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บทคัดยอ 

        การศึกษาวิจัยเรื่อง "การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"  มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ประเมินหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และ ๒) กําหนดแนวทางใน

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  การวิจัยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model เปนการวิจัยเชิง

พรรณนากับการวิจัยเชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสนทนากลุม และ

การศึกษาเอกสาร กลุมตัวอยางประกอบดวย อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๖ คน 

อาจารยผูสอนท่ัวไป จํานวน ๙ คน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี ๑-๓  ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน 

๗๕ คนและ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี ๔  ปการศึกษา ๒๕๕๘  จํานวน ๗๘ คน การวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติ คารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา  

๑. ผลการประเมินดานบริบท พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม และแผนการ

เรียนท่ีใชอยูคํานึงถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร  แตหลักสูตรตองการการปรับปรุงโครงสรางหนวยกิตให

ลดวิชาบังคับลง 

๒. ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาพบวา สาระวิชาไดระดับการประเมินเหมาะสม  สามารถ

พัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา แตควรเนนการปฏิบัติกับวิถีชีวิตจริง  สามารถนําความรูและ

ทักษะไปใชในการสอบบรรจุ และรายวิชาควรเปนรายวิชาท่ีสามารถเลือกเรียนตามความตองการการ

พัฒนาของผูเรียน  
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๓. ผลการประเมินดานกระบวนการ  พบวาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  พบวาความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา มี

ความขัดแยงกัน  โดยอาจารยใหคาการประเมินปานกลาง แตนักศึกษาสวนใหญเห็นวาดีมาก ส่ิงท่ีพบวา

ตองปรับปรุงคือความเช่ียวชาญในรายวิชาของอาจารย และการจัดส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

๔. ผลการประเมินดานผลผลิต คุณลักษณะของนักศึกษาท้ังสามดานคือ ดานความรูความ

เขาใจ ดานจิตพิสัย  ดานทักษะ พบวาอยูในระดับดี แตตองพัฒนาคุณลักษณะท่ีสําคัญคือทักษะการคิด

และการอยูรวมในสังคมท่ีเปนจริง 
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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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ตารางท่ี ๑๔ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษา      
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                 พัฒนานักศึกษา ............................................................................................................. ๕๖ 
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ฌ 
 

สารบัญตาราง(ตอ) 

หนา 

ตารางท่ี ๑๖  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา 
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ตารางท่ี ๑๘  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา 
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ตารางท่ี ๑๙  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา 
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ตารางท่ี ๒๐  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา 

                 ท่ัวไป ประเด็นท่ี ๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอัน  
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ตารางท่ี ๒๑  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร 

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวด 
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ตารางท่ี ๒๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร 

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวน 
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ตารางท่ี ๒๓  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร 

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุม 

                 ความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม อยางไร .................. ๖๐ 
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                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๔ ความไมทันสมัยของรายวิชา ........... ๖๑ 

 

 

 



ญ 
 

สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี ๒๕  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร 

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๕ ความเหมาะสมของเนื้อหากับ       
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ตารางท่ี ๒๖  ความเห็นของอาจารยท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

                สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๖ ความไมชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละ 
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ตารางท่ี ๒๗  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร  

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๗ คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตอง 
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ตารางท่ี ๒๘  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป  ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร 

                 บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๘ ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา ๖๔ 

ตารางท่ี ๒๙  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป  ตอการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

                 พุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ............................. ๖๔ 

ตารางท่ี ๓๐  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนกัศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการ    

                 บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๒ การจัด 

                 ตารางสอนตารางสอบ ................................................................................................... ๖๖ 
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ตารางท่ี ๓๒  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป  ตอการ 

                 บริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการ 
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ตารางท่ี ๓๓  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการ 
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สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางท่ี ๓๔  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๖ ระบบ 

                 อาจารยท่ีปรึกษา ........................................................................................................... ๗๒ 

ตารางท่ี ๓๕  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี  

                 ๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ............................................................................................. ๗๓ 

ตารางท่ี ๓๖  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร  

                  ประเด็นคุณลักษณะของนักศึกษา ................................................................................ ๗๔ 

ตารางท่ี ๓๗  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร  

                 ประเด็น การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ............................................................... ๗๘ 

 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษาออกไปทํางานใหแกสังคมในสาขาตาง ๆ เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่งตอความเจริญกาวหนาและความมั่นคงของประเทศชาติ  ท้ังนี้เพราะบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญนอกเหนือไปจากทรัพยากรดานอื่น ๆ  การสราง

บุคลากรใหเปนผูมีคุณภาพเปนเปาหมายและหนาท่ีประการสําคัญของผูท่ีบริหารปกครองประเทศ  

โดยเฉพาะในสังคมระบอบประชาธิปไตย  การสรางคนใหมีการศึกษาถือวาเปนการสรางความมั่นคงใหแก

ประเทศชาติในข้ันรากฐาน  อยางไรก็ตาม  การศึกษาท่ีจะเสริมสรางบุคลคลใหมีคุณภาพไมอาจมองหรือ

วัดไดจากระดับความรูความสามารถตามแนวถนัดแตเพียงดานเดียว  หากตองมองถึงความประพฤติ  การ

ปฏิบัติตนของบุคคลแตละสาขาอาชีพท่ีนําความรูไปใช  ท้ังนี้เพราะความรูความสามารถท่ีขาดอุดมการณ

และหลักความประพฤติท่ีถูกตองอาจนําไปสูความเสียหายและไมเกิดประโยชนแกสังคมเทาท่ีควร  

โดยเฉพาะวิชาท่ีเกี่ยวของกับสวนรวมโดยตรงหรือเกี่ยวของกับชีวิตมนุษย  เชน  วิชาชีพครู   นักกฎหมาย  

เปนตน  หลักการของวิชาชีพครูตองมีกอบความประพฤติท่ีเหมาะสมอันจะนําไปสูความเช่ือถือไววางใจ  

ความปลอดภัยท่ีสังคมพึงไดรับ  รวมท้ังเกียรติยศช่ือเสียงและความสงางามท่ีเกิดจากอุดมการณทาง

