการ
๕.๖ รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการประเมิ น เรี ย กว า “CIPP Model”ย อ มากจาก Context, Input, Process, และ
Product เปนการประเมินที่เปนกระบวนการ ตอเนื่อง โดยมีจุดมุงเนนที่สําคัญคือ ใชควบคูกับการบริหาร
โครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการ ตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคของการประเมิน คือ
การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รูปแบบการประเมินเรียกวา “CIPP Model” มุงประเมิน ๔ ดาน คือ
๕.๖.๑ การประเมิ น สภาพบริ บ ท (Context Evaluation : C) คื อ การประเมิ น
เพื่อใหไดขอมูลสารคัญ เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ
เปน การตรวจสอบเพื่ อตอบคํ าถามตางๆ เชน เปนโครงการที่ สนองปญ หาหรือความตองการจําเปน ที่
แท จ ริง หรือ ไม วัต ถุ ป ระสงค ของโครงการชั ดเจน เหมาะสม สอดคลอ งกั บ นโยบายขององคก ร หรื อ
นโยบายของหนวยเหนือหรือไม
๕.๖.๒ การประเมิน ปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) คือ การประเมิน ปจจัย
นําเขาเบื้องตน เพื่อใชขอมูลตัดสินปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยที่
ใชจะมีสวนชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม เปนการตรวจสอบ เพื่อตอบคําถามที่สําคัญ เชน
ปจจัยที่กําหนดไวในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกที่ไดเลือกสรรแลว
ที่กําหนดไวในโครงการ มีความเปนไปได
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๕.๖.๓ การประเมิ น กระบวนการ(Process Evaluation: P) คื อ การประเมิ น
ระหวางการดําเนิน งานโครงการ เพื่อหาขอดี และขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่
กําหนดไว และเปน การราย งานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่
สําคัญ เชน การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําได หรือทําไมได เพราะเหตุใด
เกิดปญหา อุปสรรค ไมราบรื่น ไมคลองตัวหรือไม
๕.๖.๔ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพื่อดูวา
ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ ตามที่คาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูลจาก
การรายงานผลที่ไดจากการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยเบื้องตน และกระบวนการรวมดวย ซึง่ เปนการ
ตรวจสอบเพื่อตอบคําถามที่สําคัญๆ เชนไดผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม คุณภาพของ
ผลลัพธเปนอยางไร
๕.๗ รูปแบบการประเมินของเคิรกแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, ๑๙๗๕) ไดเสนอ
แนว ทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกวา “RLBR” มีแนวทางดังนี้
๕.๗.๑ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการตรวจสอบ
ความรูสึก หรือความพอใจของผูเขารับการอบรม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
๕.๗.๒ ประเมินผลการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการตรวจสอบผลการ
เรียนรู โดยควรตรวจสอบใหครอบคลุมทั้งดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ
(Attitude)
๕.๗.๓ ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เปน
การตรวจ สอบวาผูผานการอบรมไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนไปตาม ความคาดหวังของโครงการหรือไม
๕.๗.๔. ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นตอหนวยงาน (Results Evaluation) เปนการ
ตรวจสอบวา ผลจากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือเกิดผลกระทบตอ องคกรในลักษณะใดบาง
คุณภาพขององคกรดีขึ้น หรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม

ตอนที่ ๓ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรพรรณี เผาทองศุข(๒๕๔๙) ไดทําการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศึกษาดานบริบท
ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่งก็คือรูปแบบ CIPP พบวา ดานบริบท โดยเฉพาะ
เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสอดคลองหรือเหมาะสมอยาในระดับมากที่สุด แตพบวา
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ความเหมาะของการจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคอยูในระดับนอย ดาน
ปจจัยมีปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ดานกระบวนการพบวาการจัดการเรียน
การสอน การวั ดและการประเมิ น ผล และการบริห าร หลั ก สู ตรอยู ในระดับ มาก ด านผลผลิ ต พบว า
นักศึกษามีความพึงพอใจทุกดานยอยคือ ความความพึงพอใจของนักศึกษาตอความรูความสามารถที่ไดรับ
จากหลักสูตร ดานความร็ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถที่ไดรับจากหลักสูตรอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผูใ ชบัณฑิตที่เห็นวาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในทุกดานคือ ดานงานที่ฏิบัติ ดานการ
นํ าความรู ไ ปใช ป ระโยชน ข องรายวิช าที่ ไ ด ศึ ก ษา ด า นลั ก ษณะนิ สั ย หรือ พฤติ ก รรมของบั ณ ฑิ ต และ
ความสามารถเชิงวิชาการของบัณฑิตอยูในระดับมาก
วลัยพร ทองหยอด (๒๕๕๒) ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใชรูปแบบ CIPP มีขอคนพบที่นาสนใจ
คือ ตามความเห็นของคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและหัวหนาสาขา ที่มีตอระดับคุณภาพและการ
ปฏิบัติของหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดอยางสอดคลองกัน โดยวลัยพรอภิปรายวาที่เปน ใน
ลักษณะนี้อาจจะเปนเพราะวา มีการกําหหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรชัดเจน คือวัตถุประสงคมุง ผลิต
ครูวิชาชีพชั้นสูงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู มีลักษณะที่
พึงประสงคใหผูเรียนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรู ความ
สามารถดานสาขาวิชาการประถมศึกษา และนําไปประยุกตใชในการเรียนการประกอบอาชีพและศึกษาต
อในระดับสูง มีเปาหมายในการดําเนินชีวิต มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนและ สวนรวม รักชุมชน
และทองถิ่น มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง
ครรชิต ทะกอง บุหงา วชิระศักดิม์ งคล อรุณี ออนสวัสดิ์ และกนกอร นวมครุฑ (๒๕๕๐)
ได ศึ กษาประเมิน หลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจัด การท องเที่ ยว(หลั กสู ต รนานาชาติ )
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ ตามกรอบการประเมิน ๓
ด าน คื อ ๑) ด านป จ จั ย นํ า เข า (Input) ได แ ก วัต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร โครงสร าง ของหลั ก สู ต ร
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ผูสอน นิสติ และสิ่งอํานวยความสะดวก ๒) ดานกระบวนการ (Process)
ได แ ก การจั ด การเรี ย นการสอน และการวั ด ผลประเมิ น ผล ๓) ด า นผลผลิ ต (Product) ได แ ก
คุณลักษณะของบัณฑิต และผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาในการฝกงานของ นิสิต พบวา ๑) ดาน
ปจจัยนําเขา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด และวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่ควรเรียนมาก
ที่สุด คือวิชาไวยากรณและการเขียน การฝกฟง-พูด การพัฒนาบุคลิกภาพ ๒)ดานกระบวนการ การแจง
เนื้อและวัตถุประสงคของการเรียนกอนการสอนและมีการ สอนครบทุกเนื้อหาที่แจงไว และผลการ
ประเมินยุติธรรม ๓)ดานผลผลิต คุณลักษณะที่พึงประสงค ในฐานะบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ ความมี
จริยธรรมในการทํางาน มีความรับผิดชอบ มีมุมมองกวางไกลเปนนานาชาติ
วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล(๒๕๕๑) การทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ มุงเนนศึกษาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง ๔ ดาน คือ ดานบริบทของ ดานปจจัยนําเขา ดาน
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กระบวนการ ดานผลผลิต โดยเปน การวิจัยเชิงพรรณนากับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) การสั ม ภาษณ (Interview) การสน ทน ากลุ ม (Focus Group Discussion)และ
การศึกษาเอกสาร(Documentary review) พบวาผล หลักสูตรการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ มีคุณภาพแตตองปรับปรุงบางสวน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอื่น
สิ่งที่ตองปรับปรุงอยางมาก ไดแก สื่อการสอน และแหลงความรูไมเพียงพอ และมีความลาสมัย และ
มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณในการสนับสนุน ปญหาหลักๆ ที่พบในการจัดการเรียนการสอนกลุมวิชา
ศึกษาทั่วไปดานปจจัยนําเขา ไดแก ๑) ขาดหนวยงานประสานงานวิชาการศึกษาทั่วไป ๒) การบริหาร
งบประมาณ ๓) ขาดการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ๔) เนื้อหาวิชาที่สอนไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต
และมีจํานวนผูสอนหลายคนในรายวิชาเดียวกัน มีการแบงเนื้อหา บางครั้งทําใหขาดความตอเนื่องและ
ความสัมพันธกันของเนื้อหา และ ๕) ขอเสนอตอการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปที่สําคัญคือควรเพิ่ม
รายวิชาทางดานภาษาตางประเทศใหม ากขึ้น แตเมื่อพิจารณาความพึ งพอใจของนักศึกษากลับพบวา
นักศึกษามีความคิดเห็นตอ รายวิชาศึกษาทั่วไปอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งมีผลแยงกัน
นิวัตน สวัสดิ์แกว, ประยูร เทพนวล, เมธี ดิสวัสดิ์ และนุรซีตา เพอแสละ(๒๕๕๒) เสนอใน
การประชุมหาดใหญวิชาการ ครั้งที่ ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย ไดประเมินการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ” โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ
CIPP Model ซึ่งประเมินทั้งหมด ๔ ดาน พบวา (๑) ดานบริบท คือโครงสรางหลักสูตรมีผลการประเมิน
ในระดั บ มาก (๒) ด า นป จ จั ย นํ า เข า คื อ ด านเนื้ อ หารายวิ ช ามี ผลการประเมิ น ในระดั บ มาก (๓) ด า น
กระบวนการ ผลประเมินความพึงพอใจในดานบทบาทของอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก (๔) ดานผลผลิต
ผลประเมินความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในระดับมาก
สุภาพร ตรีนภา (๒๕๕๒) ทํ าการการประเมิน หลักสูต รวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๕๒ คณะสถิติประยุกต โดยใชการประเมินแบบ
Formative Evaluation และประเมินตามรูปแบบ CIPP Model และใชระเบียบวิธีวิจัยทั้ง เชิง ปริมาณ
(Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ผลการวิจัยพบวา ๑)ดานบริบทของ
หลักสูตร ในภาพรวมทุกดานทั้งนักศึกษา อาจารยพิเศษภายนอก อาจารยมีคาเฉลี่ยคะแนนในระดับมาก
สอดคลองกันและขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร คือการปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การเปดวิชาเลือกใหสอดคลองกับความตองการและ
เป น ประโยชน กับ นัก ศึก ษา และควรเพิ่ มเนื้อ หารายวิช าเสริม พื้ น ฐาน (Introduction Programming
Language) วิชาพื้นฐานตัวแบบเชิงเสน และวิชาเลือกทางดานธุรกิจและธุรกิจการเงิน โดยผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะใหมีการพัฒ นาหลักสูตรใหมีมาตรฐาน ระดับสากลโดยนําหลักสูตรตางประเทศมาเทียบเคียง
ประกอบการปรับปรุง หลักสูตร ๒)ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร พบขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงคื อ
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความซ้ําซอน การจัดแผนการศึกษาและการเปดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ควรกําหนดไวอยางชัดเจนตลอดหลักสูตร ๓)ดานกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ มี

๓๙
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งควรนําปรับปรุง คือ การจัดตารางเวลา
การสอบ การจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเรียน ๔) ดานผลผลิต
ของหลักสูตร พบวาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความตองการของนักศึกษา ในภาพรวมนักศึกษา
มีความคิดเห็นตอดานผลผลิตของหลักสูตรอยูในระดับดี แตไมพบขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต
ณั ฐฤดี สิน ทิ พ ยสมบู รณ (๒๕๕๒) รายงานการวิจัย การประเมิ นหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ โดยใชรูปแบบการ
ประเมิน CIPP พบวาในภาพรวมทั้งสี่ดานมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองทั้งนักศึกษา
อาจารยและผูใชบัณฑิต แตพิจารณารายดานจะเห็นไดวา ๑)ดานปจจัยนําเขา วัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมมากที่สุด นักศึกษาและอาจารยเห็นวาวิชาตางๆ ทันสมัย ๒)ดานกระบวนการ นักศึกษา
พึงพอใจตอการสอนของอาจารยและการใหคําปรึกษา ตลอดทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนดี ๓)
ดานผลผลิต บัณฑิตมีความรูวิชาการดีสามารถประยุกตใชในวิชาชีพได มีจริยธรรมในการทําางาน มี
ความรับผิดชอบ และผลการทดสอบมาตรฐาน ๔ ประการ พบวา ไมมีนัยตางกันที่
นันทนา แกวสุข(๒๕๕๓) ไดประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใชรูแบบการแบบการประเมิน CIPP พบวา ผูมีสวน
ได สวนเสีย เห็ น วาหลั กสู ตรมี ความเหมาะสมทุก ดานทั้ ง ๔ ด าน โดยเฉพาะนั กศึ กษาและบั ณ ฑิ ตที่ จ บ
การศึกษาไปแลว ใหความเห็นวาเหมาะสมสูงสุด สอดคลองกับการประเมินตนเองของนักศึกษาที่เห็นวา
ไดเรียนรูหลักสูตรอยางเต็มทที แตก็มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยวาควรวิจัยหารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และควรวิจัยเปนระยะๆ เพื่อติดตามพัฒนาการของการ
ปรับปรุง
จรรยา ตาสา และคณะ(๒๕๕๓) ศึ ก ษาการประเมิ น และติ ด ตามผลหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา(แผน ข ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชรูแบบการแบบการ
ประเมิน CIPP พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมทั้ง ๔ ดาน คือ ๑)ดานบริบท
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมมากทั้งนักศึกษาและอาจารยใหความเห็นวาเหมาะสมสูงสุดสอดคลองกัน ๒)
ดานปจจัยนําเขานั้นนักศึกษามีทั้งจบการศึกษาระดับมัธยมดานวิทยาศาสตรและไมใชวิทยาศาสตร แตก็ไม
มีผลที่ตางกันแมหลักสูตรจะไมไดเตรียมการเพื่อเตรียมความพรอม แตมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเรื่องนี้ใน
ขอเสนอแนะ ๓) ดานกระบวนการนักศึกษาเห็นวาหลักสูตรเปดโอกาสใหไดเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด มี
การวัดผลที่สอดคลองกับวุตถุประสงค ๔) ดานผลผลิต นิสิตมีความพึงพอใจในการเปนนักศึกษามาก แต
ยังเห็นวาขาดความรูในการเขียนแผนการศึกษา ซึ่งมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง

๔๐
พินิจ ทิพ ยมณี (๒๕๕๔) ไดศึกษาวิเคราะหและประเมินหลักสูตรปริญ ญาตรี คณะนิติศาสตร
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจกบัณฑิต โดยใชการวิจัยเชิงคุณ ภาพ พบวา หากจะเปรียบเทียบกัน
ระหวางหลักสูตรนิติศาสตรดวยกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ของไทย ทั้งรัฐและเอกชน ไมมีความแตกตาง
กัน ในสาระสํ าคั ญ ที่ เป น เนื้ อ หาลั ก สู ต ร แต ห ากเปรี ย บเที ย บกั บ ต างประเทศจะเห็ น ความแตกต างที่
หลักสูตรตางประเทศจะมีการนําหลักสูตรไปประยุกตกับศาสตรอื่นๆ เชน กฎหมายวิทยาศาสตร กฎหมาย
ปกครอง และเสนอวาหากตองการมีจุดเดนตองมีการแยกสาขาตามความสนใจและเนนผูสอนที่มีความ
เชี่ ย วชาญเฉพาะด า น เสนอแนะว า ความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษได มี ค วามจํ า เป น มากใน
ตลาดแรงงานปจจุบัน
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพรและคณะ (๒๕๕๖) ไดศึกษาวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยใช CIPP Model เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ ตรวจเอกสารหลักสูตร สอบถาม และสัมภาษณความ
คิดเห็นจากกลุมเปาหมาย พบวา ๑) ดานบริบทของหลักสูตรสิ่งที่ไดระดับการประเมินสูงสุดคือการพัฒนา
บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ๒) ด านป จ จัย นํ าเข า สิ่ ง ที่ พ บวา เป น ป ญ หาที่ ต อ งปรับ ปรุง คื อความ
สอดคลองของหลักสูตรตอความตองการทางสังคม ๓) ดานกระบวนการ สิ่งที่ไดรับการประเมินในระดับสูง
คือพฤติกรรมการสอนของอาจารย แตเทคนิคการสอนของอาจารยอยูในระดับต่ํา ๔) ดานผลผลิต บัณฑิต
ของหลักสูตรมีความรูสามารถทํางานไดตามกําหนดเวลาแตยังขาดความปราณีตในผลงาน
งานวิจัยทีน่ ํามากลาวขางตน สวนใหญใชรูปแบบการประเมิน CIPP ที่ประเมิน ๔ ดาน คือ๑)
ดานบริบท ๒) ดานปจจัยนําเขา ๓) ดานกระบวนการ ๔) ดานผลผลิต เครื่องมือในการการประเมิ น
หลักสูตรสวนใหญเปนแบบผสมทั้งคุณภาพและปริมาณ ใชเครื่องมือทั้งที่เปนแบบสอบถาม การสัมภาษณ
การสัมภาษณกลุม (Focus Group) ใชกลุมประชาการจากผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร อาทิ เชน ผูบริหาร
อาจารยผูสอน นักศึกษาปจจบัน ศิษยเกา และใชบัณฑิต ผลที่พบจึงมีสวนที่เหมือนกันในหลักการทั่วไป
อาจมีรายละเอียดขอคนพบที่ตางกันบางเล็กนอย

๔๑

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยประเมิน หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Mode โดยประเมินทั้ง
๔ ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต โดยใชวิธีการทั้งแบบเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้

กลุมตัวอยางในการวิจัย
กลุมตัวอยางในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้ ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง แบงออกเปน ๔
กลุม รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ ๖ กลุมตัวอยางเปาหมายและเปาหมายการตอบรับและสงคืนแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
๑. อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. อาจารยผูสอนทั่วไป
๓. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป
๔. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด
รวม

กลุมตัวอยาง
จํานวนกลุม
รอยละของจํานวน
ตัวอยาง
แบบสอบถามที่คาด
วาจะไดรับคืน
๑๐
๘๐
๒๐
๘๐
๙๒
๘๐
๘๔
๘๐
๒๐๖
๘๐

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๑. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยแบบสอบถาม มีจํานวน ๖
ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ ๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จากระดับนอยที่สุดถึง

๔๒
ระดั บ มากที่ สุ ด แบบสอบถามแบ ง เป น ๓ ตอน ได แ ก ตอนที่ ๑ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ต อบ ตอนที่ ๒
คุณ ลักษณะของนักศึกษา และตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของหลักสูตร ปจจัยนําเขา และ
กระบวนการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕
ฉบับที่ ๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษาชั้นปสูงสุด ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จาก
ระดับนอยที่สุดถึงระดับมากที่สุด แบบสอบถามแบงเปน ๓ ตอน ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ
ตอนที่ ๒ คุณลักษณะของนักศึกษา และตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัด
แผนการเรียน
ฉบับที่ ๓ แบบสอบถามเพื่อประเมิ นหลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนทั่ วไป (อาจารยผูสอน
หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ
จากระดับนอยที่สุดถึงระดับมากที่สุด แบบสอบถามแบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ
และตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร และตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอน
ฉบับที่ ๔ แบบสอบถามเพื่อประเมิ นหลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนทั่ วไป (อาจารยผูสอน
หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕
ระดั บ จากระดั บ น อ ยที่ สุ ดถึ ง ระดับ มากที่ สุด แบบสอบถามแบ ง เปน ๒ ตอน ได แก ตอนที่ ๑ ข อ มู ล
เกี่ยวกั บผูต อบ และตอนที่ ๒ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ โครงสรางของหลัก สูตร ตอนที่ ๓ ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอน
ฉบั บที่ ๕ แบบสอบถามเพื่ อประเมิน หลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จากระดับนอยที่สุดถึง
ระดับมากที่สุด แบบสอบถามแบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ และตอนที่ ๒ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
๒. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุม (focus group)โดย
ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน ๑๒ คน ผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา

๔๓

การสรางเครื่องมือวิจัย
๑. เครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ สําหรับประเมินหลักสูตร ดังนี้
๑.๑ กําหนดกรอบในการประเมินหลักสูตรประกอบดวย ประเด็นในการประเมิน รายละเอียด
สิ่งที่ประเมิน แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมือในการประเมิน รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๗ กรอบในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเด็นการประเมิน

รายละเอียดสิ่งที่ประเมิน

แหลงขอมูล

วิธีการ/
เครื่องมือ

๑. เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร
๑.๑ โครงสราง
หลักสูตร
๑.๑.๑ หมวดวิชาศึกษา ๑. วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความ
- อาจารยผูสอนทั่วไป
ทั่วไป
เหมาะสมหรือไม ในประเด็นตางๆ คือ

-แบบสอบถาม
-การสนทนา

๑.๑ จํานวนและกลุมวิชา
๑.๒ สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละ

กลุมอาจารย

กลุมวิชา
๑.๓ จํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก
ของแตละกลุมวิชา
๑.๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชา
เลื อ กของแต ล ะกลุ ม วิ ช า ต อ การ
พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
๑.๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือก
ในแตละกลุมวิชา
๑.๖ ความทันสมัยของรายวิชา
๑.๗ รายวิช าที่เน นภาคปฏิ บัติ มากกวา
การบรรยาย

๔๔
๑.๘ การบู ร ณาการเนื้ อ หาสาระของ
รายวิชา
๑.๙ จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา
๑.๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความ
ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ทั้ง ๕ ดาน คือ
(๑) ดานคุณธรรมจิยธรรม
(๒) ดานความรู
(๓) ดานทักษะทางปญญา
(๔) ดานทักษะดานดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(๕) ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
๑.๑.๒ หมวดวิชา
เฉพาะ
๑.การจัดกลุมวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

- อาจารยผูสอนทั่วไป

-แบบสอบถาม

ความเหมาะสมหรือไม
๑.๑ ความจําเปนของบางกลุมวิชา

- นักศึกษาสาขาพุทธ
ศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด

-การสนทนา
กลุมอาจารย

๑.๒ สัดสวนของจํานวนหนวยกิตระ
หวางกลุมวิชาของหลักสูตร(วิชาชีพครู/
วิชาเอก)
๒.รายวิชาที่จัดไวทําใหนักศึกษามีคุณ
ลักณะเฉพาะวิชาชีพหรือไม
๓.ความทันสมัย ความเหมาะสมของ
ระดับเนื้อหา ความเพียงพอ ความ

๔๕
ครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๑.๓ หมวดวิชาเลือก ๑. การจัดรายวิชาเลือกสรี

- นักศึกษาสาขาพุทธ

เสรี

ศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด

๑.๑.๑ วิธีการจัดรายวิชา

-แบบสอบถาม

๑.๑.๒ ความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่สอน
๑.๑.๓ ความรูและทักษะการสอน/การ
เตรียมการสอน/การจัดกิจกรรมการ
สอน/การใชสื่อ/การวัดผลประเมินผล
- อยากรูอะไรเพิ่มเติม
- ปญหาคืออะไร
- มีทักษะเพีงพอหรือไม
๒. การนําหลักสูตรไป
ใช
๒.๑ การบริหาร
หลักสูตร
๒.๑.๑ การจัดแผนการ ๑.กระบวนการจัดแผนการเรียน
เรียนการสอนตลอด
๒.ความเหมาะสมของลําดับรายวิชา

- อาจารยผูสอนทั่วไป
- นักศึกษาสาขาพุทธ

-แบบสอบถาม
-การสนทนา

หลักสูตร

ศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด

กลุมอาจารย

- อาจารยผูสอนทั่วไป
- นักศึกษาสาขา

-แบบสอบถาม
-การสนทนา

และจํานวนรายวิชา
๓. ความเหมาะสมในการกระจาย
รายวิชา/ภาคเรียน
๔. ความรูความเขาใจของโปรแกรมวิชา
และกลุมงานสงเสริมวิชาการเกี่ยวกับ
โครงสรางหลักสูตร/วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
๕. การจัดแผนการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร

๒.๑.๒ การจัดตาราง
เรียน-สอน

๑.ความเหมาะสมของหองเรียนและ
หองสอบ

๔๖
๒.ความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

พุทธศาสนศึกษาทั่วไป

กลุมอาจารย

สอนตามลักษณะวิชา
๒.๑.๓ การจัดผูสอน

๑.การจัดผูสอนรายวิชาตางๆ มีความ

- อาจารยผูสอนทั่วไป

เหมาะสมหรือไม พิจารณาจาก
๑.๑ ประสบการณการสอน
1.2 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
๒. การจัดผูสอนรายวิชาตางๆ มีปญหา
อุปสรรคอยางไร
๒.๑.๔ การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก

๑หองเรียน/สื่อ/หองสมุด/
คอมพิวเตอร/หองพยาบาล/

- อาจารยผูสอนทั่วไป
- นักศึกษาสาขา

และสิ่งสนับสนุน

หองปฏิบัติการ/การบริการตางๆ

พุทธศาสนศึกษาทั่วไป

พิจารณาจาก
๑.ความเพียงพอ
๒.ควมเหมาะสม
๓.ความทันสมัย
๒.๑.๕ ระบบทะเบียน

ประสิทธิภาพของระบบ MIS

- อาจารยผูสอนทั่วไป

พิจารณาจาก
ความรวดเร็ว

- นักศึกษาสาขา
พุทธศาสนศึกษาทั่วไป

-แบบสอบถาม

ความถูกตอง
ความคลอบคลุมภาระงาน
๒.๑.๖ ระบบอาจารยที่ ๑.การตระหนักและปฏิบัติตามหนาที่

- อาจารยผูสอนทั่วไป

ปรึกษา

๒.ความเขาใจในหลักสูตร/ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ

- นักศึกษาสาขา
พุทธศาสนศึกษาทั่วไป

๒.๑.๗ การกํากับ

มีการกํากับติดตามหรือไม

- อาจารยผูสอนทั่วไป

ติดตามการใชหลักสูตร

ระดับโปรแกรม/คณะ/สํานักสงเสริม - นักศึกษาสาขา
ไดมีการทบทวนหรือประเมินผลการใช พุทธศาสนศึกษาทั่วไป
หลักสูตร รายภาคการศึกษาหรือรายป

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

๔๗
หรือไม กระบวนการพิจารณาการเปดปด
๓. ผลการใชหลักสูตร
๓.๑ คุณลักษณะ

มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ

-นักศึกษาสาขา

นักศึกษาปสุดทายตาม
วัตถุประสงคของ

หลักสูตรหรือไม และสิ่งที่ตองเพิ่มเติม
คืออะไรบาง พิจารณาจาก

พุทธศาสนศึกษาชั้นป
สูงสุด

หลักสูตร

๑. ดานคุณธรรมจิยธรรม
๒. ดานความรู

-แบบสอบถาม

๓. ดานทักษะทางปญญา
๔. ดานทักษะดานดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
๓.๒ ความเหมาะสม

๑. การจัดแผนการเรียนมีความ

- อาจารยผูสอนทั่วไป

-แบบสอบถาม

ของการจัดแผนการ
เรียน

เหมาะสมหรือไม
๒. ทุกหมวดวิชามีความเหมาะสม

- นักศึกษาสาขา
พุทธศาสนศึกษาชั้นป

-การสนทนา
กลุม

หรือไม

สูงสุด

๑.๒ กําหนดประเด็นคําถามหลักและคําถามยอยในการประเมินหลักสูตรและจัดทํา
เครื่องมือฉบับราง
๑.๓ นําเสนอเครื่องมือฉบับรางตอคณะวิจัยหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาดานความ
ตรงตามเนื้อหา ความสอดคลองและความครอบคลุมตามประเด็นในกาประเมิน
๑.๔ ดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือตามขอเสนอแนะของที่ประชุมคณะวิจัยของหลักสูตร
๑.๕ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ สําหรับนําไปใชในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๔๘
๒. การสรางเครื่องมือสําหรับการสนทนากลุม ไดใชคูมือการจัดสนทนากลุมที่คณะผูวิจัย คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ องคประกอบในการจัดสนทนากลุม
๒.๑.๑ บุคลากรที่เกี่ยวของ
๒.๓.๑.๑ ผูดําเนินการสนทนา (Moderator)
๒.๓.๒.๑ ผูจําบันทึก (Note – taker)
๒.๓.๓.๑ ผูชวย (Asistant)
๒.๑.๒ แนวคําถามในการสนทนากลุม ประกอบดวย
๒.๑.๒.๑ การเปดฉากการสนทนา
๒.๑.๒.๒ คําถามอุนเครื่อง
๒.๑.๒.๓ ประเด็นคําถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑.๓ อุปกรณสนาม
๒.๑.๓.๑ เครื่องบันทึกเสียง
๒.๑.๓.๒ สมุดและดินสอนสําหรับจดบันทึก
๒.๑.๔ แบบฟอรมสําหรับการคัดเลือกผูเขารวมการสนทนากลุม
๒.๑.๕ สิ่งเสริมสรางบรรยากาศ
๒.๑.๕.๑ น้ําดื่ม
๒.๑.๕.๒ ของขบเคี้ยว
๒.๑.๖ ของสมนาคุณผูรวมการสนทนากลุม
๒.๑.๗ สถานที่ ควรเงียบสงบ ไมมีคนพลุกพลาน อากาศถายเทสะดวก ไมรอน หรือ
ลมแรงเกินไป
๒.๒ หนาที่บทบาทของผูเกี่ยวของ
๒.๒.๑ บทบาทหนาที่ของผูดําเนินการสนทนา
๒.๒.๑.๑ สรางบรรยากาศอยางเปนกันเอง
๒.๒.๑.๒ ชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุม
๒.๒.๑.๓ ขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและยินยอมใหมีการ
บันทึกขอมูล
๒.๒.๑.๔ ควบคุมประเด็น และจังหวะของการสนทนาและเวลา
๒.๒.๑.๕ ทําตัวเสมือนผูเรียนรู (เปนผูฟงที่ดี ไมแสดงความคิดตน) ใหผู
สนทนาไดแสดงความคิดอยางเสรี
๒.๒.๑.๖ ยืดหยุน เปดใจ อดทนตอการรบกวน/ไมรว มมือ

๔๙
๒.๒.๑.๗ ระมัดระวังน้ําเสียงและทาที
๒.๒.๑.๘ สังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนาตลอดการสนทนา
๒.๒.๒ บทบาทหนาที่ของผูจดบันทึก
๒.๒.๒.๑ วาดแผนผังการนั่งของผูเขารวมสนทนาทุกคนพรอมมีหมายเลขและ
ชื่อกํากับไว
๒.๒.๒.๒ จดบันทึกการสนทนาโดยการสังเกต และตั้งใจฟงพรอมบันทึกตาม
ความเปนจริง
๒.๒.๒.๓ ถอดเทปการสนทนาดวยตนเอง
๒.๒.๒.๔ ผูจดบันทึกการสนทนาตองไมรวมสนทนาดวย
๒.๒.๓ บทบาทหนาที่ของผูชวยทั่วไป
๒.๒.๓.๑ จัดเตรียมอุปกรณสนามใหพรอม
๒.๒.๓.๒ จัดสถานที่และความพรอมในการสนทนากลุม
๒.๒.๓.๓ คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียง และเปลี่ยนเทปขณะทําการสนทนา
๒.๒.๓.๔ อํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนา และผูจดบันทึก
๒.๒.๓.๕ ดูแลบริการเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวแกผูรวมสนทนา
๒.๒.๓.๖ อํานวยความสะดวกทั่วๆ ไป
๒.๓ แนวคําถามในการสนทนากลุม
๒.๓.๑ การเปดฉากสนทนาผูดําเนินการสนทนากลุมแนะนําตัวและคณะพรอมแจง
วัตถุประสงคในการสนทนากลุมและใหผูเขารวมสนทนากลุมแนะนําตัว
๒.๓.๒ คําถามอุนเครื่อง เปนการถามเพื่อสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง
๒.๓.๓ ประเด็นคําถามตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยอาจใหพิจารณาเอกสารผลการ
ประเมินหลักสูตรกอนเขาสูประเด็นคําถาม
๒.๓.๓.๑ ประเด็นเนื้อหาสาระของหลักสูตร
๑) มีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดกลุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
วิชาเฉพาะ รวมทั้งการจัดรายวิชาตามหลักสูตรที่เรียนอยู
๒) อยากใหมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรในเรื่องใดบาง
อยางไร
๒.๓.๓.๒ ประเด็นเนื้อหาการนําหลักสูตรไปใช
๑) มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการแผนการเรียนตามหลักสูตรที่
เรียนอยู

๕๐
๒) ประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
ตามหลักสูตรมีอะไรบาง และควรปรับปรุงอยางไร
๓) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับหองเรียนและหองสอบ รวมทั้งขาว
เวลาในการจัดสอบ
๔) ประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับหองเรียนและหองสอบ
รวมทั้งชวงเวลาในการจัดสอบ และควรปรับปรุงอยางไร
๕) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดผูสอนในรายวิชาตาง ๆ
๖) ประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดผูสอนมีอะไรบาง
และควรปรับปรุงอยางไร
๗) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางไรบาง มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงบางและควรปรับปรุงอยางไร
๘) ประสิทธิภาพระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปนอยางไรบาง มี
ปญหาในการใชงานหรือไม ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใด อยางไร
๙) มีความคิดเห็นอยางไรกับระบบอาจารยที่ปรึกษา
๑๐) มีปญหาในการพบอาจารยที่ปรึกษาหรือไม และมีสิ่งใดที่ควร
ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา และควรทําอยางไร
๑๑) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่เรียนอยู เชน ความรูและประสบการณของอาจารยผูสอน การเตรียมการสอน สื่อการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล
๑๒) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรมีอะไรบาง และควรทําอยางไร
๒.๓.๓.๓ ประเด็นผลการใชหลักสูตร
๑) คิดวานักศึกษาตามหลักสูตรนี้ควรมีคุณลักษณะในดานวิชาการ
และวิชาชีพที่เพียงพอหรือไม มีคุณลักษณะใดที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมบาง และควรมีแนวทางในการพัฒนา
อยางไร
๒.๔ แบบบันทึกการสนทนากลุมประกอบดวย
๒.๔.๑ วันที่สนทนากลุม
๒.๔.๒ เวลาเริ่ม
๒.๔.๓ เวลาสิ้นสุด
๒.๔.๔ เวลารวม
๒.๔.๕ ชื่อกลุมที่สนทนา

๕๑
๒.๔.๖
๒.๔.๗
๒.๔.๘
๒.๔.๙

สถานที่สนทนา..
จํานวนผูเขารวมสนทนา.........คน (ชาย.........คน หญิง..........คน)
ชื่อและขอมูลสวนบุคคล
รายละเอียดจากประเด็นการสนทนา โดยบันทึกทั้งเนื้อหาและพฤติกรรมที่

สังเกตได
๒.๔.๑๐ แผนผังในการนั่งสนทนากลุม
ผังการนั่งในกลุม

M หมายถึง
ผู้ดําเนินการสนทนา

๘

๙

M

N

๗
๖

๑
๒

N

๕

๔

กล่ม
N หมายถึง จด
บันทึกการสนทนา

๓

๒.๕ ขั้นตอนในการสนทนากลุม
๒.๕.๑ เปดฉากการสนทนา ผูดําเนินการสนทนากลุมแนะนําตัวและแจง
วัตถุประสงคในการสนทนากลุม
๒.๕.๒ ใหผูเขารวมสนทนากลุมแนะนําตัว (ชื่อเลน)
๒.๕.๓ ผูดําเนินกาสนทนาสรางบรรยากาศของความเปนเอง และขออนุญาต
บันทึกเสียงการสนทนา และเปนโอกาสใหซักถามขอสงสัย
๒.๕.๔ เริ่มการสนทนาดวยคําถามอุนเครื่อง ใชเวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที
๒.๕.๕ เริ่มประเด็นคําถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเวลาในการ
สนทนากลุมไมเกิน ๒ ชั่วโมง
๒.๕.๖ จบการสนทนาดวยการเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนากลุมซักถามขอสงสัย
มอบของสมนาคุณและแสดงคําขอบคุณ

๕๒

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินการใชหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง โดยดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๒. การจัดสนทนากลุมเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบดวยการสนทนา
กลุมอาจารย กลุมนักศึกษา ในแตละกลุมมีขั้นตอนในการจัดสนทนากลุมตามคูมือการสนทนากลุมที่
กําหนดไว

การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะห ขอ มูลเชิง ปริมาณใชส ถิติ เชิง บรรยาย ได แก คารอ ยละ ค าเฉลี่ ยและสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
๒. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

๕๓

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓
ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการประเมินหลักสูตร
ตอนที่ ๒ ผลการสนทนากลุม
ตอนที่ ๓ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดของผลการวิจัยในแตละตอน ดังแสดงผลตามลําดับดังตอไปนี้

ตอนที่ ๑ ผลการประเมินหลักสูตร
ในการประเมินหลักสูตร คณะผูวิจัยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งในการ
นําเสนอผลการประเมินหลักสูตรแบงเปน ๕ หัวขอดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
๒. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ
๔. ผลการประเมินดานการนําหลักสูตรไปใช
๕. ผลการประเมินดานผลการใชหลักสูตร
รายละเอียดของแตละหัวขอ นําเสนอตามลําดับตอไปนี้
๑. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๘ แสดงจํานวนผูใหขอมูล จําแนกตามประเภท
ประเภท
๑. อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. อาจารยผูสอนทั่วไป
๓. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป
๔. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด

จํานวนตัวกลุมอยาง
รอยละ
๖
๓.๕๗
๙
๕.๓๖
๗๕
๔๔.๖๔
๗๘
๔๖.๔๓
รวม
๑๖๘
๑๐๐
จากตารางที่ ๖ พบวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด มาก
ที่สุด สวนทีอ่ าจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนอยที่สุด

๕๔
ตารางที่ ๙ แสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามประสบการณการสอน รายวิชาที่รับผิดชอบในหมวดวิชา
เฉพาะ และประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป
รายละเอียด

จํานวน

รอยละ

๑. ๓-๔ ป

๓

๒๐

๒. ๕-๖ ป

๑

๖.๗

๓. ๗-๘ ป

๑

๖.๗

๔. ๙ ปขึ้นไป

๑๐

๖๖.๗

รวม

๑๔

๑๐๐

๑. กลุมวิชาชีพครูบังคับ

๒

๒๒.๒๒

๒. กลุมวิชาเอก

๕

๕๕.๕๖

๓. กลุมวิชาชีพครูเลือก

๑

๑๑.๑๐

๔. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

๑

๑๑.๑๐

๕. รายวิชาเอกที่เปดเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเสรี

๐

๐

๙

๑๐๐

๑. สอนเปนครั้งแรกในปการศึกษานี้

๑

๑๗

๒. เคยสอนเพียงครั้งเดียว

๐

๐

๓. สอนมากกวาหนึ่งครั้งแตไมทุกภาคการศึกษา

๑

๑๗

๔. สอนทุกภาคการศึกษา

๔

๖๖.๗

๖

๑๐๐

ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายวิชาที่รับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะ

รวม
ประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของอาจารยผูสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวม

๕๕
จากตารางที่ ๗ พบวา อาจารยผูสอนทั้งสองกลุม สวนใหญสอนเกิน ๙ ป อาจารยผูสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหญสอนทุกภาคการศึกษา และอาจารยผูสอนทั่วไปสวนใหญสอนกลุมวิชาเฉพาะ
วิชาเอก
ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปที่ศึกษาอยู
ชั้นป

จํานวน

รอยละ

๑. ชั้นปที่ ๑

๒๒

๑๒.๖๔

๒. ชั้นปที่ ๒

๒๗

๑๕.๕๑

๓. ชั้นปที่ ๓

๔๓

๒๔.๗๑

๔. ชั้นปที่ ๔

๘๒

๔๗.๑๒

๑๗๔

๑๐๐

รวม

จากตารางที่ ๘ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
๒. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.
๒๕๔๘ ในสวนของหมวดวิชาทั่วไป มีประเด็นในการประเมิน ๑๐ ประเด็นดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
ตารางที่ ๙ ถึง ๑๘ ดังนี้
ตารางที่ ๑๑ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชา
ประเด็นที่ ๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชา

อาจารยผูสอนอาจารยผูสอน(N=๖)
จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๕

๘๓

ไมเหมาะสม

๑

๑๗

เหตุผลความไมเหมาะสม
เนื้อหาวิชาไมมีลําดับหรือสาระที่ชัดเจน
การปรับปรุง
ควรปรับปรุงใหมีเนื้อหาที่ชัดเจนในแตละวิชา เชน อาน,เขียน,พูด,หลักภาษา เปนตน
จากตารางที่ ๙ แสดงวา กลุมวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม

๕๖
ตารางที่ ๑๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชา
ประเด็นที่ ๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวย

อาจารยผูสอนอาจารยผูสอน(N=๖)

กิตของแตละกลุมวิชา

จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๖

๑๐๐

ไมเหมาะสม

๐

๐

เหตุผลความไมเหมาะสม ไมมี
การปรับปรุง ไมมี
จากตารางที่ ๑๐ แสดงวา สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาเหมาะสมดีแลว
ตารางที่ ๑๓ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๓ ความเหมาะสมของจํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา
ประเด็ น ที่ ๓ ความเหมาะสมของจํ า นวนรายวิ ช า
บังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา

อาจารยผูสอน
จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๕

๘๓

ไมเหมาะสม

๑

๑๗

เหตุผลความไมเหมาะสม/ การปรับปรุง ควรเนนการปฏิบัติกับทฤษฎีและวิถีชีวิตจริง สามารถนําความรู
ทักษะจริยธรรมไปใชในการสอบบรรจุและปฏิบัติในชีวิตจริงไดตามลักษณะของแตละวิชา
จากตารางที่ ๑๑ แสดงวา จํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชาเหมาะสม
ทั้งนี้ ผูที่มีความคิดเห็นวา ไมเหมาะสมใหเหตุผลวา เปนทฤษฎีมากเกินไป ซึ่งมีขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง คือ ใหเปนวิชาปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆ
ตารางที่ ๑๔ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประเด็นที่ ๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา ตอการพัฒนานักศึกษา
ประเด็นที่ ๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของ
แตละกลุมวิชา ตอการพัฒนานักศึกษา