จริยธรรมของวิชาชีพ     ผูศึกษาเองตองตระหนักในหนาท่ีของตนเองวาควรไมควรในส่ิงท่ีทํา  และเลือก

ตัดสินใจในส่ิงท่ีตองเลือกวาส่ิงไหนเปนความจําเปนหลักและส่ิงไหนเปนความจําเปนท่ีรองลงมา  ส่ิงเหลานี้

ถือวาอยูในขอบขายของการตัดสินคุณคาทางจริยธรรม  ท่ีนักศึกษาจะตองใชในทุกสถานการณเพื่อจะใช

เปนกรอบในการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

  นอกจากการท่ีสถานศึกษาจะผลิตบุคลากรท่ีจะใหเปนท่ียอมรับของสังคมในดานความรู

ความสามารถของบัณฑิตแลว  การผลิตบัณฑิตใหเปนท่ียอมรับของสังคมในดานตางๆ ถือวาเปนส่ิงท่ี

สถานศึกษาทุกแหงใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ ซึ่งส่ิงท่ีจะทําใหเกิดข้ึนคือการสรางแผนงานและวิธีการ

ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั่นคือ การสรางหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  มี

ความเขมแข็งทางวิชาการ มีความทันสมัย  สามารถสรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถและสมรรถนะสูง     มี

จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

หลักสูตรการเรียนการสอนควรเปนรูปแบบของการสอนเชิงวิทยาการ(Interdisciplinary  

teaching) และเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีสวนรวมออกความคิดเห็น    ดวยเหตุนี้การ



๒ 
 
ปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน  จึงถือวามีความสําคัญมาก หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ

ตองมีสาระการเรียนรูท้ังวิชาการและวิชาชีพครบถวน มีกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินการ

เรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธของจุดประสงคการเรียนรู  อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีต้ัง

ไว คือ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีองคความรู  มีทักษะในการทํางาน  ดานตางๆ คือ ทักษะทางปญญา  

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การส่ือสารการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการจัดการเรียนรู   

การประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ –๒๕๕๗ ของหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีเปดดําเนินการมาเปนระเวลา ๔ ป  พบวามีปญหา

คุณภาพหลักสูตรหลายประการ  เชน  สาระเนื้อหาไมมีประสิทธิภาพดีพอท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูไดอยาง

เต็มท่ี ขาดทักษะปฏิบัติทางการทํางานบางอยาง เปนตน   ปญหาดังกลาวเปนส่ิงท่ีควรไดรับการแกไข

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  อาจารยผูสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๑.๒  อาจารยผูสอนท่ัวไป  ท่ีสอนในรายวิชาเฉพาะ คือวิชาชีพครูและวิชาเอก 

๑.๓  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ท่ีกําลังศึกษาช้ันปท่ี ๓-๔ ป  
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๑.๔  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสุดทาย ท่ีกําลังศึกษาช้ันป 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  

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้  คาดวาจะไดประโยชนดังนี ้

๑. ไดขอมูลท่ีสะทอนคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๒. ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเปล่ียนแปลงของสังคม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕        

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาผลของการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อนําผลจาก

การศึกษามาพิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบประเมิน CIPP Model  

บริบท หมายถึง วัตถุประสงคหลักสูตร แผนการดําเนินงานของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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ปจจัยนําเขา หมายถึง โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กระบวนการ หมายถึง การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณและส่ิง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนงบประมาณในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิต ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีออกฝกประสบการณ

วิชาชีพหรือผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต  และผลความพึงพอใจในการใชบัณฑิตหรือนักศึกษาท่ีออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ  ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 อาจารยผูสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารผูสอนในรายวิชาหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

อาจารยผูสอนท่ัวไป  หมายถึง อาจารผูสอนในรายวิชาเฉพาะ คือวิชาชีพครูและวิชาเอกพุทธ

ศาสนศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป  หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป  ท่ีกําลังศึกษาช้ันปท่ี ๑-๓ ป ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ีกําลังศึกษาช้ันป ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผูใชบัณฑิต หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตหรือนักศึกษาฝกสอนท่ี

เรียนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ

ศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูวิจัยนําเสนอเนื้อหาท่ี

เกี่ยวของ แบงออกเปน ๓ ตอน ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับกับหลักสูตร การประเมินหลักสูตร และงานวจัิยท่ี

เกี่ยวของ ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอตอไปนี้ 

ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 

๑. ความหมายของหลักสูตร 

๒. ความสําคัญของหลักสูตร 

๓. องคประกอบของหลักสูตร 

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตร 

๑. ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

๒. จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

๓. แนวทางในการประเมินหลักสูตร 

๔. ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตร 

๕. รูปแบบในการประเมินหลักสูตร 

ตอนท่ี ๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ตอนท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 

๑. ความหมายของหลักสูตร 

คําวา “หลักสูตร”  เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวาง มีการใหควาหมายท่ีหลากหลายตาม

ทฤษฎีทางการศึกษา  หรือจุดเนนและประสบการณของผูใหความหมาย  การใหความหมายท่ีจะใหคลอบ

คลุมทุกเรื่องในครั้งเดียวเปนไปไดยาก  และนักทฤษฎีหรือนักการศึกษาก็ไมไดนิยามครั้งเดียวใหคลอบ

คลุม  แตนิยามตามจุดเนนในการวิจัยของตนเอง   
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ในงานของอภิภา ปรัชญาพฤทธิ์(อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์, ๒๕๕๕)  ไดรวบรวมความหมาย

ของคําวา “หลักสูตร” ไวมากกวาสิบความหมาย และจัดกลุมความหมายของการนิยามตามพาราไดม

(paradigm)ตางๆ สรุปไดวา  

๑. ความหมายสมัยใหมนิยม  หลักสูตรเปนเรื่องแผนการเรียนการสอน  และการถายทอด

ความรูอันบริสุทธิ์ท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  มีความเปนระบบและสามารถทํานายผลได ให

ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธเพื่อใหสามารถควบคุมและพัฒนาได นักการศึกษาท่ีใชพาราไดมนี้มี

มากมาย  เชน ซูเบิรต (Schubert), จอหน ดิวอี้ ( John Dewey) 

๒. การความหมายของหลักสูตรในพาราไดมหลังสมัยใหมนิยมจะมีลักษณะเชิงวิพากษโดย

จะเปนไปตามแนวปรัชญาการศึกษาท่ีมีอิทธิพลมากคือ ปรัชญาปรากฏารณนิยม ท่ีเห็นวาความรูเกิดข้ึน

ทามกลางบริบทของสังคม ไมใชส่ิงท่ีมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์หรือเกิดจากอํานาจศักด์ิสิทธิ หลักสูตรจึง

หมายถึง  เรื่องเลาชุดหนึ่งท่ีมีประวัติความเปนมาจําเพาะ  สัมพันธกับบริบททางสังคม การเมือง   ภูมิหลัง

ของเรื่อง  โดยเฉพาะความสัมพันธเชิงอํานาจในองคกรและสังคม นักการศึกษาท่ีใชพาราไดมนี้มีมากมาย  

เชน เปาโล แฟร (Paolo Freire), วิลเล่ียม เทรนี่ (William Tierney ), เคนเนธ เอ. บรัฟฟ 

( Kenneth A. Bruffee) 

สุทธนู ศรีไสยไดอางมโนทัศนการใหนิยามหลักสูตรของนักวิชาการ  นักการศึกษาเพื่อ

นิยามหลักสูตรไมนอยกวาสิบความหมาย  และไดสรุปวา หลักสูตรมีความหมายเปน ๒  นัยสําคัญ คือ ๑)

ความหมายแนวแคบหมายถึง   ประสบการณท้ังหมดท่ีสถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

๒)ความหมายแนวกวางหมายถึง  แนวทางในการจัดการศึกษาหรือโปรแกรมการศึกษาท่ีตองการพัฒนา

ผูเรียนในดานตางๆ (สุทธนู ศรีไสย, ๒๕๕๑) 

  จากการศึกษาของผูวิจัยพบวาส่ิงท่ีเรียกวา “หลักสูตร”  มีส่ิงท่ีนักการศึกษาและนัก

ทฤษฎีกลาวถึงในการใหนิยาม ๓ เด็น  ดังนี ้

๑) การจัดประสบการณ หมายถึง ประสบการณท้ังมวลท่ีจัดข้ึน ใหผูเรียนเกิดความรู ท้ังใน

และนอกหองเรียน   

๒) การถายทอด หมายถึง รูปแบบ วิธีการ ในการถายทอดความรู ประสบการณแกผูเรียน 

๓) รายวิชาท่ีกําหนดใหผูศึกษาเรียน เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนรู 

๔) กําหนดการหรือแผนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู  
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา ความหมายของคําวา “หลักสูตร” หมายถึง แผนการจัดรายวิชาและ

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดท้ังการจัดประสบการณท้ังมวลท่ีสถานศึกษาจัดใหกับ

นักศึกษา โดยมีขอกําหนดผูกพันระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา ส่ิงแวดลอมทางการเรียน รวมท้ัง

แนวทางช้ีแนะใหผูบริหารการศึกษา ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  

๒. องคประกอบของหลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตร (Curriculum Components) เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําให

เห็นกระบวนการของหลักสูตรท้ังระบบ  ในทางทฤษฎีแลวมีการอภิปรายและใหหลักการเรื่อง

องคประกอบของหลักสูตรมากมาย ซึ่งข้ึนอยูกับการจัดรูปแบบของหลักสูตรวาเลือกรูปแบบใดมากําหนด   

เชน  

สุทธนู ศรีไสย ไดรวบรวมหลักสูตรแบบตางๆ และแสดงองคประกอบของหลักสูตรตาม

รูปแบบนั้นๆ ไว ๓ แบบ คือ รปูแบบของ Ralph W. Tyler, รูปแบบของ Hilda  Taba และรูปแบบ ของ 

Beawchamp  ซึ่งแตละแบบก็มีองคประกอบท่ีตางกัน(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. จุดมุงหมายท่ัวไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

๒. เนื้อหาและประสบการณการเรียนรู 

๓. การประเมินผล 

รูปแบบของ Beawchamp มีองคประกอบ ๓ ประการคือ 

๑. เนื้อหาและและวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 

๒. จุดมุงหมายท่ัวไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

๓. การนําหลักสูตรไปใช 

๔. การประเมินผล  
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 อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ ไดใชกรอบพาราไดมสมัยใหมนิยม กลาววาองคประกอบของ

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

มาตรฐานการเขียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มี

องคประกอบ ๘ หมวด  (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 

๒๕๕๘) ประกอบดวย 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญา ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  หลักการและเหตุผลของหลักสูตรท่ีจําเปนจะตองดําเนินการ  การดําเนินการบริหาร 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร   ประกอบดัวย  จุดมุงหมาย  แผนการพัฒนาและ

ปรับปรุง           

หมวดท่ี ๓ ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย

ระบบจัดการศึกษาและรายวิชาท่ีจะศึกษา  โครงสรางหลักสูตร ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล   ประกอบดวย

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร  ผลการเรียนรู  แผนการกระจายความรับผิดของรายวิชาตอ

ผลการเรียนรู 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา  ประกอบดวยหลักเกณฑในการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษา  

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย ประกอบดวย การบริหารและสงเสริมคณาจารยใหเกิด

ความกาวหนาในวิชาชีพ 
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หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร การกําหนดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพ 

หมวดท่ี ๘ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  ประกอบดวย หลัก

และวิธีการการปะเมินการสอนในภาพรวม  และการปรับปรุงหลักสูตร 

๓. ความสําคัญของหลักสูตร  

      ความสําคัญของหลักสูตรกลาวโดยสรุป (พินิจ ทิพยมณี, ๒๕๕๔) ดังนี ้ 

๑. เปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา 

๒. เปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญและพัฒนาผูเรียน 

๓. เปนเครื่องมือในการกําหนดแนวทางจัดประสบการณใหกับผูเรียน 

๔. เปนแผนการดําเนินงานของผูบรหิารการศึกษา 

๕. เปนส่ิงท่ีกําหนดรูปแบบความเจริฐของการศึกษาและสังคม 

๖. เปนเครื่องมือในการกําหนดวัดความเจริญกาวหนาของประเทศ 

๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราช

ภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา  ไดจัดองคประกอบตามแบบการเขียน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มีองคประกอบ  ๘  หมวด (คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๕๕) ดังนี้ 