อาจารยผูสอน(N=๖)
จํานวน

รอยละ

เพียงพอ

๕

๘๓

ไมเพียงพอ

๑

๑๗

๕๗
จากตารางที่ ๑๒ แสดงวา ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา เหมาะตอ
การพัฒนานักศึกษา
ตารางที่ ๑๕ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประเด็นที่ ๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา
ประเด็นที่ ๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแต
ละกลุมวิชา

อาจารยผูสอน(N=๖)
จํานวน

รอยละ

หลากหลาย

๕

๘๓

ไมหลากหลาย

๑

๑๗

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี
การปรับปรุง ไมมี
จากตารางที่ ๑๓ แสดงวา ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชาเหมาะสม
ตารางที่ ๑๖ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๖ ความไมทันสมัยของรายวิชา
ประเด็นที่ ๖ ความไมทันสมัยของรายวิชา

อาจารยผูสอน(N=๖)
จํานวน

รอยละ

ไมมี

๖

๑๐๐

มีรายวิชาที่ควรปรับปรุง

๐

๐

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี
การปรับปรุง ไมมี

จากตารางที่ ๑๔ แสดงวา รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความทันสมัย

๕๘
ตารางที่ ๑๗ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประเด็นที่ ๗ รายวิชาที่เนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย
ประเด็นที่ ๗ รายวิชาที่เนน ภาคปฏิบัติมากกวาการ
บรรยาย

อาจารยผูสอน(N=๕)
จํานวน

รอยละ

ไมมี

๕

๑๐๐

มี

๐

๐

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี
การปรับปรุง ไมมี
จากตารางที่ ๑๕ แสดงวา ไมมีรายวิชาใดที่เนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยายเปนพิเศษ
ตารางที่ ๑๘ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๘ การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา
ประเด็นที่ ๘ การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา

อาจารยผูสอน (N=๕)
จํานวน

รอยละ

ควรคงไว

๕

๑๐๐

ควรปรับเปลี่ยน

๐

๐

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี
การปรับปรุง ไมมี
จากตารางที่ ๑๖ แสดงวา เนื้อหาสาระของรายวิชาที่มีการบูรณาการควรคงไว
ตารางที่ ๑๙ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๙ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา
ประเด็ น ที่ ๙ ความเหมาะสมของจํานวนหน วยกิ
ตของแตละรายวิชา

อาจารยผูสอน (N=๕)
จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๕

๑๐๐

ไมเหมาะสม

๐

๐

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี

๕๙
จากตารางที่ ๑๗ แสดงวา จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชามีความเหมาะสม
ตารางที่ ๒๐ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเด็นที่ ๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ประเด็นที่ ๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความ
ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

อาจารยผูสอน (N=๕)
จํานวน

รอยละ

ความครอบคลุม

๕

๑๐๐

ไมครอบคลุม

๐

๐

จากตารางที่ ๑๘ แสดงวา เนื้อหาสารของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคครบถวน
๓. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ
การประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีประเด็นในการนําเสนอผลการประเมิน ๘ ประเด็น
ไดแก ๑) ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ๒) ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวย
กิตของแตล ะกลุม วิชาในหมวดวิช าเฉพาะ ๓) ความครอบคลุมความรูความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพของสาขาวิชาในรายวิชาตางๆ ๔) ความไมทันสมัยของรายวิชา ๕) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
กับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา ๖) ความมาชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา ๗)
คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตองครบถวน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ๘) ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา
ดังที่ปรากฏในตารางแสดงผลการประเมินตอไปนี้
๓.๑ ผลการประเมิ น ด า นเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต หมวดวิ ช าเฉพาะ
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ตารางที่ ๒๑ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ประเด็นที่ ๑๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ

อาจารยผูสอน(N=๙)
จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๕

๕๕.๕

ไมเหมาะสม

๔

๔๔.๔

เหตุผลความไมเหมาะสม ไมมี

๖๐
จากตารางที่ ๑๙ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีกลุมวิชาที่เหมาะสม
ตารางที่ ๒๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละ
กลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ประเด็นที่ ๑๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวน

อาจารยผูสอน(N=๙)

หนวยกิต ของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

จํานวน

รอยละ

เหมาะสม

๘

๘๘.๘

ไมเหมาะสม

๑

๑๑.๑

เหตุผลความไมเหมาะสม
เพราะกลุมวิชาเอกเลือกมีจํานวนนอย
การปรับปรุง
๑. ควรปรับปรุง เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากขึ้น ๑-๒ วิชา และลดวิชาเอกบังคับลง
๒. การศึกษาแบบเรียนรวมไมนาจะเป นรายวิชา นาจะไปอยูในการออกแบบและการเรียนรูแ ละการ
บริหารที่ปรากฎไดใน ๒ ภาคดังกลาว
๓. กลุมวิชาเลือกทั่วไป ควรมีหนวยกิตในการเรียนวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ใหมากขึ้นกวานี้ ๑-๒ วิชา
จากตารางที่ ๒๐ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีหนวยกิตที่ยัง
ไมเหมาะสม
ทั้งนี้ผูที่ใหความคิดเห็นวาไมเหมาะสมไดระบุเหตุผลวา วิชาเอกเลือกมีนอย ซึ่งใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงวา ควรปรับปรุง เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากขึ้น ๑-๒ วิชา และลดวิชาเอกบังคับลง
ตารางที่ ๒๓ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุมความรู
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม อยางไร
ประเด็นที่ ๑๒ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

อาจารยผูสอน(N=๙)

ครอบคลุมความรูความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม อยางไร

จํานวน

เหมาะสม

๗

รอยละ
๗๗.๘

๖๑
ไมเหมาะสม

๒

๒๒.๒

เหตุผลความไมเหมาะสม/การปรับปรุง
๑. สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา เชน ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการ
ศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล องคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธ
จากตารางที่ ๒๑ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ทั้งนี้ผูที่ใหความคิดเห็นวาไมเหมาะสมไดระบุเหตุผลวา สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื่อหา
ซึ่งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงวา เพิ่มคําอธิบายรายวิชา
ตารางที่ ๒๔ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๔ ความไมทันสมัยของรายวิชา
ประเด็นที่ ๑๔ ความไมทันสมัยของรายวิชา

อาจารยผูสอน(N=๙)
จํานวน

รอยละ

ไมมี

๓

๓๓.๓

มีรายวิชาที่ไมทันสมัย

๖

๖๖.๖

๑๔.๑ ควรตัดออกจากหมวดหมวดวิชาเฉพาะ / เหตุผลที่ควรตัดออก
๑. ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย
๒. พุทธเศรษฐศาสตร เพราะจําซอนกับปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย
๔. รายวิชา ๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม ควรเปนเนื้อหายอยในรายวิชาตามขอ ๑
๕. รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา เพราะซ้ําซอนกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
๑๔.๒ ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา/ เหตุผลที่ควรปรับปรุง
๑. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แตคําอธิบายรายวิชาตองการให
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา
๑๔.๓ ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา/ เหตุผลที่ควรปรับปรุง
๑. พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อตามสังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญาการศึกษาตามแนว
พุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล

๖๒
๒. สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการแหงสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิ
สตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง
จากตารางที่ ๒๒ แสดงวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษายังตองการการ
ปรับวิชาจํานวนมาก
ทั้งนี้ผูที่เห็นวายังไมทันสมัยไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
๑. รายวิชาที่ควรคัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ คือ
๑) ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย
๒) พุทธเศรษฐศาสตร เพราะซ้ําซอนกับปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย
๒. รายวิชาที่ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา คือ
๑) พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แตคําอธิบายรายวิชา
ตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา
๓. รายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระ คือ
๑) พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อหาตามสังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญา
การศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล
๒) สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการแหงสิทธิ
มนุษยชน เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง
ตารางที่ ๒๕ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๕ ความเหมาะสมของเนื้อหากับจํานวนหนวย กิตของแต
ละรายวิชา
ประเด็นที่ ๑๕ ความเหมาะสมของเนื้อหากับ
จํานวน หนวยกิตของแตละรายวิชา

อาจารยผูสอน(N=๘)
จํานวน

รอยละ

ไมมี

๗

๘๕.๗๑

มีรายวิชาที่ควรปรับปรุง

๑

๑๔.๓

รายวิชา
รายวิชา ทักษะวิชาครู ๑ เพราะจํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต เพราะตองการเวลาฝกคอนขางมาก

๖๓
จากตารางที่ ๒๓ แสดงวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีความเหมาะสม
ของเนื้อหากับจํานวน หนวยกิตของแตละรายวิชา
ทั้งนี้ผูที่เห็นวายังไมทันสมัยไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ รายวิชา ทักษะวิชาครู ๑ เพราะ
จํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต เพราะตองการเวลาฝกคอนขางมาก
ตารางที่ ๒๖ ความเห็นของอาจารยทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๖ ความไมชดั เจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา
ประเด็นที่ ๑๖ ความไมชัดเจนของคําอธิบาย
รายวิชาของแตละรายวิชา

อาจารยผูสอน(N=๗)
จํานวน

รอยละ

ไมมี

๗

๑๐๐

มีรายวิชาที่ไมชัดเจน

๐

๑๐๐

จากตารางที่ ๒๔ แสดงวา ความไมชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา
ตารางที่ ๒๗ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๗ คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตองครบถวนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นที่ ๑๗ คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตอง
ครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ

อาจารยผูสอน (N=๗)
จํานวน

รอยละ

ไมมีรายวิชา

๗

๑๐๐

มีรายวิชาที่ไมครบถวน

๐

๐

จากตารางที่ ๒๕ แสดงวา คําอธิบายรายวิชามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖๔
ตารางที่ ๒๘ ความเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอเนือ้ หาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑๘ ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา
ประเด็นที่ ๑๘ ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา

รวม (N=๗)
จํานวน

รอยละ

ไมสามารถระบุได

๕

๗๑.๔๓

ไมมีรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน

๑

๑๔.๓๐

มีรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน

๑

๑๔.๓๐

รายวิชาที่ซ้ําซอน /เหตุผลที่ซ้ําซอน
๑. รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาความเปนครู ทั้ง ๓ วิชามีเนื้อหาบางสวน
เกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาทั่วไป
๒. รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตร ปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง
จากตารางที่ ๒๖ แสดงวา มีความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา
ทั้งนี้ผูที่มีความคิดเห็นวามีรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน ไดแก รายวิชาดังนี้
๑. รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา ความเปนครู เพราะทั้ง ๓ วิชา
นี้มีเนื้อหาบางสวนเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาทั่วไป
๒. รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตร ปรัชญาทางสายกลางสูเศรฐกิจพอเพียง
๔. ผลการประเมินดานการนําหลักสูตรไปใช
ตารางที่ ๒๙ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ประเด็นที่ ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
๑.๑ ความรูความเขาใจในหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันใน
ประเด็นตอไปนี้
๑.๑.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร

x

๕

S.D

แปลความหมาย

๐ ดีมาก

๓.๘ ๐.๙๘ ดี

๖๕
ประเด็นที่ ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
๑.๑.๓ คําอธิบายรายวิชาและหลักสูตร

x S.D แปลความหมาย
๓.๘ ๐.๙๘ ดี

๑.๑.๔ การจัดแผนการเรียน

๔.๔ ๐.๔๙ ดี
รวม ๔.๒ ๐.๖๑ ดี

๑.๒ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ใชอยูมีความสอดคลองกับ
ประเด็นตอไปนี้
๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร

๔.๔ ๐.๔๙ ดี

๑.๒.๒ โครงสรางของหลักสูตร

๔.๔ ๐.๔๙ ดี

๑.๒.๓ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา

๓.๘ ๐.๙๘ ดี
รวม ๓.๑ ๐.๔๙ ดี

๑.๓ แผนการเรียนที่ใชอยูคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
๑.๓.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร

๓.๘ ๐.๙๘ ดี

๑.๓.๒ โครงสรางของหลักสูตร

๓.๘ ๐.๙๘ ดี

๑.๓.๓ คําอธิบายรายวิชา

๕

๐ ดีมาก

๑.๓.๔ ลําดับวิชา

๒.๖ ๑.๙๖ ปานกลาง

๑.๓.๕ จํานวนรายวิชา

๒.๖ ๑.๙๖ ปานกลาง

๑.๓.๖ การกระจายรายวิชาตอภาคเรียน

๒.๖ ๑.๙๖ ปานกลาง
รวม ๓.๔ ๑.๓๐ ดี

๑.๔ ขอเสนอเพิ่มเติม
ควรศึกษาคําอธิบายรายวิชาแตละรายวิชาถึงขอบเขตวามีเนื้อหาอะไรบาง เชน โครงสรางวิชา
ประยุกตควรจะศึกษาเนื้อหาวิชาเดิม เชน เศรษฐศาสตร + พุทธเศรษฐศาสตร ตองอิงหลักวิชาเดิม
และเขียนแนวของพุทธและเปรียบเทียบเนื้อหา
จากตารางที่ ๒๗ แสดงวารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีวัตถุประสงคและ
คําอธิบายรายวิชาดีมาก แตการกระจายรายวิชาตอภาคเรียนมีคาประเมินนอยมาก

๖๖
ตารางที่ ๓๐ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอการ
บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นที่ ๒ การจัดตารางสอนตารางสอบ
ประเด็นที่ ๒ การจัด
ตารางสอนตารางสอบ
๒.๑ ความเหมาะสมของ
การจัดชั่วโมงเรียนตอ
จํานวนหนวยกิตในแตละ
รายวิชากับลักษณะวิชา

ความคิดเห็นของอาจารย

x

S.D

๓.๖

แปล

ความคิดเห็นของนักศึกษา
แปล

ความหมาย

x

S.D

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๖๔

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๖๖

ดีมาก

๓.๒

๐.๙๘

ปานกลาง

๔

๐.๖๘

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๗๑

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๗๗

ดีมาก

๓.๕

๐.๖

ดี

๔

๐.๗

ดีมาก

ความหมาย

๒.๒ ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาของการจัดการ
เรียนการสอนในแตละ
รายวิชา
๒.๓ ความเหมาะสมของ
การกระจายรายวิชาใน
ตารางเรียนตลอดสัปดาห
๒.๔ ความเหมาะสมใน
การจัดตารางเรียนที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางคุณลักษณะ
ของนักศึกษา
๒.๕ ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาการจัดสอบ
ประจําภาค
รวม

๖๗
จากตารางที่ ๒๘ พบวา ความคิดเห็นอาจารยผูสอนทั่วไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอ
การบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัดตารางสอนตารางสอบ มีความขัดแยงกันโดยนักศึกษาสวนใหญเห็น
วาดีมาก แตอาจารยใหคาการประเมินนอยกวา
นอกจากนี้ อาจารยและนักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางเรียนและ
ตารางสอนดังนี้
๑. ตารางสอบ ควรจัดใหมีระบบบมากวานี้ เพระนักศึกษาที่บานไกลจะไดไมตองลําบาก เพราะ
วันสอบกระจัดกระจาย และไมเปนระบบ
๒. นาจะมี ๒ วิชา ใน ๑ วัน จะเหมาะสมกวานี้
๓. อยากใหจัดตารางเรียนเหมาะสมกับเวลา
๔. บางวิชามีเวลาสอบนอยไป
ตารางที่ ๓๑ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นที่ ๓ การจัดผูสอน
ประเด็นที่ ๓ การจัดผูสอน

x

S.D

แปลความหมาย

๓.๑ คุณวุฒิผูสอน

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๓.๒ วัยวุฒิของผูสอน

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๓.๓ ความเชี่ยวชาญในรายวิชาของผูสอน

๓.๒

๐.๙๘

ปานกลาง

๓.๔ จํานวนรายวิชาที่รับผิดชอบตอภาคการศึกษา

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๓.๕ เกณฑภาระงาน

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๓.๕

๐.๖

ดี

๓. การจัดผูสอนโดยคํานึงถึง

รวม

จากตารางที่ ๒๙ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัด
ผูสอนทุกประเด็นอยูในกเกณฑดี ยกเวนเรื่องความเชี่ยวชาญ

๖๘
ตารางที่ ๓๒ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอการ
บริหารหลักสูตร ประเด็นที่ ๔ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ ๔ การจัดสิ่งอํานวย

ความคิดเห็นของอาจารย

ความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

x

S.D

๓.๖

๐.๔๙

๓.๖

แปล

ความคิดเห็นของนักศึกษา

x

S.D

ดี

๔

๐.๗๗

ดีมาก

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๖๑

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๗๐

ดีมาก

๓

๐

ปานกลาง

๔

๐.๘๒

ดีมาก

๓.๕

๐.๔

ดี

๔

๐.๗

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๘๘

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๘๓

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๘๐

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

๔

๐.๘๐

ดีมาก

ความหมาย

แปล
ความหมาย

๔.๑ หองเรียน
๔.๑.๑ ความเหมาะสมของ
ขนาดหองเรียน
๔.๑.๒ ความเหมาะสมของ
ลักษณะหองเรียนกับรายวิชาที่
สอน
๔.๑.๓ ความเพียงพอของ
หองเรียน
๔.๑.๔ ความทันสมัยของ
หองเรียน
รวม
๔.๒ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
๔.๒.๑ ความเหมาะสมของ
บรรยากาศของหองเรียน (พัด
ลม/อากาศถายเท)
๔.๒.๒ ความสะอาด
เรียบรอยของสภาพแวดลอมใน
หองเรียน (โตะ เกาอี้ กระดาน
เปนตน)
๔.๒.๓ สภาพพรอมใชของ
หองเรียน
รวม

๖๙
ประเด็นที่ ๔ การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของอาจารย
S.D

x

แปล
ความหมาย

ความคิดเห็นของนักศึกษา

x

S.D

แปล
ความหมาย

๔.๓ อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เครื่องเสียง)
๔.๓.๑ ความเหมาะสม

๔

๐

ดี

๔

๐.๗๓

ดีมาก

๔.๓.๒ ความเพียงพอ

๔

๐

ดี

๔

๐.๗๘

ดีมาก

๔.๓.๓ ความทันสมัย

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๙๓

ดีมาก

๓.๙

๐.๒

ดี

๔

๐.๘

ดีมาก

รวม

๔.๔ ทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, สื่อออนไลน, ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน)
๔.๔.๑ ความเหมาะสม

๓.๔

๐.๔๙

ปานกลาง

๔

๐.๘๔

ดีมาก

๔.๔.๒ ความเพียงพอ

๓.๔

๐.๔๙

ปานกลาง

๔

๐.๙๕

ดีมาก

๔.๔.๓ ความทันสมัย

๓.๔

๐.๔๙

ปานกลาง

๔

๐.๘๕

ดีมาก

๓.๔

๐.๔๙

ปานกลาง

๔

๐.๘๕

ดีมาก

รวม
๔.๕ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
๔.๕.๑ ความเหมาะสม

๒.๘

๐.๙๘ ปานกลาง

๔

๐.๙๖

ดีมาก

๔.๕.๒ ความเพียงพอ

๒.๘

๐.๙๘ ปานกลาง

๓

๐.๘๘

ดีมาก

๔.๕.๓ ความทันสมัย

๒.๘

๐.๙๘ ปานกลาง

๔

๐.๙๔

ดีมาก

๒.๘

๑.๐ ปานกลาง

๔

๐.๙

ดีมาก

รวม

๔.๖ การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวิทยาลัย
๔.๖.๑ ความเหมาะสม

๔

๐

ดี

๔

๐.๘๒

ดีมาก

๔.๖.๒ ความเพียงพอ

๔

๐

ดี

๔

๐.๘๔

ดีมาก

4.6.3 ความทันสมัย

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๘๘

ดีมาก

๓.๙

๐.๒

ดี

๔

๐.๘

ดีมาก

รวม

๔.๗ หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
๔.๗.๑ ความเหมาะสม

๓

๐ ปานกลาง

๔

๐.๗๐ ดีมาก

๔.๗.๒ ความเพียงพอ

๓

๐ ปานกลาง

๔

๐.๗๑ ดีมาก

๔.๗.๓ ความทันสมัย

๓

๐ ปานกลาง

๔

๐.๗๐ ดีมาก

๗๐
ประเด็นที่ ๔ การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของอาจารย
S.D

x

รวม

แปล
ความหมาย

๓

๐ ปานกลาง

ความคิดเห็นของนักศึกษา

x

S.D

แปล

๔

๐.๗๐ ดีมาก

ความหมาย

๔.๘ สวนบริการตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน หองพัก
อาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน
๔.๘.๑ ความเหมาะสม