 ๔.๑ หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ประกอบดัวย ช่ือหลักสูตร ปริญญาและสาขาวิชา  ดังนี ้

๔.๑.๑ ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Education  Program  in Buddhist  Studies 

๔.๑.๒ ช่ือปริญญาและสาขาวิชา     ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสน

ศึกษา) ช่ือยอ  ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา),     ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Buddhist 

Studies) ช่ือยอ  B.Ed. (Buddhist Studies) 

๔.๑.๓ จํานวนหนวยกิตท่ีตองเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๑๖๖  หนวยกิต 

๔.๒ หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ประกอบดัวยปรัชญา ความสําคัญ

วัตถุประสงคของหลักสูตร  และแผนการพัฒนาปรับปรุง           

๔.๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

คือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีจรรโลงคุณธรรมความดีและยึดเหนี่ยวจิตใจคน ทําใหสังคมมีสุขภาวะท่ีดี  
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๔.๒.๒ ความสําคัญของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  คือ

หลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม

โดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะนําไปสูการถายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยท่ีมีบริบทสังคมท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ  ใหเขาใจศาสนาท่ีตนนับถือ ใชประโยชนจากส่ิงท่ีศาสนาสอนใหเกิดประโยชนสุขไดอยาง

แทจริง 

๔.๒.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มีวัตถุ

ประสงเพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค ๖ ประการ คือ 

๔.๒.๓.๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม   มีวุฒิภาวะความเช่ือทางศาสนา  มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถ

ทํางานเปนทีม  สามารถแกปญหาอยางเปนระบบและลําดับความสําคัญได   เคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ  ขององคกรและสังคม มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   มีความรับผิดชอบในการกระทําของ

ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

๔.๒.๓.๒. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญของ

พระพุทธศาสนา  สามารถอธิบายความรูตามหลักการท่ีศึกษาไดอยางถูกตอง  สามารถวิเคราะหและ

สังเคราะหองคความรูดานพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางพุทธ

ศาสนา  สนใจในการพัฒนาความรูทางพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง   มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถ

บูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆท่ีเกี่ยวของ 

๔.๒.๓.๓. มีทักษะดานปญญา  การคิดและแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ

และเปนระบบ สามารถสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง

สรางสรรค รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการสรางสรรคองคความรูทาง

พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

๔.๒.๓.๔. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ

ส่ือสารกับกลุมคนหลากหลาย ใหความชวยเหลือและประสานความรวมมือในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา และผูตาม  สามารถใชความรูในพระพุทธศาสนาใชช้ีนําสังคมในประเด็นท่ี

เหมาะสม  เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน

อยางเหมาะสมท้ังของตนเองและของกลุม 

๔.๒.๓.๕. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร สามารถจัดการขอมูล

พื้นฐานอยางเปนระบบ แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาท่ีเกี่ยวของ

อยางสรางสรรค  เลือกใชรูปแบบของการส่ือสารอยางเหมาะสม 



๑๑ 
 

๔.๒.๓.๖. มีทักษะการจัดการเรียนรู  สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา  สามารถในการฝกอบรมปฏิบัติ

ภาวนา  และศาสนพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาพระพุทธศาสนา

อยางบูรณาการ 

 

๔.๒.๔ แผนพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา  ๕ ป โดยมีแผนการพัฒน กลยุทธ  และตัวบงช้ี ดังนี ้

ตารางท่ี ๑  แผนพัฒนาหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

แผนพัฒนา กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

๑. ดานหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามเกณฑท่ี

คณะกรรมการกาอุดมศึกษา  

และคุรุสภากําหนด 

๑. เชิญผูเช่ียวชาญทางดาน

พระพุทธศาสนาเปนกรรมการในการ

พัฒนาหลักสูตร 

๒. การจัดทํารางหลักสูตรตามกรอบของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุ

สภากําหนด 

๓. การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

๔. การติดตามคุณภาพบัณฑิต 

 

๑. รายงานสรุปการประชุมวิพากษ

หลักสูตรโดยกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

๒. หลักสูตรตามกรอบของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุ

สภากําหนด 

๓. รายงานการประเมินหลักสูตรของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

๔. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังการ

ประเมิน 

๕. รายงานผลผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจบัณฑิตปละ ๑ ครั้ง 

๒. ดานนักศึกษา 

พัฒนาใหนักศึกษาสาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา ใหเปนผูมี

ความสามารถทางดาน

วิชาการและวิชาชีพ  มี

บุคลิกท่ีเปน ลักษณะเดน

เฉพาะดานตามหลัก

พระพุทธศาสนา  มีจิตอาสา   

มีภาวะผูนํา 

๑. การจัดกระบวนการเรียนการสอนให

ครบถวนตามหลักสูตร 

๒.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

๓. การฝกอบรมประจําป 

๔. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา

โปรแกรมวิชา 

๕. การจัดกิจกรรมชมรม 

๖. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู 

ดูงานนอกสถานท่ี 

๗. การจัด/รวมกิจกรรมบําเพ็ญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 

รายงาน/บันทึกการเขารวมกิจกรรม

ของนักศึกษา๓. บันทึกการสังเกตและ

ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

๔. ผลงาน รางวัล บทความของ

นักศึกษา 



๑๒ 
 

ประโยชนสาธารณะ 

๓. ดานอาจารย 

พัฒนาอาจารยเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูเรียน 

๑.อาจารยใหมตองผานการอบรม

หลักสูตรเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคนิคการ

สอนการวัดผล และการประเมินผล 

๒. อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ

หลักสูตร การสอนรูปแบบตางๆ การ

วัดผลประเมินผล ท้ังนี้  

๑. จํานวนหนวยของการฝกอบรม

คณาจารยตอปไมนอยกวา รอยละ  

๘๐  ของคณาจารยท้ังหมด 

๒. ผลงาน รางวัล บทความ ของ

อาจารย 

  

๔. ดานทรพัยากร 

พัฒนาทรัพยากรใน

การศึกษาอยางเพียงพอกับ

ความจําเปนในการจัดการ

เรียนการสอน 

 

 

๑. ใหมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและ

ติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการ

สอนของสาขาวิชา   

๒. ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ

รายช่ือส่ือ  และตําราในสาขาวิชาท่ีได

รับผิดชอบตอคณะกรรมการ 

๓. จัดสรรงบประมาณประจําปและ 

จัดซื้อตําราส่ือตาง ๆ 

๔. ติดตามความตองการและการใช

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 

ขอเสนอของคณะกรรมการวางแผน

และติดตามการใชทรัพยากรในการ

เรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสน

ศึกษา 

จํานวนทรัพยากรตอจํานวนนักศึกษา

อยูใหสอคลองกับเกณฑของ สกอ. 

งบประมาณในการจัดหาทรัพยาการ

ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

๔. รายงานการติดตามการใช

ทรัพยากรในการเรียนการสอนของ

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

ของ คณะกรรมการวางแผนและ

ติดตามการใชทรัพยากรในการเรียน

การสอนของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

 

๔.๓  หมวดท่ี ๓ ระบบจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย

ระบบจัดการศึกษา รายละเอียดวชิาของหลักสูตร 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  ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 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) ภาคการศึกษาท่ี ๑ ต้ังแตเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน 

๒) ภาคการศึกษาท่ี ๒ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 

๓) ภาคฤดูรอน ต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

๔.๓.๑.๕   คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

๒) มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา  

๔.๓.๑.๖ แผนรับนักศึกษา  และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปๆ ละ ๔๕ คน 

ตารางท่ี ๒ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ช้ันป จํานวนนักศึกษาแตละช้ันป 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ช้ันปท่ี ๑ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

ช้ันปท่ี ๒ - ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

ช้ันปท่ี ๓ - - ๔๕ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

ช้ันปท่ี ๔ - - - ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

ช้ันปท่ี ๕ - - - - ๔๕ ๔๕ 

รวมจํานวน

นักศึกษา 

๔๕ ๙๐ ๑๓๕ ๑๘๐ ๒๒๕ ๒๒๕ 

จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 

   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  

ตารางท่ี ๓  โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หมวดวิชา หนวยกิต 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ 

๑.๑  กลุมวิชาภาษา  ๙-๑๒ 

๑.๒  กลุมวิชามนุษยศาสตร ๖-๙ 

๑.๓  กลุมวิชาสังคมศาสตร ๓-๖ 

๑.๔  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๖-๙ 

๑.๕  กลุมวิชาบริหารการจัดการ ๓ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๓๐ 

๒.๑ กลุมวิชาชีพครู  ๕๐ 

   ๒.๑.๑ บังคับวิชาชีพครู  ๓๐ 

   ๒.๑.๒ เลือกวิชาชีพครู    ๔ 

   ๒.๑.๓ ฝกประสบการณวิชาชีพครู   ๑๖ 

๒.๒ กลุมวิชาเอก เรียนไมนอยกวา   ๘๐ 

   ๒.๒.๑ บังคับวิชาเอก   ๕๔ 

   ๒.๒.๒ เลือกวิชาเอก     ๑๖ 

   ๒.๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก    ๖ 

   ๒.๒.๔ เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม  ๔ 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖ 

  

๔.๓.๒.๒ รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 
ตารางท่ี ๔ รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประเภทรายวิชาและรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป  

   ๑.  กลุมวิชาภาษา ๙-๑๒ 

       ๑.๑  บังคับ ๙ 

๐๐๑๐๐๑ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๑ ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๒ ๓(๓-๐-๖) 

       ๑.๒  เลือก ไมนอยกวา ๓ 

๐๐๑๐๐๔ ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๕ ความงดงามทางภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๗ ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                             ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๘ ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                 ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๐๙ ภาษาเขมรพื้นฐาน                                 ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๑๐ ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                  ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๑๑ ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                              ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๑๐๑๒ ภาษาลาวพื้นฐาน                                  ๓(๓-๐-๖) 

   ๒.  กลุมวิชามนุษยศาสตร ๖-๙ 

        ๒.๑ บังคับ ๖ 

๐๐๒๐๐๑ วิถีแหงชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๒๐๐๒ ทองถ่ินไทย ๓(๓-๐-๖) 

        ๒.๒ เลือก ไมนอยกวา ๓ 

๐๐๒๐๐๓ จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๒๐๐๔ มนุษยกับสุนทรียภาพ ๓(๓-๐-๖) 

   

   ๓. กลุมวิชาสังคมศาสตร  ๓-๖ 

        ๓.๑ บังคับ ๓ 

๐๐๓๐๐๑ การเปนพลเมือง ๓(๓-๐-๖) 

        ๓.๒ เลือก ไมนอยกวา ๓ 



๑๖ 
 
๐๐๓๐๐๒๐

๐๓๐๐๓ 

๐๐๓๐๐๔ 

สังคมโลกอนาคต ๓(๓-๐-๖) 

มนุษยกับอารยธรรม ๓(๓-๐-๖) 

อาเซียนศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๓๐๐๕ กฎหมายในการดํารงชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๓๐๐๖ แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ๓(๓-๐-๖) 

๔. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   เรียน ๖-๙ 

       ๔.๑  บังคับ ๖ 

๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๔๐๐๒ การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ ๓(๓-๐-๖) 

       ๔.๒  เลือก ไมนอยกวา ๓ 

๐๐๔๐๐๓ การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย ๓(๒-๒-๕) 

๐๐๔๐๐๔ ส่ิงแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแหงชีวิต   ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๔๐๐๕ อาหารเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๔๐๐๖ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   ๓(๓-๐-๖) 

  ๕. กลุมวิชาการบริหารจัดการ ๓ 

       ๕.๑  เลือก ไมนอยกวา ๓ 

๐๐๕๐๐๑ การเปนผูประกอบการสมัยใหม ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๕๐๐๒ เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๕๐๐๓ การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน ๓(๓-๐-๖) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไมนอยกวา ๑๓๐  หนวยกิต 

๑. กลุมวิชาชีพครู   เรียนไมนอยกวา     ๕๐ 

๑.๑  บังคับวิชาชีพครู ๓๐ 

๑๐๒๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๒๓๒๑ การออกแบบและการจัดการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๑๑๑ เทคโนโลยีการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๒๑๒ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๑๓ การวิจัยการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๒๓๑ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๒๐๑ ความเปนครู ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 