๓.๔

๐.๔๙ ปานกลาง

๔

๐.๘๑ ดีมาก

๔.๘.๒ ความเพียงพอ

๓.๔

๐.๔๙ ปานกลาง

๔

๐.๘๕ ดีมาก

๔.๘.๓ ความทันสมัย

๓.๔

๐.๔๙ ปานกลาง

๔

๐.๘๔ ดีมาก

๓.๔

๐.๔๙ ปานกลาง

๔

๐.๘๔ ดีมาก

รวม

จากตารางที่ ๓๐ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสน
ศึกษาทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ขัดแยงกัน นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น สวนอาจารยใหคาการประเมิน
สวนใหญปานกลาง
นอกจากนั้น อาจารยและนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. หองกิจกรรมของนักศึกษายังไมเพียงพอ
2. อยากใหเพิ่มที่กรอกน้ํา เครื่องกรงน้ํา กระจายในแตละจุด
3. การบริการของศูนยแพทยอยากใหมีหมอเพิ่ม เปดทั้งเชาและบาย
4. ในหองเรียนอาคาร ๙ มีพัดลมพังหลายตัว
ตารางที่ ๓๓ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอการ
บริหารหลักสูตร ประเด็นที่ ๕ ระบบทะเบียน
ประเด็นที่ ๕ ระบบทะเบียน
วัดผลของมหาวิทยาลัย
๕. ระบบทะเบียน

ความคิดเห็นของอาจารย

x

S.D

แปล
ความหมาย

ความคิดเห็นของนักศึกษา

x

S.D

แปล
ความหมาย

๗๑
ประเด็นที่ ๕ ระบบทะเบียน
วัดผลของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นของอาจารย

x

S.D

๔

๐

๓

แปล

ความคิดเห็นของนักศึกษา

x

S.D

ดี

๔

๐.๖๙

ดีมาก

๐

ปานกลาง

๔

๐.๖๙

ดีมาก

๓.๖

๐.๔๙

ดี

๔

๐.๗๑

ดีมาก

๓

๐

ปานกลาง

๔

๐.๗๕

ดีมาก

๓

๐

ปานกลาง

๔

๐.๖๙

ดีมาก

๓

๐

ปานกลาง

๔

๐.๗๑

ดีมาก

๓.๒

๐.๐๘

ปานกลาง

๔

๐.๗๖

ดีมาก

ความหมาย

แปล
ความหมาย

๕.๑ ระดับความรู ความ
เขาใจในการใชงานระบบ
MIS งานทะเบียน และ
๕.๒ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชงานระบบ MIS
งานทะเบียน และวัดผล
ของมหาวิทยาลัย
๕.๓ ความถูกตองอางอิงได
ของขอมูลในระบบ MIS
งานทะเบียน และวัดผล
ของมหาวิทยาลัย
๕.๔ ความทันสมัยของ
ระบบ MIS งานทะเบียน
และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
๕.๕ ความเหมาะสมของ
ระเบียน แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
๕.๖ ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของงาน
ทะเบียน เมื่อมาดําเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียน
รวม

๗๒
จากตารางที่ ๓๑ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป และนั กศึกษาสาขาพุทธศาสน
ศึกษาทั่วไป ขัดแยงกัน นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น สวนอาจารยใหคาการประเมินสวน
ใหญปานกลาง
นอกจากนั้น อาจารยและนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน ดังนี้
๑. อยากใหระบบใชงานไดดีกวานี้ เพราะชอบมีปญหาการลมเหลวของเครือขาย
๒. ระบบงานควรเร็วกวานี้ ถาเปนไปไดอยากใหเกรดออกเร็วๆ
๓. การประกาศหรือประชาสัมพันธตอเนื่อง
ตารางที่ ๓๔ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นที่ ๖ ระบบอาจารยที่
ปรึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย

ประเด็นที่ ๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา

x

S.D แปลความหมาย

๖.๑ ความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา

๓

๐

ปานกลาง

๖.๒ ทานปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไดครบถวน

๓

๐

ปานกลาง

๓

๐

ปานกลาง

๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา
.

จากตารางที่ ๓๒ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นที่
๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา ประเมินในระดับปานกลาง
นอกจากนั้น อาจารยไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้
๑. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน ความเปนพุทธศาสตรยังสามารถนําไปสูเปาหมายไดเทาที่ควร
๒. ควรมีปรึกษาหลากหลายวิธี
๓. ไมมีความรูในการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะการวัดผลตามการเรียนรู TQF ยังไมเขาใจจะ
วัดอยางไร
๔. เพิ่มสมุดความประพฤติ/หรือการปฎิบัติ

๗๓
ตารางที่ ๓๕ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นที่
๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษา

ประเด็นที่ ๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา
๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา

x

S.D

แปลความหมาย

๔

๐.๗๒

ดีมาก

๔

๐.๗๖

ดีมาก

๔

๐.๗๐

ดีมาก

๔

๐.๗๒

ดีมาก

๔

๐.๖๗

ดีมาก

๔

๐.๗๔

ดีมาก

๔

๐.๗๔

ดีมาก

.
๖.๑ อาจารยท่ปี รึกษาเขาพบนักศึกษาตามกําหนดเวลาใน
ตารางเรียนตารางสอน
๖.๒ อาจารยที่ปรึกษาสละเวลาใหนักศึกษาเขาพบเมื่อมี
ปญหา
๖.๓ อาจารยที่ปรึกษาชี้แจงแนะนําใหนักศึกษาเขาใจ
วิธีการเรียนและวิธีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม
๖.๔ อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เชน การเลือกรายวิชา การปรับแผนการเรียน การเพิ่ม
ถอนรายวิชา
๖.๕ อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลที่เปนประโยชนกับ
นักศึกษา เชน สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา เปนตน
๖.๖ อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลที่เปนประโยชนตอการศึกษาตลอดหลักสูตร
รวม

จากตารางที่ ๓๓ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ตอการบริหารหลักสูตร
ประเด็นที่ ๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา ทุกประเด็นดีมาก
นอกจากนั้น นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้ อาจารยที่
ปรึกษานารัก ใจดี เปนกันเอง พูดคุยปรึกษาไดเสมอ

๗๔
๕. ผลการประเมินดานผลการใชหลักสูตร
ตารางที่ ๓๖ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร
ประเด็นคุณลักษณะของนักศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาป
สูงสุด

คุณลักษณะ

x

S.D

แปล

๓.๖

๐.๗

ดี

๓.๘

๐.๖

ดี

๓.๘

๐.๗

ดี

๓.๗

๐.๗

ดี

๓.๙

๐.๗

ดี

๓.๗

๐.๗

ดี

ความหมาย

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

x

S.D

แปล
ความหมาย

๑. ดานความรู ความเขาใจ
๑.๑ มีความรอบรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน
สาขาที่เรียน
๑.๒ มีความสามารถในการ
นําความรูไปปฏิบัติได
๑.๓ มีความรูเพียงพอตอ
การนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานได
๑.๔ มีความสามารถในการ
แนะนําหรือใหคําปรึกษา
ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ
สาขาที่เรียนได
๑.๕ สามารถนําความรูที่
เรียนตลอดหลักสูตรไปใชใน
การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม
๒.

ดานจิตพิสัย
๒.๑ ตรงตอเวลา

๓.๙

๐.๗

ดี

๒.๒ มีความซื่อสัตย

๔.๒

๐.๖

ดี

ยังไมมี้ผูใชบัณฑิต

๗๕
ความคิดเห็นของนักศึกษาป

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

สูงสุด

คุณลักษณะ

x

S.D

๔

๐.๕

ดี

๔.๑

๐.๖

ดี

๓.๙

๐.๗

ดี

๔.๒

๐.๖

ดี

๔.๒

๐.๖

ดี

๔.๑

๐.๖

ดี

๔.๓

๐.๗

ดี

๒.๑๐ มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม

๔.๒

๐.๖

ดี

๒.๑๑ มีความเสียสละ

๔.๑

๐.๖

ดี

๔.๓

๐.๖

ดี

๔.๔

๐.๗

ดี

๔.๑

๐.๖

ดี

๒.๓ มีวินัยในตนเอง
๒.๔ มีความขยันขันแข็ง สู
งาน และอดทน
๒.๕ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
๒.๖ มีน้ําใจบริการหรือ
อาสางาน
๒.๗ มีจรรยาบรรณตาม
สาขาวิชาการและวิชาชีพ
๒.๘ มีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
๒.๙ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพของตนเอง

๒.๑๒ มีจิตสํานึกในความ
เปนไทย
๒.๑๓ ยึดมั่นในศีลธรรม
และจารีตประเพณีของ

แปล
ความหมาย

สังคม
รวม
๓. ดานทักษะและพฤติกรรม

x

S.D

แปล
ความหมาย

ยังไมมี้ผูใชบัณฑิต

๗๖
ความคิดเห็นของนักศึกษาป

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

สูงสุด

คุณลักษณะ

๓.๑ มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี

x

S.D

แปล

๓.๖

๐.๗

ดี

๔

๐.๗

ดี

๓.๑

๐.๘

ปานกลาง

๓.๖

๐.๗

ดี

๓.๙

๐.๖

ดี

ความหมาย

x

S.D

แปล
ความหมาย

ยังไมมีผูใชบัณฑิต

สารสนเทศ
๓.๒ มีความสามารถใน
การใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
๓.๓ มีความสามารถใน
การใชภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสาร
๓.๔ มีความสามารถใน
การใชทรัพยากรหรือแหลง
วิทยาการใหเกิดประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน
๓.๕ มีความสามารถใน
การแกปญหาเฉพาะหนาได
อยางเหมาะสม

รวม ๓.๖

๐.๗

ดี

จากตารางที่ ๓๔ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ตอผล
การใชหลักสูตร ประเด็นคุณลักษณะของนักศึกษา ทุกดานอยูในระดับดี ยกเวนดานการใชภาษาตาง
ประเทศเพื่อการสื่อสารอยูในระดับปานกลาง ที่ระดับ ๓.๑ (SD ๐.๘)
นอกจากนั้น นักศึกษาปสูงสุดไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

๗๗
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหพัฒนาหลักสูตร
๑. อยากใหอาจารยในโปรแกรมไดใหความรูที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนใหตรงกับ
ความเปนจริง เพราะคิดวามันนาจะเกี่ยวของกับโรงเรียนใน
๒. อยากใหมีเนื้อหาการสอนเพิ่มมากขึ้น
๓. ควรมีการสอนที่เนื้อหาใหแนนกวานี้เพื่อที่จะไดนําไปใชประโยชนได
๔. บางรายวิชายากเกินไปและบางรายวิชาก็ไมไดใชจริง
๕. ยังไมคอยเขาใจในหลักสูตรที่กําลังเรียนมากนัก สวนใหญจะเปนไปเปนความรูกวางๆ ไม
เจาะจงที่จะนําไปใชสอนกับเด็กนักเรียนโดยตรง
๖. อยากใหกิจกรรมเบาๆ ลงบางเพราะกิจกรรมแนนมาก ไมวาจะออกคายตลอด
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม
๑. การตรงตอเวลา เสียสละ และมีการปฎิบัตจริง เมื่อมีการสอนทฤษฏี
๒. พัฒนาทางดานมารยาททางสังคมการประพฤติ การวางตัวในที่ประชุมหรือชุมชน
๓. พัฒนาในเรื่องสื่อเทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอน
๔. พัฒนาดานทักษะวิชาชีพใหมากกวานี้
๕. ระเบียบวินัย
๖. พัฒนาดานหลักสูตรและครูผูสอน ควรจะกระชับหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถนําไปใชและ
สอดคลองกับเรื่องที่จะตองนําไปสอนใหความรูกับเด็กมากขึ้น
๗. จัดใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากกวานี้ จัดกิจกรรมอาสาที่ทําใหนักเรียนได
มีปฎิสัมพันธกับชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น
๘. กลาคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ
๙. การปฏิบัติในสาขาวิชาที่เรียนมากขึ้น
๑๐. พัฒนาดานการสอน
๑๑. พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ
๑๒. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน
๑๓. พัฒนาองคความรูที่ถูกตองที่นักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
๑๔. พัฒนาในดานความรูของนักศึกษาเพื่อที่จะเขาสูสังคม
๑๕. พัฒนาจิตอาสา
๑๖. เปดหลักสูตรเพิ่มอีกที่เกี่ยวกับครูสอนสายอาชีพได
๑๗. ไมควรมีการเรียนการสอนเกิน๑๘.๐๐ น. เพราะนักศึกษาบางคนไมไดอยูหอ

๗๘
ขอเสนอแนะในการพัฒนาอืนนๆ
๑. การพัฒนาเรื่องที่จอดจักรยานยนตของนักศึกษาและพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร
สาธารณะ
๒. เรื่องการแตงกาย
ตารางที่ ๓๗ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร
ประเด็น การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
๑. การจัดรายวิชาในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสมตอการเรียน
๒. การจัดรายวิชาในแผนการเรียนแตละภาคการศึกษามี
ผลกระทบทําใหผลการเรียนของนักเรียนลดลง
๓. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมง
รวมที่จัดในแตละภาคการศึกษา
๔. รายวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีตรงกับความ
ตองการและความสนใจของนักศึกษา
๕. รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีเพียงพอตอการให
นักศึกษาเลือก
๖. ลักษณะวิชาที่เปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีมีความ
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาปสูงสุด
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จากตารางที่ ๓๕ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ตอผลการใช
หลักสูตร ประเด็น การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ดานการจัดแผนการเรียนไดรับการประเมินสูงสุด
ที่ระดับ ๓.๗ (SD ๐.๗) สวนที่ไดรับการประเมินนอยที่สุดคือดานเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีมีความ
เหมาะสม ที่ระดับ ๓.๕ (SD๐.๗)

๗๙
นอกจากนี้ นักศึกษาปสุดทายมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ดังนี้
๑. หลักสูตรเหมาะสมดี แตเลือกเสรีอยากใหเยอะขึ้น
๒. ควรเพิ่มวิชาเลือกเสรีที่หลากหลายกวานี้
๓. ควรมีวิชาเสรีที่ตรงกับหลักสูตร
๔. วิชาเลือกเสรีควรเปดเยอะกวานี้

ตอนที่ ๒ ผลจากการสนทนากลุม
ในการวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผูวิจัยใชเทคนิกการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม
ในการดําเนินการสนทนากลุม ผูเขารวมสนทนากลุม แบงออกเปน ๒ กลุม โดยคณะผู
วิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม แตละกลุมดังนี้
๑.๑ กลุมอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจารยผูสอนทั่วไป จํานวน ๙ คน
๑.๒ อาจารยผูสอนทั่วไป เฉพาะอาจารยผูสอนวิชาชีพครู จํานวน ๑๐ คน
๒. ผลการสนทนากลุม ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ในการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร แบงออกเปน ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑) วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ๒) วิธีการและ
แนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ มีผลสรุปดังนี้
๒.๑ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดศึกษาทั่วไป ผูเขารวม
สนทนากลุมมีฉันทามติรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใน
ประเด็นตอไปนี้
๒.๑.๑ เพิ่มเนื้อรายวิชาบางรายวิชา หรือใหเปนรายวิชาใหม
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปบางรายวิ ช าที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การเติ ม ความรู ใ ห
นักศึกษา เชน โครชศึกษา เดิมเปน หนึ่งวิชาแตหายไปปจจุบัน มีอยูในวิชาทองถิ่น ศึกษาเพียงหนึ่งบท
นอยเกินไปที่จะรูจักโคราช นักศึกษาที่มาอยูที่นี่ เรียนที่นี่ ควรรูโคราช ถาไมสามารถเปนรายวิชาใหมได
ใหเพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษาในวิชาทองถิ่นศึกษา ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ใน

๘๐
วิชาศึกษาทั่วไป บังคับในโครงสรางหนวยกิตอีก ที่มีอยูนาจะยังไมเพียงพอสําหรับบางวิชาเอก แตบาง
เอกไมตองเรียน เชน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๒ สาขาภาษาอังกฤษไมตองเรียนก็ไดไปเลือกวิชาอื่น ๆ
แตเอกอื่นๆ เรียน เพียง ๒ วิชา ยังไมเพียงพอสําหรับการเปนพลเมืองสมัยใหม อาจตองมี อังกฤษ ๓ ๔
เปนตน วิชาเอกใดตองการเพิ่มทักษะก็สามารถเลือกใหนักศึกษาเรียน หรือนักศึกษาคนใดนอกจากเอก
ภาษาอังกฤษตองการเรียนก็สามารถเลือกเรียนดวยตนเองได เลือกเปนวิชาเลือกเสรีก็ได หนาที่ของมหา
สิท ยาลั ยคื อ เป ดและหาอาจารยไ วส อน หากภาคการศึก ษาใดไมมี ผูเรียนก็ ป ดตามกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย
๒.๑.๒ ปรับนโยบายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นโยบายของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาทั่วไปยังไมใหสาขาวิชาจัดการเอง
การไดมาซึ่งวิชาศึกษาทั่วไปมีความซับซอน วิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาบังคับทั้งหมด ยังไมสอดคลองกับ
สาขาวิชา ใหเปนรายวิชาเลือกที่สาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม และ/หรือใหนักศึกษาเลือกเรียนไดเองตาม
ตองการเปนรายวิชาเลือกที่สาขาจะเลือกมาใหเหมาะสมแตละสาขา หรือใหนักศึกษาเลือกเองใน ๔ ป
๒.๑.๓ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป
ควรการสื่อสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเขาใจหลัก
ปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปวาเปนวิชาเติมเต็มวิชาชีพ หรือยังมีความไมเขาใจเนื้อหา เชน วิชาทองถิ่นไทย
อาจารยบางคนที่เปนผูบริหารบางคนเขาใจวาตองเรียนเรื่องการปกครองทองถิ่น แตวิชานี้เปนวิชาเชิง
มนุษยศาสตรที่เนนเรื่องสุนทรียภาพของการศึกษาทองถิ่น เชน ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว ภูมิศาสตร
และประวัติศาสตรทองถิ่น ที่มีความสําคัญ ทําใหเกิดความภูมิใจรักษและเจาใจของทองถิ่นไทยแตละแหง
ควรอบรมการสอนใหผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปวาจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาทั่วไป กระตุน
วามีทักษะวิชาชีพไมพอ ตองใหอยูรวมกับคนอื่น ตองเรียนรูสิ่งอื่น
๒.๑.๔ ปรับหนวยกิตของวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนวิชาที่มีการปฏิบัติ
หนวยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปจจุบันเปนวิชาบรรยาย ใชระบบหนวย
กิต ๓(๓-๐-๖) ใหเปนวิชาที่มีการปฏิบัติ ควรปรับเปน ๓(๓-๒-๒) เพื่อใหอาจารยไดออกแบบการสอน
เปนการปฏิบัติ
๒.๑.๕ ใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากขึ้น
มหาวิทยาลัยควรสงเสริมอาจารยใหใชเทคโนโลยีชวยในการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหมากขึ้น มีการบันทึกคลิปการสอน บทเรียนอีเลคโทรนิค ระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนเองไดตลอดเวลา

๘๑
๒.๒ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ
๒.๒.๑. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาชีพครู)
วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู ผูเขารวมสนทนากลุมมีฉัน ทามติรวมกันในการปรับปรุง หลักสูตรดานเนื้ อหาสาระของ
หมวดวิชาเฉพาะ ในประเด็นตอไปนี้
๒.๒.๑.๑ ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ในการสนทนากลุ ม อาจารย ผู ส อนในกลุ ม วิ ช าชี พ ครู มี ค วาม
คิดเห็นวา รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังไม
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานความรู ซึ่งปจจุบันประกอบดวย ๑๑
มาตรฐาน ไดแก ความเปนครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การ
จัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ นอกจากนี้อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวาวิชาการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาควรปรับใหอยูในกลุมวิชาบังคับวิชาชีพครูเพื่อใหตอบสนองมาตรฐานความรู ๑๑ มาตรฐาน
๒.๒.๑.๒ ปรับรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครูที่สามารถเปดสอนไดจริง
และตอบสนองความสนใจของนักศึกษา
ในการสนทนากลุ ม อาจารย ผู ส อนในกลุ ม วิ ช าชี พ ครู มี ค วาม
คิดเห็นวา ในการปรับรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครู ควรเปนวิชาที่เปดสอนไดจริง เชน วิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย พบวาบางเทอมไมไดเปดใหนักศึกษาเลือกเนื่องจากผูสอนไมเพียงพอ นอกจากนี้
ควรทบทวนปรับลดบางรายวิชาที่ไมตอบสนองความสนใจของผูเรียน และเพิ่มรายวิชาที่ตอบสนองตอ
ความสนใจของผูเรียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
๒.๒.๑.๓ ปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าโดยเน น ความรู แ ละทั ก ษะที่ นั ก ศึ ก ษา
สามารถนําไปใชไดจริง
ในการสนทนากลุ ม อาจารย ผู ส อนในกลุ ม วิ ช าชี พ ครู มี ค วาม
คิดเห็นวา บางรายวิชา เชน วิชาความเปนครู การวิจัยการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนวิชาที่