๑๗ 
 
๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม ๓(๒-๒-๕) 

๑.๒  เลือกวิชาชีพครู เรียนไมนอยกวา  ๔ 

๑๐๒๓๔๑ ทักษะและเทคนิคการสอน ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๒๔๔๒ หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุมอาเซียน ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๓๑๒๑ การออกแบบและพัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๓๓๗๒ นวัตกรรมการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๓๕๒ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๔๑๑ การประเมินทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๔๔๓๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๕๒๔๒ จิตวิทยาการเรียนรู ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๕๒๔๓ การปรับพฤติกรรม  ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๕๒๕๒ ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๖๒๓๒ มารยาททางสังคมสําหรับครู ๒(๑-๒-๓) 

๑๐๖๒๓๓ การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ๒(๒-๐-๔) 

๑๐๖๔๑๖ การประกันคุณภาพทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

๑๐๖๔๓๖ กฎหมายการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

๑๐๘๒๐๕ เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ๒(๒-๐-๔) 

๑.๓  ฝกประสบการณวิชาชีพครู ๑๖ 

๑๐๑๔๑๑ 

๑๐๑๔๑๒ 

๑๐๑๕๒๑ 

ทักษะวิชาชีพครู ๑    

ทักษะวิชาชีพครู ๒    

การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ๑ 

๑(๐-๒-๑) 

๓(๐-๖-๓) 

๖(๐-๓๖๐-๐) 

๑๐๑๕๒๒ การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู ๒ ๖(๐-๓๖๐-๐) 

    ๒. กลุมวิชาเอก     เรียนไมนอยกวา    ๘๐ 

  ๒.๑ บังคับวิชาเอก เรียนไมนอยกวา   ๕๔ 

๒๒๐๑๓๒ ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา   ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๑๓๓ ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา  ๑ ๒(๐-๙๐-๐) 

๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๑๓ ตรรกศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๓๑ พุทธภาวนา  ๒ ๒(๐-๙๐-๐) 

๒๒๐๒๓๒ พุทธศาสนพิธี  ๒(๑-๒-๓) 



๑๘ 
 
๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห  ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบ้ืองตน ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๓๓ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๔๒ พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๔ สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ ๓(๓-๐-๖) 

๒.๒ เลือกวิชาเอก เรียนไมนอยกวา   ๑๖ 

๒๒๐๑๓๑ ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาท่ัวไป ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๑๔ ปรัชญาศาสนา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๓๔๑ ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง  ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๑ พุทธจริยศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๕ พุทธรัฐศาสตร  ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๖ พุทธเนติธรรม ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๗ พระพุทธศาสนากับปรัชญา ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๔๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 

๒๒๐๔๙๑ การวิจัยทางพระพุทธศาสนา ๓(๐-๖-๓) 

๒๒๐๔๙๒ สัมมนาทางพระพุทธศาสนา ๓(๐-๖-๓) 

๒.๓ วิชาการสอนวิชาเอก  เรียนไมนอยกวา  ๖ 

๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๑ ๓(๒-๒-๕) 

๒๒๐๔๒๒ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๒   ๓(๒-๒-๕) 

๒.๔ เลือกจากกลุมวิชาเอกและวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไมนอยกวา  ๔ 



๑๙ 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา  ๖ 

   

๔.๔ หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  ประกอบดวย คุณลักษณะ

พิเศษของนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา  ผลการเรียนรู  แผนการกระจาย

ความรับผิดของรายวิขาตอผลการเรียนรู 

๔.๔.๑ คุณลักษณะพิเศษของครูพุทธศาสนศึกษา กําหนดไวดังนี ้

๔.๔.๑.๑ ดานบุคลิกภาพ  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองมีบุคลิกท่ีเปน  

ลักษณะเดนเฉพาะ  มีความเรียบงาย  สมถะ   สํารวมระวงั  ไมประมาท 

๔.๔.๑.๒ ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตัวเอง    นักศึกษา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองกลานํา  เสียสละ อุทิศตนเพื่อผูอื่น กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 

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 ท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

๓) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

๔.๔.๒.๒ ดานความรู 

๑) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และ

ความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 

๒) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตาม

สาขาวิชา เพื่อประยุกตใชและแกปญหาในวิชาชีพ 

๓) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

๔) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน     

เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรูท่ีเกี่ยวของได 

๔.๔.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 



๒๐ 
 

๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจรงิ ทําความเขาใจและประเมินขอมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมท้ัง

การวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหา

สังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   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) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  

สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

๔) มีความสามารถในการใชหลักพทุธธรรมเปนแกนในการสราง

ความสัมพันธอันดีตอส่ิงแวดลอม 

๔.๔.๒.๕. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจาก

ผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  

๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินจิท่ีดีในการประมวลผล แปล

ความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศไดดี 

๓) มีความสามารถในการส่ือสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการ

พูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

 ๔.๔.๒.๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ัง

รูปแบบท่ีเปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ 

(Informal) อยางสรางสรรค 
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๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย 

ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ

อยางมีนวัตกรรม 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอยาง

บูรณาการ  สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 

๔.๕ หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา  ประกอบดวย หลักเกณฑในการ

ประเมินผลสัมฤทธการเรียนรูของนักศึกษา 

๔.๕.๑ กฎระเบียบหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) กําหนดใหตอองเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๙ 

๔.๕.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

๔.๕.๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะท่ีนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษา ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบไปดวยคณะกรรมการ

โปรแกรมวิชาโดยคณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน  ขอสอบ  รายงาน  โครงงานและอื่น ๆ 

๔.๕.๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา ให มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

ประกอบดวยกรรมการโปรแกรมวิชา ๒ คน และตัวแทนผูใชบัณฑิตอยางนอย ๒ คน  โดยคณะกรรมการ

สัมภาษณนักศึกษาและผูบริหารในแหลงท่ีฝกงาน  ออกแบบหรือตรวจสอบแบบการใหคะแนน ใน

สถานศึกษาท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู   สํารวจความพึงพอใจการใชบัณฑิต  และประเมินผลและทํา

รายงานสรุปผล 

๔.๕.๓ เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๔.๕.๓.๑ นักศึกษาตองลงทะเบียนครบตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดจํานวนไม

นอยกวา ๑๖๖ หนวยกิต 

๔.๕.๓.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 

๒.๐๐ และ ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  พ.ศ. 

๒๕๔๙ 

๔.๖ หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย ประกอบดวย การบริหารและสงเสริมคณาจารยใหเกิด

ความกาวหนาในวิชาชีพ ประกอบดวย 

๔.๖.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
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                 ๔.๖.๑.๑  อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศประกอบดวย 

๑) บทบาทหนาท่ีของอาจารยสาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

๒) สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตาง ๆ 

๓) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆ ของ

คณะ 

 ๔.๖.๑.๒ คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยท่ีคอยใหคําแนะนําโดยหนาท่ี 

๑) ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปน

อาจารยในคณะ 

๒) ใหแนะนําและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอน

ควบคูกับอาจารยอาวุโส 

๓) ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของของอาจารย

ใหม 

๔.๖.๑.๓ อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงในดานการจัดการเรียนการ

สอน และความรูท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ

และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ   ดังนี้ 

๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม  ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

๒) สนับสนุนใหเขารวมอบรม   ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓) สนับสนุนใหไดมีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศ 

๔) สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย(research unit) ของคณะหรือ

มหาวิทยาลัย 

๕) สนับสนุนใหรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะ

ตีพิมพผลงาน 

๖) สนับสนุนใหเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

๔.๖.๒ การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

     ๔.๖.๑.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๑) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวน

รวมระหวาง     ผูสอน ผูบริหาร  และผูเรียน 

๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนประจําป โดยเนนท่ีตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพุทธศาสตรตามรายละเอียดหลักสูตรและ

รายละเอียดของรายวิชา(course specification) 

๓) จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลท่ี

ทันสมัยท้ังในหองเรียนและในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 
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๔) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

๕) สงเสริมใหมีการวิจัยช้ันเรียน 

๖) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

๔.๖.๑.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  

๑) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อเปนการทบทวนทักษะในการ

ปฏิบัติ 

๒) สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาและ

พัฒนาบทบาทของความเปนครูในสายวิชาพุทธศาสนาในระดับสูง ๆข้ึนไป 

๓) จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทของความเปนครูสายสังคม  

๔.๗ หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร การกําหนดตัวช้ีวัดการประเมนิคุณภาพ หลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษาไดกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหหลักสูตรมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ดังนี ้

๔.๗.๑ การบริหารหลักสูตร  มีระบบและกลไกดังนี้ 

๔.๗.๑.๑ แตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวยอาจารยประจํา

หลักสูตร ๕ คน 

๔.๗.๑.๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศขอปฏิบัติในการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ  

๔.๗.๑.๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผล การเรียนใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและตามคําอธิบายรายวชิาท่ีรับผิดชอบ 

๔.๗.๑.๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย 

๔.๗.๑.๕ แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

โปรแกรมวิชา ท่ีแตงต้ังโดยคณบดี  ดําเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมือ่ส้ินสุดปการศึกษา 

๔.๗.๒ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   ประกอบดวย  

๔.๗.๒.๑ การบริหารงบประมาณ  

๔.๗.๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

๔.๗.๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม   

๔.๗.๒.๔การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

๔.๗.๓ การบริหารคณาจารย 
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                           ๔.๗.๓.๑ การรับอาจารยใหม กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑข้ันตํ่าของมหาวิทยาลัยในสาขาท่ีจําเปน    โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา  ซึ่งควรเปนสาขา

ทางพุทธศาสนาหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ   หรือตองมีประสบการณการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชสารสนเทศการส่ือสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมข้ัน

พื้นฐาน 

๔.๗.๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวน

หลักสูตร 

๑) อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อส้ินสุดรายวิชาทุก

รายวิชา หากเปนวิชาท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่ีเปนภาคปฏิบัติ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมิน

การจัดการเรียนการสอนดวย  

๒) อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

เมื่อส้ินสุดปการศึกษาทุกปการศึกษา  

๓) อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวม

และจัดทํารางการปรับปรุงหลักสูตรและรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น 

๔.๗.๓.๓ การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

๑) จัดจางอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในบางรายวิชาเทานั้น 

๒) การพิจารณาจะตองผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและตองเสนอประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอวิชาท่ีจะใหสอน 

๓) การจัดจางอาจารยพิเศษ  ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาค

การศึกษาเปนอยางนอย  และจัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้ง 

๔) อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกิน   ๒  รายวิชาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕) การจางอาจารยพิเศษตองเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีกําหนด  

๔.๗.๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดตัวบงช้ีผลการ

ดําเนินงาน (Key  Performance Indicators) ๑๒ ตัวบงช้ี  มีตัวบงช้ีท่ี ๑-๕ ตองมีผลดําเนินการบรรลุ

ตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา ๒ ป และใหมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐  

ของตัวบงช้ีรวม ดังนี ้ 
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ตารางท่ี ๕ ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key  Performance  Indicators) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
หลักฐาน 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย

รอยละ ๘๐ มี 

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

หลักสูตร 

X X X X X  

 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/

สาขาวิชา(ถามี) 

X X X X X  

 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ

มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตาม

แบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ 

วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X  

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ 

วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X  

 



๒๖ 
 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
หลักฐาน 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถามี) 

อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X  

 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนกลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.๗   ปท่ีแลว 

 

X X X X  

 

๘. อาจารยใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

X X X X X   

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

X X X X X   

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ตอป 

X X X X X   

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X   

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตท่ี เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     X  



๒๗ 
 

ตัวบงช้ีและเปาหมาย ปการศึกษา 
หลักฐาน 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

รวมตัวบงช้ีบังคับท่ีตองดําเนินการ

(ขอ ๑-๕) ในแตละป 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕   

รวมตัวบงช้ีในแตละป ๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๑   

๔.๘  หมวดท่ี ๘ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  ประกอบดวย หลัก

และวิธีการการปะเมินการสอนในภาพรวม  และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุง 