๘๒
มีความสําคัญ ควรปรับเนื้อหาสาระโดยเนนความรูและทักษะที่นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง และควร
เนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริงมากขึ้น
โดยสรุป ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของ
หมวดวิช าเฉพาะ อาจารย ผู ส อนในกลุ ม วิ ช าชี พ ครู มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคลอ งกั น ๔ ประเด็ น คื อ ๑)
ปรับ ปรุง หรือ เพิ่ มรายวิชาในกลุม วิชาชี พ ครูใหส อดคลอ งกับ มาตรฐานวิชาชี พทางการศึกษา ๒) ปรั บ
รายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครูที่สามารถเปดสอนไดจริงและตอบสนองความสนใจของนักศึกษา และ
๓) ปรับคําอธิบายรายวิชาที่เนนความรูและทักษะที่นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง
๒.๒.๒. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาเอก)
วิธีการและแนวทางในการปรับปรุง ดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอก ผูเขารวมสนทนากลุมมีฉันทามติรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรดานเนื้อหาสาระของหมวด
วิชาเฉพาะ ในประเด็นตอไปนี้
๒.๒.๒.๑ ปรับโครงสรางหนวยกิต หนวยกิตสําหรับวิชาเอก ๘๐ ถือวามาก
ตองทบทวนโครงสรางใหมใหหนวยกิตนอยลง ใหอยูในขั้นต่ําที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนดก็เพียงพอ
๒.๒.๒.๒ ปรับการจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือก การจัดกลุมวิชาวิชาบังคับ
วิชาเลือก วิชาเลือกเพิ่ม วิชาการสอนวิชาเอกซับซอน ไมสมเหตุผล
๒.๒.๒.๓ ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาเอกใหเขมขนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
เนื้อหาวิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่จะใหเปนผูเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนาและการสอนพระพุทธศาสนา
๒.๒.๒.๔ ปรับลําดับความยากงายของวิชา ดับความยากงายของวิชาที่
ตองเรียนกอนหลัง ตองปรับใหมโดยคํานึงถึงการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรใน มคอ.๒
๓. ผลการสนทนากลุม ดานการนําหลักสูตรไปใช
ในการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดานการนําหลักสูตรไปใช แบงออกเปน ๔ ประเด็น คือ ๑) การ
จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ๒) การจัดตารางเรียน ตารางสอน ๓) การจัดผูสอน ๔) การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการวิจัยจากการสนทนากลุม ดังนี้
๓.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
๓.๑.๑ ปรับแผนการเรียนของรายวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นป
ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ควร
มีการทบทวนเกี่ ยวกับ ลําดับ ของรายวิช าที่จะจั ดให นั กศึกษาในแต ละชั้น ปเรีย น เนื่อ งจากวิชาที่จั ดไว

๘๓
สําหรับนักศึกษาในแตละชั้นปนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานจากการเรียนบางวิชามากอน ดังนั้นควรมีการ
จัดทํารายละเอียดที่จะเปดสอน โดยระบุชั้นปที่เหมาะสมสําหรับวิชานั้น ๆ กําหนดชั้นปที่เหมาะสมสําหรับ
แตละวิชา จากนั้นก็ดําเนินการจัดแผนการเรียนใหเหมาะสม และควรมีการทําความเขาใจกับอาจารยที่
ปรึกษาใหแนะนํานักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนที่จัดไวให
๓.๑.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอน
สํานั ก สงเสริม และงานทะเบี ยนควรตรวจสอบให ก ารลงทะเบี ย นแต ล ะ
รายวิชาเปนไปตามจํานวนที่กําหนดไว และไมควรจัดการเรียนการสอนแบบรวมหมูเรียน ในการสนทนา
กลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา มีบางวิชา เชน วิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนวมีนักศึกษาลงทะเบียนเกินจํานวนที่กําหนดไว และมีการรวมหมูเรียน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาดังกลาวเปนวิชาที่เนนการฝกทักษะการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
และการใหบริการแนะแนว ซึ่งหากจํานวนผูเรียนมากเกินไปและการเรียนแบบรวมหมูจะทําใหยากตอ
ดําเนินการฝกฝนทักษะใหแกผูเรียน การจัดรวมหมูเรียนทําใหยากตอการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ การจัดผูสอน
ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดผูสอนจากวิทยากรหรือบุคคลภายนอก ใน
การสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัด
ผูสอนจากวิทยากรหรือบุคคลภายนอกเพื่อควบคุมมาตรฐานและความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน
เชน อาจจัดใหวิทยากรสอนคูกับอาจารยประจํา
๓.๔ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการ
สนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา บางหองโดยเฉพาะหองเรียนของอาคาร ๑๘
ไมมีการจัดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนไว เชน เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง
ซึ่งสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๔. ผลการสนทนากลุม ดานผลการใชหลักสูตร
ในการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดานผลการใชหลักสูตร มีผลการวิจัยจากการสนทนากลุม ดังนี้
๔.๑ ดานความรูความเขาใจ
ในการสนทนากลุม อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา นักศึกษายัง
ขาดความรูเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาที่สอน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะวา นักศึกษาควร

๘๔
ไดรับการฝกฝนและมีประสบการณในการสอนใหมากขึ้นเพื่อใหสามารถบูรณาศาสตรการสอนกับเนื้อหา
ได
๔.๒ ดานจิตพิสัย
ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ทุกรายวิชา
ควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิตอาสาและความเปนครู
๔.๓ ดานทักษะ
ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ทักษะที่ควร
ฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การสื่อสารเชิงบวก การจัดการชั้นเรียน การวางตัว การถายทอดความรู การ
และผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ
โดยสรุป ผลจากการสนทนากลุม เพื่ อ หาวิธีก ารและแนวทางในการปรับ ปรุง ด านผลการใช
หลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครู มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ๓ ประเด็น
คือ ๑) ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาที่สอน ใหแกนักศึกษา
๒) ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิตอาสาและความ
เปน ครู และ ๓) ทักษะที่ควรฝกฝนให แกนักศึกษาไดแก การสื่อสารเชิงบวก การจัดการชั้น เรียน การ
วางตัว การถายทอดความรู การและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ ๓ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะผูวิจัยได
ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยนําขอคิดเห็นที่ไดจากแบบสอบถามและผลจากการสนทนา
กลุม มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังประเด็นตอไปนี้
๑. ดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของหลักสูตร
๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
๑.๑.๑ วิชาศึกษาทั่วไปควรเนนการปฏิบัติกับทฤษฎีและวิถีชีวิตจริง สามารถนําความรู
ทักษะจริยธรรมไปใชในการสอบบรรจุและปฏิบัติในชีวิตจริงไดตามลักษณะของแตละวิชาขอเสนอแนะ
อื่นๆ
๑.๑.๒ วิชาศึกษาทั่วไปควรมีใหเลือกเรียนอยางเสรี มีกรอบกวางๆ ใหนักศึกษาเลือก
เรียนวิชาใดก็ได ทั้งนี้ใหสอดคลองกับวิชาเอก เชน นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา ไมตองเลือกเรียนวิชา

๘๕
ศึกษาทั่วไปบางวิชาที่เปนทางศาสนาและจริยธรรมเพราะจะตองเรียนในวิชาเอกอยูแลว หรือนักศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา ก็ไมตองเรียนวิชาศึกษาทั่วไปทางดานเทคโนโลยี หรือนักศึกษาภาษาอังกฤษ ก็ไม
ตองเรียวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหนําหนวยกิจไปเรียนวิชาอื่นที่นาสนใจและทําใหความรู
กวางขวางขึ้นจะดีกวา
๑.๑.๓ เพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษา เดิมเปนหนึ่งวิชาแตหายไป ที่มีอยูในวิชาทองถิ่นศึกษา
เพียงหนึ่งบทนั้นนอยเกินไปที่จะรูจักโคราช นักศึกษาที่มาอยูที่นี่ เรียนที่นี่ ควรรูโคราช
๑.๑.๔ การสื่อสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรทั้งหมาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญา
ของวิชาศึกษาทั่วไป ผูสอนจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาทั่วไป กระตุนวามีทักษะวิชาชีพ
ไมพอ ตองใหอยูรวมกับคนอื่น
๑.๑.๕ การใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากขึ้น ผูเรียนสามารถ
เรียนเองไดตลอดเวลา
๑.๑.๖ ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาทั่วไป ให
สาขาวิชาหรือนักศึกษาเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง
๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
๑.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร ควรปรับปรุงโครงสรางใน ๔ เรื่องหลัก คือ ๑)
ลดหนวยกิตวิชาเอกบังคับใหลดลง ๒) เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากขึ้นอีก ๑-๒ วิชา ๓) การจัดกลุม
วิชาบังคับ วิชาเลือก ใหมใหสมเหตุผล และไมซับซอน ๔) ปรับลําดับความยากงายของวิชา
๑.๒.๒ ควรตัดวิชาที่ลาสมัยออก บางวิชาลาสมัยควรตัดออก เชน ปรัชญาศาสนา
พุทธเศรษฐศาสตร หรือรายวิชาที่ซ้ําซอนกันควรตัดออกหนึ่งวิชา เชน ปรัชญาศาสนาทางสายกลางของ
เศรษฐกิจพอเพียง กับพุทธศาสเศรษฐศาสตร
๑.๒.๓ ปรับปรุงชื่อรายวิชา บางวิชาที่ยังไมชัดเจนวาตองการศึกษาเปรียบเทียบหรือ
ศึกษาหลัการของพุทธศาสนา เชน พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร หากตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต
คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา ควรปรับชื่อวิชาเปน
หลักวิทยาศาตรของพุทธศาสนา
๑.๒.๔ ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา วิชาที่คําอธิบายรายวิชายังไมคลอบคลุมควรปรับ
สาระรายวิชา เชน พุทธศึกษาศาสตร สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร วิชา
ความเปนครู การวิจัยการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนวิชาที่มีความสําคัญ ควรปรับเนื้อหา
สาระโดยเนนความรูและทักษะที่นักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง และควรเนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริงมาก
ขึ้น

๘๖
๑.๒.๕ เพิ่มรายวิชาชีพที่ยังไมสอดคลองกับ ๑๑ มาตรฐานความรูวิชาชีพครู รายวิชาที่
ยังไมสอดคลองกับมาตรฐานความรูทางวิชาชีพ ๑๑ มาตรฐาน ควรกําหนดใหอยูในกลุมวิชาบังคับวิชาชีพ
ครูเพื่อใหครบถวนทันทีไมตองกําหนดเลือกภายหลัง
๑.๒.๖ ปรับปรุงหนวยกิต บางวิชาตองการเวลาในการฝกปฏิบัติ ควรเพิ่มหนวยกิต
เชน รายวิชาทักษะวิขาครู ๑ จํานวน ๑ หนวยกิต ควรเพิ่มเปน ๓ หนวยกิต
๑.๒.๗ ปรับรายวิชาที่ซ้ําซอน รายวิชาที่ซ้ําซอนควรปรับคําอธิบายใหแยกกันใหชัดเจน
เชน รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิท ยาการศึกษาความเปนครู ทั้ ง ๓ วิชานี มีเนื้อหา
บางสวนเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาทั่วไป รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตรและปรัชญาทาง
สายของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๘ ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการนําไปใชในการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เชน ๑) ปรับวิชาเชิงประยุกตใหเปนวิชาที่นําไปใชสอนสังคมศึกษาทั้ง ๕ คือ เชน ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร การเปนพลเมือง โดยอาจกําหนดชื่อเปน ภูมิศาสตร
พุทธศาสนา ประวัติศาสตรเชิงพุทธในเอเชีย ๒) แยกรายวิชาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห ออกเปน พุทธ
ประวัติเชิงวิเคราะห ประวัติสาวกและสาวิกา และชาดก
๑.๒.๙ ใหเพิ่มการจัดวิชาเสรีควรมากกวา ๖ หนวยกิต และใหมีระเบียบการเลือกวิชา
เสรีใหชัดเจนวาเปน “วิชานอกวิชาเอก”
๑.๒.๑๐
การพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอน ควรจะกระชับหลักสูตรที่นักศึกษา
สามารถนําไปใชและสอดคลองกับเรื่องที่จะตองนําไปสอนใหความรูกับเด็กมากขึ้น
๒. ดานการนําหลักสูตรไปใช
๒.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
๒.๑.๑ ปรับแผนการเรียนของรายวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้นป วิชาที่จัดไว
สําหรับนักศึกษาในแตละชั้นปที่หลักสูตรจัดไวนั้นมีการวางลําดับกอนกลัง เพราะบางวิชาตองมีพื้นฐาน
จากการเรีย นบางวิ ชามาก อน และควรมี ก ารทํ าความเขา ใจกับ อาจารย ที่ ป รึก ษาให แ นะนํ านั กศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนที่จัดไวให
๒.๑.๒ ปรับภาระงานสองเทอมใหเหมาะสม
๒.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
๒.๒.๑ การจัดตารางเรียน ควรใหผูสอนทุกกลุมคุยพรอมกันในการจัดตารางเรียน วิชา
ที่มีการปฏิบัติไมควรรวมหมู หรือเกินจํานวนที่หลักสูตรกําหนดไว
๒.๒.๒ การจัดตารางสอบ ควรคํานึงถึงเวลาที่เหมาะสม ไมควรกระจัดกระจายหลาย
วันเกินไป และไมเกินเวลา ๑๘.๐๐ น.

๘๗
๒.๓ การจัดผูสอน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี น โยบายที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ การจั ด ผู ส อนจากวิ ท ยากรหรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อควบคุมมาตรฐานและความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน เชน อาจจัดให
วิทยากรสอนคูกับอาจารยประจํา ตองคํานึงถึงความเชี่ยวชาญของวิทยากร
๒.๔ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดแนวทางใน
การปรับปรุง ดังนี้
๒.๔.๑ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใหมี
คุณภาพ ตรวจสอบสม่ําเสมอ
๒.๔.๒ ใหมีหองหองกิจกรรมของนักศึกษา
๒.๔.๓ การพัฒนาเรื่องที่จอดจักรยานยนตของนักศึกษา
๒.๔.๔ และพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรสาธารณะ
๒.๕ ระบบทะเบียน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
๒.๕.๑) ใชเทคโนโลยีใหระบบใชงานไดดีขึ้นแกไขปญหาการลมเหลวของเครือขาย
ในชวงใชงานหนัก เชน ชวงสอบ ชวงลงทะเบียน
๒.๕.๒ ระบบทะเบียนมีความซับซอน จึงตองมีการประกาศหรือประชาสัมพันธถึง
ความกาวหนาหรือสถานการณอยางตอเนื่อง
๒.๖ การปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
๒.๖.๑ ใหใชวิธีการปรึกษาหลากหลายวิธี นอกจาการนัดพบตามหองเรียนตามระบบ
๒.๖๒ อบรมมีความรูในการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะการวัดผลตามการเรียนรู TQF
แกอาจารย จะเพิ่มประสิทธิภาพการเปนที่ปรึกษา
๓. ดานผลการใชหลักสูตร
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในดานผลการใชหลักสูตรดาน ควรปรับคุณลักษณะของ
นักศึกษา ดังนี้
๓.๑ ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบู รณาการศาสตรการสอนกั บเนื้ อหาที่สอน
ใหแกนักศึกษา
๓.๒ ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิต
อาสาและความเปนครู
๓.๓ ทั ก ษะที่ ค วรฝ ก ฝนให แ ก นั ก ศึ ก ษาได แ ก การสื่ อ สารเชิ ง บวก การจั ด การชั้ น เรี ย น
การวางตัว การถายทอดความรู การและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ

๘๘
๓.๔ เพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม
ดังนี้
๓.๔.๑
๓.๔.๒
๓.๔.๓
๓.๔.๔
๓.๔.๕
๓.๔.๖

ระเบียบวินัย
พัฒนาทางดานมารยาททางสังคม การวางตัวในที่ประชุมหรือชุมชน
พัฒนาดานทักษะวิชาชีพ
พัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ
พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ
พัฒนาองคความรูที่ถูกตองที่นักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

๘๙

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสีม า มี วัตถประสงค ๒ ประการ คื อ ๑) เพื่ อประเมิ น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และ ๒) เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ ศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Mode ที่มีประเมินทั้ง ๔ ดาน คือ ดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
กลุมเปาหมายมีกลุม ๔ กลุม คือ ๑) อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ๒)อาจารยผูสอนทั่วไป
๓)นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั่วไป ๔)นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ปการศึกษา
๒๕๕๘
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประเมิ น หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ ใช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) มีจํานวน ๔ ฉบับ เพื่อสอบถามกลุมเปาหมายตางๆ ทั้ง ๔ ดาน คือ ดานบริบท ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต และใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
และการศึกษาเอกสาร(Documentary review) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร
การวิเคราะหขอมูลใชทั้งใชการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหดวย
สถิติวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย(x̄) คาเบียงเบนมาตรฐาน(SD) ใชเกณฑ
แปลผลขอมูลดังนี้
คาเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับดีมาก
คาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีระดับดี
คาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง มีระดับพอใช

๙๐

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดาน
ผลผลิต ไดผลสรุปดังนี้
๑.๑ ดานบริบท
๑.๑ อาจารยผูสอนในรายวิชาเฉพาะมีความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตรอยูใน
ระดับดีมาก คือ ๕ (SD ๐.๐๐) และมีความรูความเขาใจในหลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี คือ ๔.๒(SD ๐.๖๑)
๑.๒ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ใชอยูมีความสอดคลองกับประเด็นตอไปนี้ คือ
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร คุณและลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา คาการ
ประเมินโดยเฉลี่ยระดับดี คือ ๓.๑ (SD ๐.๔๙) และแผนการเรียนที่ใชอยูคํานึงถึงประกอบตางๆ ของ
หลักสูตร มีผลประเมินโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี ที่ระดับ ๓.๔ (SD ๑.๓๐) โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชาที่ได
ระดับการประเมินดีมาก คือระดับ ๕
๑.๒ ดานปจจัยนําเขา
๑.๒.๑ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม ดานสัดสวนจํานวนหนวยกิตของ
แตละกลุมวิชา ความทันสมัยของรายวิชา ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา ดาน
ความครอบคลุมการพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค คิดเปนรอยละ ๑๐๐ รองลงมาไดแก ดานจํานวน
รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา ดานความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุม
วิชา ดานความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา คิดเปนรอยละ ๘๓ และมีขอเสนอแนะวา
ควรปรับปรุงบางรายวิชาใหมีเนื้อหาที่ชัดเจนในแตละวิชา สวนที่ไดคาการประเมินสูงสุด
แตประเด็นที่เปนดานลบ คือ ดานวิชาที่เนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย
ดานไมมีรายวิชาที่การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๑.๒.๒ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมสูงสุดใน ดานสัดสวนจํานวนหนวย
กิ ต ของแต ล ะกลุ ม วิ ช าในหมวดวิ ช าเฉพาะ ร อ ยละ ๘๘.๘๕ รองลงมา คื อ ความครอบคลุ ม ความรู

๙๑
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา รอยละ ๗๗.๘๐, ความไมทันสมัยของรายวิชา รอย
ละ ๖๖.๖๐, และความเหมาะสมของกลุมวิชาเฉพาะ รอยละ ๕๕.๕ มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา
ดังนี้
รายวิชาที่ควรตัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ คือ
๑. ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย
๒. พุทธเศรษฐศาสตร เพราะจําซอนกับปรัชญาศาสนาทางสายกลาง
๓. พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย
๔. การศึกษาแบบเรียนรวม ควรเปนเนื้อหายอยในรายวิชาตามขอ ๑
๕. รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา เพราะซ้ําซอนกับจิตวิทยาการปรึกษา
รายวิชาที่ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา คือ
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต
คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา
รายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา คือ
๑. พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อหายังไมชัดตามที่ปรากฏในรายวิชาตาม
สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา
จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล
๒. สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการ
แหงสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง
๓. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการใหศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต
คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา
รายวิชาที่ควรปรับปรุงหนวยกิต คือ
ทักษะวิขาครู ๑ จํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต ไมใช ๑ หนวยกิต
๑.๓ ดานกระบวนการ
๑.๓.๑ แผนการเรียนตลอดหลักสูตร พบวา ความคิดเห็นของอาจารยทั่วไป และ
นักศึกษาสาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปสูงสุด ขัดแยงกัน คือ อาจารยใหคาการประเมินดีมาก ที่ระดับ ๔.๔
(SD ๐.๔๙) สวนนักศึกษาใหคาการประเมินระดับปานกลาง คือ ๓.๗ (SD ๐.๗)
๑.๓.๒ การจัดตารางสอน ตารางสอบ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา
ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัดตารางสอนตารางสอบมีความขัดแยงกัน โดยอาจารยใหคาการ

๙๒
ประเมินปานกลาง ที่ระดับ ๓.๕ (SD๐.๖) นักศึกษาสวนใหญเห็นวาดีมาก ๔ (SD ๐.๗X) มีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางสอนและตารางสอบดังนี้
๑.๑.๑ ตารางสอบ ควรจัดใหมีระบบบมากวานี้ พระนักศึกษาที่บานไกลจะได
ไมตองลําบาก เพราะวันสอบกระจัดกระจาย และไมเปนระบบ
๑.๑.๒ นาจะมี ๒วิชา ใน ๑ วัน จะเหมาะสมกวานี้
๑.๑.๓ อยากใหจัดตารางเรียนเหมาะสมกับเวลา
๑.๑.๔ บางวิชามีเวลาสอบนอยไป
๑.๓.๓ การจัดผูสอน มีการประเมินใน ๕ ประเด็นยอย พบวา ความคิดเห็นของ
อาจารยผูสอนทั่วไปทุกดานอยูในระดับดี คือระดับ ๓.๖ (SD ๐.๔๙) ยกเวน ดานความเชี่ยวชาญใน
รายวิชาของผูสอน ที่ผลประเมินปานกลางที่ระดับ ๓.๒(SD ๐.๙๘)
๑.๓.๔ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีคา
การประเมินขัดแยงกัน คือ นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น สวนอาจารยใหคาการประเมิน
สวนใหญปานกลาง ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑.๓.๔.๑ หองกิจกรรมของนักเรียนยังไมเพียงพอ
๑.๓.๔.๒ อยากใหเพิ่มที่กรอกน้ํา เครื่องกรองน้ํา กระจายในแตละจุด
๑.๓.๔.๓ การบริการของศูนยแพทยอยากใหมีหมอเพิ่ม เปดทั้งเชาและบาย
๑.๓.๔.๔ ในหองเรียนอาคาร ๙ มีพัดลมพังหลายตัว
๑.๓.๕ ระบบทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัย ขัดแยงกัน อาจารยผูสอนทั่วไปใหคาการ
ประเมินสวนใหญระดับปานกลาง ระดับ๓.๒ (๐.๐๘) สวนนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาทั่วไปใหคาการ
ประเมินดีมากทุกประเด็น ระดับ ๔ (SD ๐.๗๖) ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน ดังนี้
๑.๓.๕.๑ อยากใหระบบใชงานไดดีกวานี้ เพราะชอบมีปญหาการลมเหลวของ
เครือขาย
๑.๓.๕.๒ ระบบงานควรเร็วกวานี้ ถาเปนไปไดอยากใหเกรดออกเร็วๆ
๑.๓.๕.๓ การประกาศหรือประชาสัมพันธตอเนื่อง
๑.๓.๖ ระบบอาจารยที่ปรึกษา พบวาอาจารยใหคาการประเมินในระดับปานกลาง
คือ ๓ (SD ๐) สวนความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา ทุกประเด็นดีมาก คือระดับ ๔ (SD ๐.๗๒)

๙๓
๑.๔ ดานผลผลิต
๑.๔.๑ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาปสูงสุด ตอประเด็นคุณลักษณะ
ของนักศึกษาทั้ง ๓ คือ ดานความรูความเขาใจ ดานจิตพิสัย ดานทักษะ พบวามีผลประเมินในระดับดี
ทั้งหมดทุกดาน เฉลี่ยที่ระดับ ๓.๖(SD๐.๗)ยกเวนดานการใชภาษาตาง ประเทศเพือ่ การสื่อสารอยูในระ
ปานกลาง คือ ๓.๑ (SD ๐.๘)
๑.๔.๒ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร
ประเด็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ในประเด็นยอย ๖ ดาน พบวา การจัดรายวิชาในแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตรมีผลประเมินในระดีบดี คือ ๓.๗(SD ๐.๗) สวนที่ผลประเมินต่ําสุดอยูระดับปานกลาง
คือ รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีเพียงพอตอการใหนักศึกษาเลือก คาประเมินอยูที่ ๓.๔(SD ๐.๙)
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑.๔.๒.๑ อยากใหอาจารยในโปรแกรมไดใหความรูที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนใหตรงกับความเปนจริง เพราะคิดวามันนาจะเกีย่ วของกับโรงเรียนใน
๑.๔.๒.๒ อยากใหมีเนื้อหาการสอนเพิ่มมากขึ้น
๑.๔.๒.๓ ควรมีการสอนที่เนื้อหาใหแนนกวานี้เพื่อที่จะไดนําไปใชประโยชนได
๑.๔.๒.๔ บางรายวิชายากเกินไปและบางรายวิชาก็ไมไดใชจริง
๑.๔.๒.๕ ยังไมคอยเขาใจในหลักสูตรที่กําลังเรียนมากนัก สวนใหญจะเปนไป
เปนความรูกวางๆ ไมเจาะจงที่จะนําไปใชสอนกับเด็กนักเรียนโดยตรง
๑.๔.๒.๖ อยากใหกิจกรรมเบาๆ ลงบางเพราะกิจกรรมแนนมาก ไมวาจะออก
คายตลอด
๑.๔.๒.๗ ไมควรมีการเรียนการสอนเกิน๑๘.๐๐ น. เพราะนักศึกษาบางคน
ไมไดอยูหอ
๒. เพื่ อ กําหนดแนวทางในการปรับ ปรุงหลักสูตรครุศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาพุท ธศาสน
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๒.๑ การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงดานบริบท
ดานบริบท หมายถึง วัตถุประสงคหลักสูตร แผนการดําเนินงานของหลักสูตร ครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ แมวาจะไดรับผลการประเมินวามีความเหมาะสม
แตตองทบทวนความเปนจริงที่เปลี่ยนแปลงในบริบทเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน
๒.๒ การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงดานปจจัยนําเขา
๒.๒.๑ เพิ่มเนื้อรายวิชาบางรายวิชาที่สําคัญ สําหรับการเติมความรูใหนักศึกษา เชน
ทองถิ่น วิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ

๙๔
๒.๒.๒ ปรับนโยบายหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาทั่วให
สาขาวิชาจัดการเอง และใหเปนรายวิชาเลือกที่สาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม และ/หรือใหนักศึกษาเลือก
เรียนไดเองตามตองการ
๒.๒.๓ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปควรการสื่อสาร อบรม ใหอาจารยและ
บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปวาเปนวิชาเติมเต็มวิชาชีพ และควรอบรม
การสอนใหผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปวาจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๒.๔ ปรับหนวยกิตของวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนวิชาที่มีการปฏิบัติจากระบบหนวยกิต
๓(๓-๐-๖) ควรปรับเปน ๓(๓-๒-๒) เพื่อใหอาจารยไดออกแบบการสอนเปนการปฏิบัติ
๒.๒.๕ ใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากขึ้น มีการบันทึกคลิบ
การสอน หรือบทเรียนอีเลคโทรนิคในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนเองไดตลอดเวลา
๒.๒.๖ ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
๑๑ มาตรฐาน
๒.๒.๗ ปรั บ รายวิ ช าในกลุ ม วิ ช าเลื อ กวิ ช าชี พ ครู ที่ ส ามารถเป ด สอนได จ ริ ง และ
ตอบสนองความสนใจของนักศึกษา
๒.๒.๘ ปรับคําอธิบายรายวิชาที่เนนความรูและทักษะที่นักศึกษาสามารถนําไปใชได
จริง
๒.๒.๙ ปรับโครงสรางหนวยกิตใหอยูในขั้นต่ําที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนดก็เพียงพอ
๒.๒.๑๐ ปรับการจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือกเลือก
๒.๒.๑๑ การจัดกลุมวิชาวิชาบังคับ วิชาเลือก
๒.๒.๑๒ ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิต
๒.๒.๑๓ เพิ่ ม วิ ช าเลื อ กเสรี ที่ ห ลากหลายกว า นี้ และควรมี วิ ช าเสรีที่ ต รงกั บ ความ
ตองการหลักสูตร
๒.๓ แนวทางในการปรับปรุงดานกระบวนการ
๒.๓.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลั กสูตร ควรปรับแผนการเรีย นของรายวิชาให
เหมาะสมกั บผูเรียนแตละชั้น ป และควรมีการทําความเขาใจกับอาจารยที่ป รึก ษาใหแ นะนํานั กศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนที่จัดไวให
๒.๓.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอนไมควรจัดการเรียนการสอนแบบรวมหมูเรียน
จํานวนผูเรียนมากเกินไปและการเรียนแบบรวมหมูจะทําใหยากตอดําเนินการฝกฝนทักษะใหแก
๒.๓.๓ การจัดผูสอน ควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดผูสอนจากวิทยากรหรือ
บุคคลภายนอก

๙๕
๒.๓.๔ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ แนวทางในการปรับปรุงดานผลผลิต
๒.๔.๑ ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาที่
สอนใหแกนักศึกษา
๒.๔.๒ ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีใหแกนักศึกษา
ไดแก จิตอาสาและความเปนครู และ
๒.๔.๓ ทักษะที่ควรฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การสื่อสารเชิงบวก การจัดการชั้นเรียน
การวางตัว การถายทอดความรู การและผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพ
๒.๔.๔ พัฒนามีคุณลักษณะบัณฑิตตรงตามความตองการของสังคม คือ
๒.๔.๔.๑
๒.๔.๔.๒
๒.๔.๔.๓
๒.๔.๔.๔
๒.๔.๔.๕

ระเบียบวินัย
พัฒนาทางดานมารยาททางสังคม การวางตัวในที่ประชุมหรือชุมชน
พัฒนาดานทักษะวิชาชีพ
พัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ
พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะดาน

ภาษาตางประเทศ
๒.๔.๔.๖ พัฒนาองคความรูที่ถูกตองที่นักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชน

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูวิจัยใชกรอบการอภิ ปรายแบบ CIPP เพื่ อ
อภิปรายถึงจุดออนจุดแข็งของหลักสูตรและสิ่งที่จะนําไปใชเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
ดานบริบท
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีวัตถุประสงคที่เหมาะสม อาจารยมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน วา
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด ลักษณะดังกลาวถือไดวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ที่กําหนดไวมีความเหมาะสม เปนจุดแข็งที่จะทําใหสามารถดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ตอไปได สอดคลอง
กับครรชิต ทะกองและคณะ (ครรชิต ทะกองและคณะ, ๒๕๕๐) ไดศึกษาไวและแสดงวาความคลองของ

๙๖
วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา เปนสิ่ง ที่มีความสําคัญ ตอการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร
ดานปจจัยนําเขา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีรายวิชาที่ตองปรับเพื่อการนําไปประกอบวิชาชีพ เพราะการออกไป
ประกอบอาชีพเปนครูสอนสาระสังศมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตองการความรูอื่นประกอบ ไมใชเพียง
พระพุทธศาสนา นักศึกษาชั้นปสูงสุดและอาจารยใหความเห็นพองกันวาจําเปนตองปรับลักษณะวิชาเชิง
ประยุ กต เพื่ อให นั กศึ กษาสามารถประกอบวิช าชี พ ได สอดคล องกับ ที่ พิ นิจ ทิพ ย มณี (พิ นิจ ทิ พย มณี ,
๒๕๕๒) ที่เสนอวาหลักสูตรตองประยุกตเขากับวิชาการสาขาอื่น จะทําใหผูประกอบการพึงพอใจในการ
รับเขาทํางานมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรรายวิชาทั่วไปควรเปดโอกาสใหเรียนอยางเสรีและสามารถ
เรียนรูดวยตนเองไดจะทําใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ(จรรยา ตาสาและคณะ,๒๕๕๓)
ดานกระบวนการ
กระบวนการบริหารจัดกาอาจารยและนักศึกษามีความเห็นแยงกัน แตสิ่งควรจะนํามาพิจารณา
ปรับปรุง ไดแก การจัดตารางเวลาการสอบ ความสอดคลองของโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับ
เนื้ อ หาวิ ช าเรีย น ขอ เสนอที่ นั ก ศึ ก ษาสะท อ นว าการจั ด ตารางเรี ยนหลั ง เวลา ๑๘.๐๐ น. เป น สิ่ ง ที่
ก อ ให เกิ ด ความลํ า บากกั บ นั ก ศึ ก ษา และการสอบในระยะเวลาที่ ย าวนานก็ เป น เงื่ อ นไขจากหลาย
องคประกอบ ดังนั้น การจัดวันเวลาการสอบจึงเปนไปไดยากที่จะสามารถเอื้อประโยชนใหนักศึกษามีวัน
เวลาในไดตามความพึงพอใจ สอดคลองกับงานศึกษาของสุภาพร ตรีนภา (สุภาพร ตรีนภา ๒๕๕๒) ที่เห็น
วาเงื่อนไขเหลานี้ก็ตองนําไปปรับปรุง
การจัดผูสอนพบวา ความคิดเห็นของอาจารยทุกดานอยูในระดับดี คือระดับ ๓.๖ (SD ๐.๔๙)
ยกเว น ด า นความเชี่ ย วชาญในรายวิ ช าของผู ส อน ที่ ผ ลประเมิ น ปานกลางที่ ร ะดั บ ๓.๒(SD ๐.๙๘)
ประเด็นนี้สําคัญ มากตอการพัฒ นาเนื้อกาสาระรายวิชาหากไดอาจารยมาสอนในหลักสูตรที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญจะทําใหหลักสูตรไมสามารถพัฒนาไปสูจุดหมายได เห็นสอดคลองกับอิศเรศ พิพัฒ นมงคลพร
และคณะ (อิศเรศ พิพัฒนมงคลพรและคณะ, ๒๕๕๖)
ดานผลผลิต
ผลการประเมินโดยนักศึกษาอยูในระดับดีมากทุกประเด็น คือ ดานความรู ความเขาใจ ดานจิต
พิสัย และทักษะ แตสิ่งที่นักศึกษาและอาจารยตองการใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาที่สอดคลองกันคือทักษะ

๙๗
วิชาชีพ ทักษะทางการคิด ทักษะในการเขาสูสังคม สอดคลองกับการศึกษาของพินิจ ทิพยมณี ที่พบวา
คุณภาพของบัณฑิตคือมีทักษะหลายดานที่สามรถประยุกตใชกับวิชาชีพได(พินิจ ทิพยมณี, ๒๕๔๘)

ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
๑.๑ ผลการวิจัยสะทอนเรื่องโครงสรางหลักสูตรที่ตองปรับปรุง คือ กําหนดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหเปนรายวิชาเลือก การลดจํานวนหนวยกิจของวิชาเอก และเพิ่มวิชาเลือกเสรี ควรนําแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสรางไปตรวจสอบกับมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๒ ผลการวิจัยบงชี้ถึงการปรับสาระรายวิชาจํานวนมากที่จําเปนเพื่อการเพิ่มทักษะ
วิชาชีพและทักษะอื่นๆ
๑.๓ ผลวิ จั ย ชี้ ให เ ห็ น ถึ ง การเตรี ย มความพร อ มให นั ก ศึ ก ษาเป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น ต อ ง
นักศึกษาตองการปรับความรูเรื่องใหมและนําไปสูการปรับเนื้อหาเพื่อใชประกอบวิชาชีพที่เขมขนขึ้น
๑.๔ ผลวิ จั ยสะท อ นความบกพร อ งของการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะหลายประการของ
ผลผลิต ตองปรับปรุงกิจจกรรมการเรียนรูเสริมทักษะเหลานั้น
๒. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
๒.๑ ควรมีการวิจัยเกี่วยวกับการพัฒนาผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป
๒.๒ ควรวิ จั ย ความภู มิ ใ จผู จ บการศึ ก ษา และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของสถาน
ประกอบการ หรือนายจางที่มีตอผูจบการศึกษาในหลักสูตร
๒.๓ ควรวิจัยสาระรายวิชาที่จําเปนตอการประกอบวิชาชีพ

๙๘
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๑๐๑

ภาคผนวก

๑๐๒

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

๑๐๓
แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาทั่วไป

แบบสอบถามเพื่อประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. 2555 คณะครุศ าสตร มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครราชสี ม า ที่ นั ก ศึ ก ษากํ าลั ง ศึ ก ษาอยู ซึ่ ง คํ าตอบของ
นักศึกษาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และไมมีผ ลกระทบในทาง
เสียหายใด ๆ ต อตัวนัก ศึก ษา จึง ขอความรวมมือใหนัก ศึก ษาตอบแบบสอบถามทุก ขอ ตามความคิดเห็น ที่
แทจริง
ขอบพระคุณในความรวมมือ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1.1
1.2

สาขาวิชา...........................................................
นักศึกษาชั้นปที่
 ชั้นปที่ 1
 ชั้นปที่ 2
 ชั้นปที่ 3



ชั้นปที่ 4

๑๐๔

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทานไดศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 มาระยะ
หนึ่ง ไดมีประสบการณในการใชตารางเรียน ตารางสอบ สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
ระบบทะเบียน ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา โปรดแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวตามรายการ
ตอไปนี้ โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละประเด็นลงในชองวางที่กําหนด

การจัดการเรียนการสอน
1.

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

การจัดตารางสอนตารางสอบ
1.1 ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชากับลักษณะวิชา
1.2 ความเหมาะสมของชวงเวลาของการ
จัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
1.3 ความเหมาะสมของการกระจาย
รายวิชาในตารางเรียนตลอดสัปดาห
1.4 ความเหมาะสมของตารางเรียนที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมคุณลักษณะ
ของนักศึกษา
1.5 ความเหมาะสมของชวงเวลาของ
ตารางสอบประจําภาคการศึกษา
1.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน ตารางสอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

2.

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2.1 หองเรียน

๑๐๕
การจัดการเรียนการสอน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

2.1.1 ความเหมาะสมของขนาด

หองเรียน
2.1.2 ความเหมาะสมของลักษณะ
หองเรียนกับรายวิชาที่สอน
2.1.3 ความเพียงพอของหองเรียน
2.1.4 ความทันสมัยของหองเรียน
2.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
2.2.1 ความเหมาะสมของบรรยากาศ
ของหองเรียน (พัดลม/อากาศถายเท)
2.2.2 ความสะอาดเรียบรอยของ
สภาพแวดลอมในหองเรียน (โตะ เกาอี้
กระดาน เปนตน)
2.2.3 สภาพพรอมใชของหองเรียน
2.3 อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เครื่องเสียง)
2.3.1 ความเหมาะสม
2.3.2 ความเพียงพอ
2.3.3 ความทันสมัย
2.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, สื่อออนไลน, ระบบอินเตอรเน็ต เปน
ตน)
2.4.1 ความเหมาะสม
2.4.2 ความเพียงพอ
2.4.3 ความทันสมัย
2.5 สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
2.5.1 ความเหมาะสม
2.5.2 ความเพียงพอ
2.5.3 ความทันสมัย
2.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวิทยาลัย

๑๐๖
การจัดการเรียนการสอน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

2.6.1 ความเหมาะสม
2.6.2 ความเพียงพอ
2.6.3 ความทันสมัย
2.7 หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
2.7.1 ความเหมาะสม
2.7.2 ความเพียงพอ
2.7.3 ความทันสมัย
2.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อาํ นวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน
หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน
2.8.1 ความเหมาะสม
2.8.2 ความเพียงพอ
2.8.3 ความทันสมัย
2.9 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

3.

ระบบทะเบียน
3.1 ระดับความรู ความเขาใจในการใช
งานระบบ MIS งานทะเบียน และวัดผล
ของมหาวิทยาลัย
3.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน
ระบบ MIS งานทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
3.3 ความถูกตองอางอิงไดของขอมูลใน
ระบบ MIS งานทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
3.4 ความทันสมัยของระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของมหาวิทยาลัย

๑๐๗
การจัดการเรียนการสอน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

3.5 ความเหมาะสมของระเบียน แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน
3.6 ความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของงานทะเบียน เมื่อมา
ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน
3.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

4.

ระบบอาจารยที่ปรึกษา
4.1 อาจารยที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษา
ตามกําหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน
4.2 อาจารยที่ปรึกษาสละเวลาให
นักศึกษาเขาพบเมื่อมีปญหา
4.3 อาจารยที่ปรึกษาชี้แจงแนะนําให
นักศึกษาเขาใจวิธีการเรียนและวิธี
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
4.4 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการลงทะเบียน เชน การเลือก
รายวิชา การปรับแผนการเรียน การเพิ่ม
ถอนรายวิชา
4.5 อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลที่เปน
ประโยชนกับนักศึกษา เชน สวัสดิการ
การบริการ ทุนการศึกษา เปนตน
4.6 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาตลอดหลักสูตร
4.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา

๑๐๘
การจัดการเรียนการสอน

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา
ชั้นปสูงสุดของหลักสูตร

แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา พ.ศ. 2555 เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท ายของหลั ก สู ต ร ว า มี
คุณลักษณะเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือไม รวมทั้งความเหมาะสมของการจัดการเรียการสอน

ในฐานะที่ทานเปนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ โปรดประเมินและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณ ลักษณะของตนเองและความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียนตามขอรายการในประเด็น
ดังกล าว โดยคํ าตอบที่ ไดในครั้ งนี้จ ะไมมี ผ ลกระทบในทางเสีย หายใด ๆ ต อตั วท าน แต จะเป น
ประโยชนอย างยิ่งต อการปรับปรุงและพั ฒ นาหลักสู ตรให มีม าตรฐาน และสอดคลองกั บความ
ตองการของผูเรียนรวมทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ขอบพระคุณในความรวมมือ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๐๙
ตอนที่ 1 คุณลักษณะของนักศึกษา
ตามที่นักศึกษาไดศึกษาในหลักสูตรและกําลังจะสําเร็จการศึกษา โปรดพิจารณาคุณลักษณะ
ดานความรูความเขาใจ ดานจิตพิสัย ดานทักษะและพฤติกรรม ตอไปนี้วา หลักสูตรที่ทานศึกษาทํา
ใหทานเกิดคุณลักษณะดังกลาวมากนอยเพียงใด โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับ
ความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแต
ละดานลงในชองวางที่กําหนด
คุณลักษณะ
1.

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ดานความรู ความเขาใจ
1.1 มีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติในสาขาที่เรียน
1.2 มีความสามารถในการนํา
ความรูไปปฏิบัติได
1.3 มีความรูเพียงพอตอการ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได
1.4 มีความสามารถในการ
แนะนําหรือใหคําปรึกษาทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาที่
เรียนได
1.5 สามารถนําความรูท่เี รียน
ตลอดหลักสูตรไปใชในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
1.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานความรูความเขาใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

2.

ดานจิตพิสัย
2.1 ตรงตอเวลา
2.2 มีความซื่อสัตย
2.3 มีวินัยในตนเอง

๑๑๐
คุณลักษณะ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

2.4 มีความขยันขันแข็ง สู
งาน และอดทน
2.5 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2.6 มีน้ําใจบริการหรืออาสา
งาน
2.7 มีจรรยาบรรณตาม
สาขาวิชาการและวิชาชีพ
2.8 มีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น
2.9 มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
ของตนเอง
2.10 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม
2.11 มีความเสียสละ
2.12 มีจิตสํานึกในความเปน
ไทย
2.13 ยึดมั่นในศีลธรรมและ
จารีตประเพณีของสังคม
2.14 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานจิตพิสัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

3.

ดานทักษะและพฤติกรรม
3.1 มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 มีความสามารถใน
การใชภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
3.3 มีความสามารถใน

๑๑๑
คุณลักษณะ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

การใชภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร
3.4 มีความสามารถใน
การใชทรัพยากรหรือแหลง
วิทยาการใหเกิดประโยชนตอ
การปฏิบตั ิงาน
3.5 มีความสามารถใน
การแกปญ
 หาเฉพาะหนาได
อยางเหมาะสม
3.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

4.

ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
4.1 ทานตองการใหมหาวิทยาลัยพัฒนาในดานใดเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาเพื่อใหมี
คุณลักษณะรตรงตามความตองการของสังคม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

4.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

ตอนที่ 2 การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ทานมีความคิดเปนอยางไรหลังจากที่ไดศึกษาตามแผนการเรียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
แลว โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
จากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละดานลงในชองวางที่กําหนด
ขอรายการ
1.

การจัดรายวิชาในแผนการ

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

๑๑๒
ขอรายการ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

เรียนตลอดหลักสูตรมีความ
เหมาะสมตอการเรียน
การจัดรายวิชาในแผนการ
เรียนแตละภาคการศึกษามี
ผลกระทบทําใหผลการเรียน
ของนักเรียนลดลง
ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิตและจํานวนชั่วโมง
รวมที่จัดในแตละภาค
การศึกษา
รายวิชาที่เลือกเรียนเปนวิชา
เลือกเสรีตรงกับความ
ตองการและความสนใจของ
นักศึกษา
รายวิชาที่เปดสอนเปนวิชา
เลือกเสรีเพียงพอตอการให
นักศึกษาเลือก
ลักษณะวิชาที่เปดสอนเปน
วิชาเลือกเสรีมีความ
เหมาะสม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

๑๑๓

แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนทั่วไป
(วิชาเอก)

แบบสอบถามเพื่อประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชหลัก สูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าพุ ทธ
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่ทานเปนผูมปี ระสบการณการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และมีสวนเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใชในประเด็นการบริหารหลักสูตร และ
การจัด การเรีย นการสอน โปรดแสดงความคิ ดเห็นตามขอรายการในแบบสอบถาม คําตอบของทานจะเป น
ประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ จึงขอความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ
ขอบพระคุณในความรวมมือ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1.3

ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 5-6 ป
 7-8 ป
 9 ปขึ้นไป
 3-4 ป

1.4

ทานรับผิดชอบการสอนในรายวิชาของกลุมวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 กลุมวิชาเอก
 กลุมวิชาชีพครูบังคับ


กลุมวิชาชีพครูเลือก



รายวิชาเอกที่เปดเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเสรี



กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

๑๑๔
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทา นเปนผูที่มีประสบการณการสอนรายวิชาการหมวดวิชาเฉพาะ ตามหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังนี้
ศึกษารายละเอียดของโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะในสดมภทางดานซายของ
ตารางเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะตามประเด็นขอ
คํ า ถามจํ า นวน 10 ข อ ในสดมภ ท างขวาของตารางโดยทํ า เครื่ อ งหมาย ในช อ ง  และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
หมวดวิชาเฉพาะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
กลุมวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่ น้อยกว่ า 80 หน่ วยกิต
1. กลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมหรือไม
1 บังคับวิชาเอก เรียนไม่ น้อยกว่ า 54 หน่ วยกิต
อยางไร
220132 ภาษาบาลีเพือ่ การศึกษา
 เหมาะสม
พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..………….........
1.

220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
220134 พุทธภาวนา 1 2(0-90-0)
220212 จริยศาสตร์ ศกึ ษา 3(3-0-6)
220213 ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
220231 พุทธภาวนา 2 2(0-90-0)
220232 พุทธศาสนพิธี
2(1-2-3)
220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6)
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย
3(3-0-6)
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)
220315 ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
220316 เทววิทยาเบื ้องต้ น 3(3-0-6)
220332 พระไตรปิ ฎกศึกษา 3(3-0-6)
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
ในประเทศไทย
220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6)

…………………………………………………………………………….........

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........

จํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
มีสัดสวนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม
ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..………….........
2.

…………………………………………………………………………….........

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุมความรู
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม
อยางไร
 ครอบคลุม
ไมครอบคลุมเพราะ…………………………………………………..………….........
3.

…………………………………………………………………………….........

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..

๑๑๕
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอก
220335 วิธีคดิ ตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6)
220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
220442 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6)
220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
3(3-0-6)
220131 ประวัตศิ าสตร์ พระพุทธศาสนา3(3-0-6)
3(3-0-6)
220211 ปรัชญาทัว่ ไป
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปั จจุบนั 3(3-0-6)
220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6)
220341 ปรัชญาทางสายกลางสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
220441 พุทธจริยศาสตร์ 3(3-0-6)
220443 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
220445 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6)
220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6)
220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม 3(3-0-6)
220491 การวิจยั ทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)
220421 การจัดการเรี ยนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 3(2-2-5)
220422 การจัดการเรี ยนการสอนพุทธศาสน
ศึกษา 2 3(2-2-5)
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน
พระพุทธศาสนา 3(2-2-5)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
…………………………………………………………………………….........

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่ไมทันสมัย มีหรือไม ถามี
ควรปรับปรุงอยางไร
 ไมมี
 มี ควรปรับปรุงดังนี้
4.1 ควรตัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก รายวิชาใด
(โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
4.

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
4.2

ควรปรับปรุงใหทันสมัย ดังนี้
4.2.1 ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชา
ตามลําดับ)

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ.........................................................................
4.2.2 ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3
วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
4.2.3

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

 รายวิชา.................................................................

๑๑๖
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
5. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะที่มเี นื้อหาสาระไม
เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ควรปรับปรุงมีหรือไม
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
6. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะที่มค
ี ําอธิบายรายวิชาไม
ชัดเจน ควรปรับปรุงมีหรือไม
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
7. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะที่มค
ี ําอธิบายรายวิชาไม
ถูกตองครบถวน ควรปรับปรุงมีหรือไม
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................

๑๑๗
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาเอก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
8. รายวิชาใดหมวดวิชาเฉพาะที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน
 ไมสามารถระบุได
 ไมมีรายวิชาใดที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน
 มีรายวิชาที่มีเนื้อหาหาซ้ําซอนกัน ไดแก
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
9.

เพราะ..........................................................................
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดวิชาเฉพาะโดยภาพรวม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธ
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทานเปนผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ.
2555

โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดผูสอน การจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกและสิ่งสนับสนุน ระบบทะเบียน และระบบอาจารยที่ปรึกษา โปรดแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องดังกลาวตามรายการตอไปนี้ โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมี
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละประเด็นลงใน
ชองวางที่กําหนด

๑๑๘
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด
1. การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
1.1 หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน
ทานมีความรูความขาใจใน
รายละเอียดตอไปนี้มากนอย
เพียงใด
1.1.1 วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1.1.3 คําอธิบายรายวิชา
และหลักสูตร
1.1.4 การจัดแผนการ
เรียน
1.2 แผนการเรียนตลอด
หลักสูตรที่ใชกับนักศึกษา
ปจจุบัน ทานคิดวา
สอดคลองกับประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
1.2.1 วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.2.2 โครงสรางของ
หลักสูตร
1.2.3 คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
1.3 แผนการเรียนที่ใชอยูกับ
นักศึกษาปจจุบันของทาน
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้มากนอย
เพียงใด
1.3.1 วัตถุประสงคของ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

๑๑๙
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

หลักสูตร
1.3.2 โครงสรางของ
หลักสูตร
1.3.3 คําอธิบายรายวิชา
1.3.4 ลําดับวิชา
1.3.5 จํานวนรายวิชา
1.3.6 การกระจาย
รายวิชาตอภาคเรียน
1.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
2.

การจัดตารางเรียนตารางสอน
2.1 ความเหมาะสมของการ
จัดชั่วโมงเรียนตอจํานวน
หนวยกิตในแตละรายวิชากับ
ลักษณะวิชา
2.2 ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาของการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา
2.3 ความเหมาะสมของการ
กระจายรายวิชาในตาราง
เรียนตลอดสัปดาห
2.4 ความเหมาะสมในการจัด
ตารางเรียนที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักศึกษา
2.5 ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาการจัดสอบประจํา

๑๒๐
การบริหารหลักสูตร
3.

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ภาค
การจัดผูสอน การจัดผูส อนในรายวิชาตาง ๆ ไดมีการคํานึงถึงความเหมาะสมของสิ่งตอไปนี้
มากนอยเพียงใด
3.1 คุณวุฒิผูสอน
3.2 วัยวุฒิของผูสอน
3.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา
ของผูสอน
3.4 จํานวนรายวิชาที่
รับผิดชอบตอภาคการศึกษา
3.5 เกณฑภาระงาน
3.6 โปรดระบุปญหาและอุปสรรคของการจัดผูสอนรายวิชาตางๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………

4.

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4.1 หองเรียน
4.1.1 ความเหมาะสมของ
ขนาดหองเรียน
4.1.2 ความเหมาะสมของ
ลักษณะหองเรียนกับรายวิชา
ที่สอน
4.1.3 ความเพียงพอของ
หองเรียน
4.1.4 ความทันสมัยของ
หองเรียน
4.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
4.2.1 ความเหมาะสมของ
บรรยากาศของหองเรียน (พัด
ลม/อากาศถายเท)

๑๒๑
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

4.2.2 ความสะอาด
เรียบรอยของสภาพแวดลอม
ในหองเรียน (โตะ เกาอี้
กระดาน เปนตน)
4.2.3 สภาพพรอมใชของ
หองเรียน
4.3 อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เครื่องเสียง)
4.3.1 ความเหมาะสม
4.3.2 ความเพียงพอ
4.3.3 ความทันสมัย
4.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, สื่อออนไลน, ระบบอินเตอรเน็ต เปน
ตน)
4.4.1 ความเหมาะสม
4.4.2 ความเพียงพอ
4.4.3 ความทันสมัย
4.5 สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
4.5.1 ความเหมาะสม
4.5.2 ความเพียงพอ
4.5.3 ความทันสมัย
4.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวิทยาลัย
4.6.1 ความเหมาะสม
4.6.2 ความเพียงพอ
4.6.3 ความทันสมัย
4.7 หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
4.7.1 ความเหมาะสม
4.7.2 ความเพียงพอ
4.7.3 ความทันสมัย
4.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อาํ นวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน

๑๒๒
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย นอยที่สุด
หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน
4.8.1 ความเหมาะสม
4.8.2 ความเพียงพอ
4.8.3 ความทันสมัย
4.9 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
การบริหารหลักสูตร

................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5.

ระบบทะเบียน
5.1 ระดับความรู ความเขาใจ
ในการใชงานระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
5.2 ความสะดวกรวดเร็วใน
การใชงานระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
5.3 ความถูกตองอางอิงได
ของขอมูลในระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
5.4 ความทันสมัยของระบบ
MIS งานทะเบียน และวัดผล
ของมหาวิทยาลัย
5.5 ความเหมาะสมของ
ระเบียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทะเบียน
5.6 ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของงาน

๑๒๓
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ทะเบียน เมื่อมาดําเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียน
5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6.

ระบบอาจารยที่ปรึกษา
6.1 ทานรูและเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา
6.2 ทานปฏิบัติหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาไดครบถวน
6.3 ทานมีปญหาการปฏิบัตห
ิ นาที่อาจารยที่ปรึกษาในดานระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร
หรือไม อยางไร (โปรดระบุ)
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทานเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. 2555 โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาว
ตามรายการตอไปนี้ โดยแสดงความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะในชองวางที่กาํ หนดให

1.

ดานการจัดการเรียนการสอน
ทานมีปญหาการจัดการเรียนการสอนหรือไม อยางไร (โปรดระบุ)

๑๒๔
1.1 ดานความรูในสาขาวิชา

.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.2 ดานการเตรียมการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
1.4 ดานการวัดและประเมินผล
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

แบบสอบถามสําหรับอาจารยทั่ว๑๒๕
ไป
(วิชาชีพครู)

แบบสอบถามเพื่อประเมินการใช้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําชีแ้ จง

แบบสอบถามฉบับนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้ หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่ท่านเป็ นผู้มีประสบการณ์ การสอน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และมีส่วนเกี่ยวข้ อ งกับการนําหลักสูตรไปใช้ ในประเด็นการบริ หารหลักสูตร และการ
จัดการเรี ยนการสอน โปรดแสดงความคิดเห็นตามข้ อรายการในแบบสอบถาม คําตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพ จึงขอความกรุณาตอบคําถามให้ ครบทุกข้ อ
ขอบพระคุณในความร่วมมือ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1.5

1.6

ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3-4 ป
 5-6 ป
 7-8 ป
 9 ปขึ้นไป
ทานรับผิดชอบการสอนในรายวิชาของกลุมวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
 กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาชีพครูเลือก
 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
 รายวิชาเอกที่เปดเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเสรี


๑๒๖
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทานเปนผูที่มีประสบการณการสอนรายวิชาการหมวดวิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังนี้
ศึกษารายละเอียดของโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะในสดมภทางดานซายของตาราง
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะตามประเด็นขอคําถาม
จํานวน 10 ขอในสดมภทางขวาของตารางโดยทําเครื่องหมาย ในชอง  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
3.

หมวดหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
1. กลุ่มวิชาชีพครู เรียนไม่ น้อยกว่ า 50 หน่ วยกิต
1.1 บังคับวิชาชีพครู
102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
102321 การออกแบบและ
การจัดการเรี ยนรู้ 3(2-2-5)
103111 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
104313 การวิจยั การศึกษา 3(2-2-5)
105231 จิตวิทยาการปรึ กษา
และการแนะแนว 3(2-2-5)
105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5)
106201 ความเป็ นครู 3(2-2-5)
106402 การบริ หารจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5)
108361 การศึกษาแบบเรี ยนรวม 3(2-2-5)
1.2 เลือกวิชาชีพครู เรี ยนไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วย
กิต
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3)
102442 หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
ของประเทศในกลุม่ อาเซียน 2(2-0-4)
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู
10. กลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม
ไมเหมาะสม เพราะ………………………………………………….....
………………………………………………………………………......................
.
ควรปรับปรุงอย่างไร…………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………
11. จํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

มี

สัดสวนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม
ไมเหมาะสม เพราะ………………………………………………….....
………………………………………………………………………......................
.
ควรปรับปรุงอย่างไร…………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………
12. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุมความรู

ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม
อยางไร
 ครอบคลุม
ไมครอบคลุมเพราะ………………………………………………….....

๑๒๗
หมวดหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู
เพื่อการเรี ยนรู้ 3(2-2-5)
103372 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)
104352 โปรแกรมสําเร็ จรูปเพื่อการวิจยั 3(2-2-5)
104411 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
104431 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ 3(2-2-5)
105242 จิตวิทยาการเรี ยนรู้ 2(2-0-4)
105243 การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4)
105252 ทฤษฎีและปฏิบตั กิ าร
ทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3)
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู 2(1-2-3)
106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4)
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา3(2-2-5)
106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่ มีความต้ องการพิเศษ
2(2-0-4)

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู 16 หน่ วยกิต
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1 1(0-2-1)
101412 ทักษะวิชาชีพครู 2 3(0-6-3)
101521 การปฏิบตั กิ ารทางวิชาชีพครู 1
1.3

6(0-360-0)
101522 การปฏิบตั กิ ารทางวิชาชีพครู 2
6(0-360-0)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู
………………………………………………………………………......................
.
ควรปรับปรุงอย่างไร…………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………
13. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่ไมทันสมัย มีหรือไม ถามี

ควรปรับปรุงอยางไร
 ไมมี
 มี ควรปรับปรุงดังนี้
6.1 ควรตัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก รายวิชาใด (โปรด
ระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................

ควรปรับปรุงใหทันสมัย ดังนี้
13.2.1 ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3
วิชาตามลําดับ)

13.2

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ.........................................................................
4.2.2 ควรปรับปรุงเนื ้อหาสาระของรายวิชา (โปรดระบุไม่เกิน
3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................

๑๒๘
หมวดหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
4.2.4

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
14. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะที่มีเนื้อหาสาระไม
เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ควรปรับปรุงมีหรือไม
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
15. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะที่มีคําอธิบายรายวิชาไม
ชัดเจน ควรปรับปรุงมีหรือไม
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
16. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะทีม
่ ีคําอธิบายรายวิชาไม
ถูกตองครบถวน ควรปรับปรุงมีหรือไม

๑๒๙
หมวดหมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาชีพครู

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู
 ไมมี


มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
17. รายวิชาใดหมวดวิชาเฉพาะที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน
 ไมสามารถระบุได
 ไมมีรายวิชาใดที่มีเนื้อหาซ้ําซอนกัน
 มีรายวิชาที่มีเนื้อหาหาซ้ําซอนกัน ไดแก
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
18. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมวิชาชีพครูในภาพรวม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๓๐

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. 2555
ตามที่ทานเปนผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดผูสอน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ง
สนั บสนุ น ระบบทะเบี ยน และระบบอาจารยที่ ป รึกษา โปรดแสดงความคิ ดเห็น ในเรื่องดั ง กล าวตาม
รายการตอไปนี้ โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5
ระดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละประเด็นลงในชองวางที่กําหนด
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด
3. การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
1.1 หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน
ทานมีความรูความขาใจใน
รายละเอียดตอไปนี้มากนอย
เพียงใด
1.1.1 วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1.1.3 คําอธิบายรายวิชา
และหลักสูตร
1.1.4 การจัดแผนการเรียน
1.2 แผนการเรียนตลอด
หลักสูตรที่ใชกับนักศึกษา
ปจจุบัน ทานคิดวาสอดคลอง
กับประเด็นตอไปนี้มากนอย
เพียงใด
1.2.1 วัตถุประสงคของ
หลักสูตร

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

๑๓๑
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

1.2.2 โครงสรางของ
หลักสูตร
1.2.3 คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา
1.3 แผนการเรียนที่ใชอยูกับ
นักศึกษาปจจุบันของทาน
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้มากนอย
เพียงใด
1.3.1 วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.3.2 โครงสรางของ
หลักสูตร
1.3.3 คําอธิบายรายวิชา
1.3.4 ลําดับวิชา
1.3.5 จํานวนรายวิชา
1.3.6 การกระจายรายวิชา
ตอภาคเรียน
3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
4.

การจัดตารางเรียนตารางสอน
2.1 ความเหมาะสมของการจัด
ชั่วโมงเรียนตอจํานวนหนวยกิต
ในแตละรายวิชากับลักษณะ
วิชา
2.2 ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาของการจัดการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา
2.3 ความเหมาะสมของการ

๑๓๒
การบริหารหลักสูตร

3.

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

กระจายรายวิชาในตารางเรียน
ตลอดสัปดาห
2.4 ความเหมาะสมในการจัด
ตารางเรียนที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะของนักศึกษา
2.5 ความเหมาะสมของ
ชวงเวลาการจัดสอบประจํา
ภาค
การจัดผูสอน การจัดผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ไดมีการคํานึงถึงความเหมาะสมของสิ่งตอไปนี้มาก
นอยเพียงใด
3.1 คุณวุฒิผูสอน
3.2 วัยวุฒิของผูสอน
3.3 ความเชี่ยวชาญในรายวิชา
ของผูสอน
3.4 จํานวนรายวิชาที่รับผิดชอบ
ตอภาคการศึกษา
3.5 เกณฑภาระงาน
3.6 โปรดระบุปญหาและอุปสรรคของการจัดผูสอนรายวิชาตางๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………

4.

การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4.1 หองเรียน
4.1.1 ความเหมาะสมของ
ขนาดหองเรียน
4.1.2 ความเหมาะสมของ
ลักษณะหองเรียนกับรายวิชาที่
สอน
4.1.3 ความเพียงพอของ

๑๓๓
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

หองเรียน
4.1.4 ความทันสมัยของ
หองเรียน
4.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน
4.2.1 ความเหมาะสมของ
บรรยากาศของหองเรียน (พัด
ลม/อากาศถายเท)
4.2.2 ความสะอาด
เรียบรอยของสภาพแวดลอมใน
หองเรียน (โตะ เกาอี้ กระดาน
เปนตน)
4.2.3 สภาพพรอมใชของ
หองเรียน
4.3 อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เครื่องเสียง)
4.3.1 ความเหมาะสม
4.3.2 ความเพียงพอ
4.3.3 ความทันสมัย
4.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, สื่อออนไลน, ระบบอินเตอรเน็ต เปนตน)
4.4.1 ความเหมาะสม
4.4.2 ความเพียงพอ
4.4.3 ความทันสมัย
4.5 สนานกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
4.5.1 ความเหมาะสม
4.5.2 ความเพียงพอ
4.5.3 ความทันสมัย
4.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวิทยาลัย
4.6.1 ความเหมาะสม
4.6.2 ความเพียงพอ
4.6.3 ความทันสมัย

๑๓๔
การบริหารหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

มากที่สุด
นอยที่สุด
4.7 หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
4.7.1 ความเหมาะสม
4.7.2 ความเพียงพอ
4.7.3 ความทันสมัย
4.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน
หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน
4.8.1 ความเหมาะสม
4.8.2 ความเพียงพอ
4.8.3 ความทันสมัย
4.10 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุน
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5.

ระบบทะเบียน
5.1 ระดับความรู ความเขาใจ
ในการใชงานระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
5.2 ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใชงานระบบ MIS งานทะเบียน
และวัดผลของมหาวิทยาลัย
5.3 ความถูกตองอางอิงไดของ
ขอมูลในระบบ MIS งาน
ทะเบียน และวัดผลของ
มหาวิทยาลัย
5.4 ความทันสมัยของระบบ
MIS งานทะเบียน และวัดผล
ของมหาวิทยาลัย
5.5 ความเหมาะสมของ

๑๓๕
การบริหารหลักสูตร

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง นอย

นอยที่สุด

ระเบียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทะเบียน
5.6 ความชัดเจนในการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของงานทะเบียน
เมื่อมาดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียน
5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

6.

..............................................................................................................................................
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
6.1 ทานรูและเขาใจในบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
6.2 ทานปฏิบัติหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาไดครบถวน
6.4 ทานมีปญหาการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาในดานระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรหรือไม
อยางไร (โปรดระบุ)

...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

๑๓๖
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
ตามที่ทานเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
โปรดพิ จารณาเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็ นในเรื่องดัง กลาวตามรายการ
ตอไปนี้ โดยแสดงความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะในชองวางที่กําหนดให
ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ทานมีปญหาการจัดการเรียนการสอนหรือไม อยางไร (โปรดระบุ)
1.1 ดานความรูในสาขาวิชา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.2 ดานการเตรียมการสอน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.4 ดานการวัดและประเมินผล
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

๑๓๗

แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน
หมวดการศึกษาทั่วไป

แบบสอบถามเพื่อประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในสวนที่เกีย่ วของกับหมวดการศึกษาทั่วไป ในฐานะ
ที่ทานเปนผูมีประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป โปรดแสดงความคิดเห็นตามขอรายการใน
แบบสอบถาม คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ จึงขอ
ความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ
ขอบพระคุณในความรวมมือ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1.7

1.8

ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3-4 ป
 5-6 ป
 7-8 ป



9 ปขึ้นไป

ประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมา
 สอนเปนครั้งแรกในปการศึกษานี้
 เคยสอนเพียงครั้งเดียว


สอนมากกวาหนึ่งครั้งแตไมทุกภาคการศึกษา



สอนทุกภาคการศึกษา

๑๓๘
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 หมวดศึกษาทั่วไป
ตามที่ทา นเปนผูที่มปี ระสบการณการสอนรายวิชาการหมวดการศึกษาทั่วไป ตาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังนี้
ศึ ก ษารายละเอี ย ดของโครงสร า งหลั ก สู ต ร หมวดการศึ ก ษาทั่ ว ไปในสดมภ ท าง
ดานซายของตารางเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไปตามประเด็นขอ
คํ า ถามจํ า นวน 10 ข อ ในสดมภ ท างขวาของตารางโดยทํ า เครื่ อ งหมาย ในช อ ง  และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในชองวาง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
5.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้ องเรี ยนน้ อยกว่า 30 หน่วย
กิต
1. กลุ่มวิชาภาษา เรียน 12 หน่ วยกิตห
1.1 บังคับ 9 หน่ วยกิต
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 13(3-0-6)
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
1.2 เลือกไม่ น้อยกว่ า 3
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6)
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
001007 ภาษาจีนกลางพื ้นฐาน 3(3-0-6)
001008 ภาษาญี่ ปนพื
ุ่ ้นฐาน 3(3-0-6)
001009 ภาษาเขมรพื ้นฐาน 3(3-0-6)
001010 ภาษาฮินดีพื ้นฐาน 3(3-0-6)
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื ้นฐาน 3(3-0-6)
001012 ภาษาลาวพื ้นฐาน 3(3-0-6)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 6-9 หน่ วยกิต
2.1 บังคับ 6 หน่ วยกิต
002001 วิถีแห่งชีวต
ิ 3(3-0-6)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
หมวดศึกษาทัว่ ไป
19. กลุมวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม
เพราะ…………………………………………………..………….........
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….………

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….………

จํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวด
ศึกษาทั่วไป มีสัดสวนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม
ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..………….........
20.

…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….………

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………

๑๓๙
002002 ท้ องถิ่นไทย

2.2 เลือก ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต
002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวต
ิ 3(3-0-6)
ั สุนทรี ยภาพ3(3-0-6)
002004 มนุษย์กบ
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3-6 หน่ วยกิต
3.1 บังคับ 3 หน่ วยกิต
003001 การเป็ นพลเมือง
3(3-0-6
3.2 เลือก 3 หน่ วยกิต
003002 สังคมโลกอนาคต3(3-0-6)
003003 มนุษย์กบ
ั อารยธรรม3(3-0-6)
003004 อาเซียนศึกษา3(3-0-6)
003005 กฎหมายในการดํารงชีวต
ิ 3(3-0-6)
003006 แหล่งและวิธีการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เรียน 9 หน่ วยกิต
4.1 บังคับ 6 หน่ วยกิต
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5)
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
4.2 เลือก 3 หน่ วยกิต

004003 การส่งเสริ มสุขภาพและ

การออกกําลังกาย 3(3-0-6)
004004 สิง่ แวดล้ อมและพลังงาน
เพื่อความยัง่ ยืนแห่งชีวติ 3(3-0-6)
ิ 3(3-0-6)
004005 อาหารเพื่อชีวต
ิ ประจําวัน 3(2-2-5)
004006 เทคโนโลยีในชีวต
5. กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3 หน่ วยกิต
5.1 เลือก 3 หน่ วยกิต
005001การเป็ นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวต
ิ 3(3-0-6)
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 3(3-0-6)

……………….…………………………………………………………….………

จํานวนรายวิชาบังคับและเลือกแตละกลุมวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสมหรือไมอยางไร
 เหมาะสม
ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..………….........
21.

…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………….………

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………
……………….…………………………………………………………….………

จํานวนรายวิชาของเลือกแตละกลุมวิชาในหมวด
ศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ค วามเพี ย งพอต อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
หรือไม อยางไร
 เพียงพอ
ไมเพียงพอ
22.

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………

จํานวนรายวิชาของเลือกแตละกลุมวิชาในหมวด
ศึ ก ษาทั่ ว ไปมี ค วามหลากหลายพอต อ การพั ฒ นา
นักศึกษาหรือไม อยางไร
 หลากหลาย
ไมหลากหลาย
23.

ควรปรับปรุงอยางไร……………………………………………………..
…………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………….………

รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่ไมทันสมัย มี
หรือไม ถามีควรปรับปรุงอยางไร
 ไมมี
 มี ควรปรับปรุงดังนี้
6.1 ควรตัดออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก
รายวิชาใด (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
24.

 รายวิชา.................................................................

๑๔๐
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................

ควรปรับปรุงชื่อรายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชา
ตามลําดับ)
24.2

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................

ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา (โปรดระบุ
ไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
24.3

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
24.4

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ
..........................................................................
25. รายวิชาใดในหมวดศึกษาทั่วไปที่ควรปรับปรุง
โดยเนนภาคปฏิบัติมากกวาภาคบรรยาย
 ไมมี
 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ)
 รายวิชา.................................................................

๑๔๑
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................
เพราะ..........................................................................
 รายวิชา.................................................................

เพราะ..........................................................................
26. เนื้อหาสาระของรายวิชาในหมวดศึกษาทัว
่ ไปที่มี
ลักษณะบูรณาการ ควรคงไวในลักษณะเชนเดิมหรือไม
 ควรคงไว
 ควรปรับเปลี่ยน
เพราะ..........................................................................
ควรปรับอยางไร..........................................................
....................................................................................
..................................................................................
27. จํานวนหนวยกิต ของรายวิชาแตละรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปเหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสม
เพราะ..........................................................................
ควรปรับอยางไร..........................................................
.....................................................................................
...................................................................................
28. เนื้อหาสาระของรายวิชาในหมวดศึกษาทัว
่ ไป
ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร (ดานความรู ความเขาใจ ดานเจตคติ ดาน
ทักษะ ดานพฤติกรรม) หรือไม
 ครอบคลุม
 ไมครอบคลุม
เพราะ..........................................................................
ควรปรับอยางไร..........................................................
.....................................................................................
...................................................................................

๑๔๒
29.

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

๑๔๓

ภาคผนวก ข
สรุปผลการสนทนากลุม

๑๔๔
ทึกผลการสนทนากลุม(Focus Group)
การวิจัยการประเมินการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
@@@@@
วันที่ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลาเริ่ม 09.30 เวลาสิ้นสุด 11.30 น เวลารวม 2 ชั่วโมง
ชื่อกลุมที่สนทนา กลุมอาจารย
สถานที่สนทนา หองประชุม 534 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนผูเขารวมสนทนา 10 คน
แผนผังในการนั่งสนทนากลุม
ผังการนั่งในกลุม

M หมายถึง ผู้ดําเนินการสนทนากลุม่
N หมายถึง จดบันทึกการสนทนา

M

8

N

1

6

2

ที่นั่ง

7

ชื่อ-สกุล

3

4

5

ตําแหนง

M

อ. สุชาติ พิมพพันธ

อาจารยประจําหลักสูตร

N

อ. โยธิน มาหา

อาจารยประจําหลักสูตร

1

ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร

อาจารยผูสอน

2

ผศ. เมินรัตน นวะบุศย

อาจารยประจําหลักสูตร

3

อ. พงษศักดิ์ นิลวร

อาจารยผูสอน

4

อ. ชินวัชร นิลเนตร

อาจารยผูสอน

5

อ. มานิตย อรรคชาติ

อาจารยผูสอน

6

อ. สายยนต ชาวอุบล

อาจารยประจําหลักสูตร

7

อ. บัญญัติ อนนทจารย

อาจารยผูสอน

9

อ.ตอง พันธงาม

อาจารยผูสอน

๑๔๕
รายละเอียดจากประเด็นการสนทนา
1. ประเด็นดานเนื้อหาสาระรายวิชาและสิ่งที่ควรปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. วิชาศึกษาทั่วไปบางรายวิชาสําคัญสําหรับการเติมความรูใหนักศึกษาและรักทองถิ่นตาม
ปรัชญาราชภัฏเพื่อทองถิ่น เชน ทองถิ่นศึกษา แตเดิมเคยมีวิชาโคราชศึกษา แตหายไป และมีแทรกอยู
ในวิชาทองถิ่นศึกษาเพียงหนึ่งบท นอยเกินไปที่จะรูจักโคราช นักศึกษาที่มาอยูที่นี่ เรียนที่นี่ ควรรูโคราช
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาทั่วไปยังไมใหสาขาวิชาจัดการเอง การไดมาซึ่งวิชา
ศึกษาทั่วไปมีความซับซอน
3. วิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาบังคับทั้งหมด ยังไมสอดคลองกับสาขาวิชา ใหเปนรายวิชาเลือกที่
สาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม
4. เนื้อหาวิชาศึกษาทั่วไปจะเปนเรื่องนามธรรม เปนเรื่องมนุษยศาสตรมากกวาสังคมศาสตรหรือ
วิทยาศาสตร
3. ความไมเขาใจเนื้อหา เชน ทองถิ่นไทย บางคนที่เปนผูบริหารเขาใจวาตองเรียนเรื่องการ
ปกครอง แตมันเปนวิชาดานวัฒนธรรม หรือวิชาเชิงมนุษยศาสตรที่เนนเรื่องสุนทรียภาพของการ ศึกษา
ทองถิ่น เชน ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว ประวัติศาสตรความสําคัญของทองถิ่นไทยแตละแหง
4. วิชาศึกษาทั่วไปสวนใหญเปนทฤษฎีมาก มีกิจกรรมนอย การปรับเปนวิธีการสอนอาจชวยใหมี
เชนรายวิชาวิถีแหงชีวิต
5. นักศึกษาไมใหความสนใจวิชาศึกษาทั่วไป เขาใจวาไมสําคัญ
6. ความไมเขาใจปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปของอาจารยวา เปนวิชาเติมเต็มเพื่อเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต ไมใชวิชาพื้นฐานสําหรับการศึกาวิชาเอกหรือวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
1. เนื้อหาสาระในภาพรวมทุกกลุมวิชาในวิชาชีพครู เปนกลางๆ ดีแลวทุกรายวิชา ครูผูสอน
เพียงแตตองปรับวิธีการสอนตามกลุมนักศึกษา แตสิ่งสําคัญคือการสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนวาเขาจะ
เปนครูได
2. วิชาที่สําคัญ เชน ความเปนครู จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารยตองปรับความทันสมัยตลอดเวลา

๑๔๖
3. วิชาการบริหารจัดการทางการศึกษา เนื้อหาเยอะ เพราะเกิดจาก 2-3 รายวิชา แต็มีความ
จําเปน
4. กฎหมายการศึกษา สําคัญตอการสอบบรรจุตองเปนวิชาบังคับ
กลุมวิชาเอก
1. โครงสรางหนวยกิตวิชาเอกมากเกินไป ตองทวบทวนโครงสรางกันใหม
2. การจัดกลุมวิชาบังคับ เอกเลือก ไมสมเหตุผล ซับซอน ทั้งบังคับ เลือก เลือกเพิ่ม
3. วิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองใหเปนผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ
พุทธศาสนา สามารถไปสอนไดอยางถูกตอง
4. ลําดับความยากงายของวิชาตองปรับใหม
5. เนื้อหาบางวิชาลึกซึ้ง เชน หลักพุทธธรรม นักศึกษาไมมีพื้นฐานความรูเพียงพอ ตองเตรียม
ความพรอม
6. ขอสังเกต เนื้อหาระดับการศึกษาชั้นพึ้นฐานยากมาก แตมีเมื่อนักเรียนสอบเขามาเรียนกลับ
พบวามีปญหามาก เหมือนไมไดเรียนอะไรมาเลย ตองปรับพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเอก
สรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสาระวิชา
1. เพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษา เดิมเปนหนึ่งวิชาแตหายไป และมีอยูในวิชาทองถิ่นศึกษาเพียงหนึ่ง
บท นอยเกินไปที่จะรูจักโคราช นักศึกษาที่มาอยูที่นี่ เรียนที่นี่ ควรรูโคราชการสรางความมั่นใจในการไป
ประกอบวิชาชีพ
2. ใหหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนรายวิชาเลือกที่สาขาเลือกมาใหเหมาะสมแตละสาขา เพื่อเติม
เต็มวิชาชีพ วิชาเอก
3. การสื่อสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรทั้งหมาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญาของวิชาศึกษา
ทั่วไป ผูสอนจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาทั่วไป กระตุนวามีทักษะวิชาชีพไมพอ ตองให
อยูรวมกับคนอื่น
4. การใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาทั่วไปใหมากขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนเองได
ตลอดเวลา
5. รายวิชาที่สําคัญตอการสอบบรรจุครูตองเปนวิชาบังคับ
6. ตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อชวยเหลือการเรียนวิชาเอกที่เนื้อหาลึก
7. ใหปรับวิธีการสอน ใหเนนวิธีสอนแบบคอนเซบ เพื่อชวยใหนําไปใชไดสอนตอนเปนครู

๑๔๗
8. ควรเพิ่มวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาทั่วไป
9. ปรับจัดโครงสรางวิชาเอกใหม เพราะมีหนวยกิตมากเกินไป
10. การจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือก ใหมใหสมเหตุผล และไมซับซอน
11. ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตใหม และเพิ่มความเขมขนในวิชาเอกตามตามเปาหมาย
คุณลักษณะบัณฑิต
12. ปรับลําดับความยากงายของวิชา
13. ปรับวิชาเชิงประยุกตใหเปนวิชาที่นําไปใชสอนสังคม เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเปน
พลเมือง สิทธิมนุษยชน
14. ปรับราบวิชาใหสอดคลลองกับกการนําไปสอนในหลักสูตร สพฐ.
2. ประเด็นใชหลักสูตร
1. การจัดรายวิชา วิชาที่สําคัญสําหรับการสอบควรไวเทอมสุดทาย เชน กม.การศึกษา
2. การจัดผูสอน และเกลี่ยภาระงานสองเทอมไมเหมาะสม บางเทอมมากบางเทอมไมมี
3. แผนการเรียนมีปญหาดานความเหมาะสมของอํานาจการจัด มีผลตอการจัดลําดับวิชา
4. การจัดวิชาเสรีควรมากกวา 6 หนวย
5. การใหเสรีภาพที่จะเรียนแกนักศึกษามากขึ้นในวิชาศึกษาทั่วไป เชน วางกรอบไววาวิชาเลือก
30 หนวย จัดไวนักศึกษาอยากเรียนเอใดก็ไดใน 4 ป หรือแมแตกับวิชาเอกเลือก
สรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับการใชหลักสูตร
1. ควรใหผูสอนทุกกลุมคุยพรอมกันในการจัดแผนการเรียน
2. ควรเกลี่ยภาระงานสองเทอมใหเหมาะสม
3. ควรใหวิชาศึกษาทั่วไป เปนวิชาเลือกทั้ง 30 หนวยกิต จัดไวใหสาขาวิชาเลือกตามความ
เหมาะสม หรือใหนักศึกษาเลือกเรียนเองไดใน 4 ป
4. ใหเพิ่มการจัดวิชาเสรีควรมากกวา 6 หนวยกิต และใหมีระเบียบการเลือกวิชาเสรีใหชัดเจนวา
เปน “วิชานอกวิชาเอก”
5. สรางความมั่นใจใหนักศึกษาดวยการการอบรมการสอบบรรจุสอบกอนจบการศึกษา
บรรยากาศและพฤติกรรมที่สังเกตไดในการประชุม
มีความเปนกันเอง ไมกดดัน สามารถพูดแสดงความเห็นไดเต็มที่

๑๔๘

ภาคผนวก ค

ประวัติผูวิจัย

๑๔๙
ประวัติผูวิจัย
โครงการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หัวหนาคณะผูวิจัย
1. ชื่อ - สกุล นายสุชาติ พิมพพันธ
2. ตําแหนงปจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
สํานักศิลปะและวัฒธรรม โทร. 089 626 6003 อีเมล sujato_2@yahoo.co.th
4. ประวัติการศึกษา
2541 : M. A. (Buddhist Studies ) มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย
2538 : ศน.บ.(อังกฤษ) ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผูรวมผูวิจัย 1
1. ชื่อ - สกุล นายวุฒิไกร ไชยมาลี
2. ตําแหนงปจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา โทร. 087 876 8911
4. ประวัติการศึกษา
2542 : M. A. (Indian Philosophy and Religion) มหาวิทยาลัยพาราณสี
ประเทศอินเดีย
2538 : ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผูรวมผูวิจัย 2
1. ชื่อ - สกุล นายโยธิน มาหา
2. ตําแหนงปจจุบัน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา โทร. 087 626 6003
4. ประวัติการศึกษา
2549 : ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ศน.บ.(ปรัชญา)