๔.๘.๑ การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

๔.๘.๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

๑) ประเมินแผนการสอนรายวิชาหรือ มคอ.๓ มคอ.๕ โดย

กรรมการบรหิารหลักสูตร 

๒) การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

๔.๘.๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

๑) ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อส้ินสุดรายวิชาตาม

แบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

๒) สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลุมวิชาเพื่อปรับปรุง   

ตอไป 

๓) คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุง

ทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับ

รายวิชา และสถานการณของคณะ 

๔.๘.๒ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

๔.๘.๒.๑   ประเมินโดยโดยอาจารย นักศึกษาและบัณฑิต 

๑) แตงต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยตัวแทน

อาจารยในสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน  และตัวแทนบัณฑิต  

๒) ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู

เรียนปจจุบันทุกช้ันป และจากผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน 

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 ท่ีแตงต้ังโดยคณบดี   

๒) ดําเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อส้ินสุดป

การศึกษา 

๔.๘.๓ การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร        ใหมี

คณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และทรงคุณวุฒิภายนอก

สาขาวิชา  ประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ ในการประเมินคุณภาพาร

ศึกษาภายในประจําป  ระดับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ท่ีแตงต้ังโดยคณบดี  ดําเนินการประเมินตาม

รายละเอียดหลักสูตรเมื่อส้ินสุดปการศึกษา 

๔.๘.๔ การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

๔.๘.๔.๑ คณะกรรมการในขอ ๓) จัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอ

ประเด็นท่ีจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

๔.๘.๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

๔.๘.๔๓ เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษการปรับปรุงหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตร 

๑. ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

นักการศึกษาไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวในแงมุม ท่ีตางกัน แตละ

ความหมายจะสะทอนพาราไดมทางปรัชญาของนักวิชาการแตละคน  พาราไดมท่ีมีอิทธิพลสําคัญ  ๒ 

แนวทาง คือ  ๑)แนวปฏิฐานนิยม ท่ีเนนความเปนวิทยาศาสตร  เชน  รูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam 

และ ๒)แนวมนุษยนิยมธรรมชาตินิยมท่ีเนนความเปนพหุนิยมและการตีความของผูตัดสิน  เชน รูปแบบ 

Responsitive ของ Robert Stake (อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์, ๒๕๕๕)  

ตัวอยางการใหนิยามของนักวิชาการท่ีนาสนใจ ดังนี้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี ไดแสดงหลักปรัชญาแหงการประเมินวา เปนกระบวนการแหงการศึกษา

ส่ิงตางๆ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย  โดยหลักของการประเมินตองตรวจสอบวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (ศิริชัย 

กาญจนวาสี, ๒๕๕๔)  และไดกลาวถึงการประเมินหลักสูตรไววา  การประเมินหลักสูตร  คือ กระบวน



๒๙ 
 
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แลวทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย 

ของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอันเปนประโยชน  ตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหวาง

การใชหลักสูตร  และเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร วาบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด 

อันเปนประโยชนตอการปรับปรุง และเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึนตอไป (ศิริชัย กาญ

จนวาสี, ๒๕๕๘) 

นันทนา แกวสุข สรุปความหมายจาการวิจัยวาการประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการของ

การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ เพื่อวางแผนในการ

จัดการเรียนการสอน (นันทนา แกวสุข, ๒๕๕๓) 

อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร สรุปความหมายวา การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลตัดสินคุณคาของหลักสูตรหรือทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรและหาคําตอบวา

หลักสูตรท่ีประเมินนั้นมีคุณคาเหมาะสมหรือมีสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไวในความมุงหมายหรือไม (อิศเรศ 

พิพัฒนมงคลพรและคณะ, ๒๕๕๖) 

 สรุปความหมายโดยผูวิจัยไดวา  การประเมินหลักสูตร หมายถึง การประเมินคุณคาของ

องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรต้ังแต  หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ  ตลอดถึงการนําไปใช โดยใช

วิธีการวิจัยประยุกตในการศึกษาความสัมพันธตอเนื่องของขององคองคประกอบเหลานั้น  ท่ีสงผลสัมฤทธิ์

ผลเปนไปตาม ความมุงหมายของหลักสูตร และหาขอเสนอท่ีสมควรแกการตัดสินคุณภาพและคุณคาของ

หลักสูตรท้ังระบบ อันจะนําไปสูการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาหลักสูตรนั้น โดยกิจกรรมและ

กระบวนการในการประเมินตองการระเบียบวิธีวิจัยท่ีแนนอนสามารถวัดไดและใหผลในการประเมินท่ี

แมนยํา  มีการกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร (Standard) ลักษณะของความสําเร็จท่ีคาดหวังไว  

(Expected) สําหรับใชเปนระดับคุณภาพในการเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual) เพื่อตัดสินคุณ  

คาของหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, ๒๕๕๘) 

๒. จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร  มีจุดมุงหมาย ดังนี้ (การประเมินหลักสูตร, ๒๕๕๘) 

๒.๑ เพื่อการตัดสินคุณคาของหลักสูตรวาหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค 

ท่ีหลักสูตรนั้นตองการหรือไม  สนองความตองการของผูเรียนและสังคมอยางไร   

๒.๒ เพื่อการบริหารหลักสูตร อันเปนประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว

างการใชหลักสูตร   



๓๐ 
 

๒.๓ เพื่ออธิบายและพิจารณาวาลักษณะของสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรในแงตางๆ   

เชน  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน

และการวัดผลวาสอดคลองตองกันหรือไม และมีจุดเดน จุดดอย อยางไร 

๒.๔ เพื่อตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพเหมาะสมกับการนําไปใช  มีขอบกพรองท่ีจะตอง

ปรับปรุงแกไขอะไรบาง   

๒.๕ เพื่อตัดสินวาการบริหารงานดานวิชาการและบริหารงานดานหลักสูตร เปนไปในทางท่ี

ถูกตองหรือไม เพื่อหาทางแกไขระบบการบริหารหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหลังจากการ

ผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวตามหลักสูตรวาเปนไปตามความมุงหวังหรือไม 

๒.๗ เพื่อชวยในการตัดสินวาควรใชหลักสูตรตอไปหรือควรปรับปรุงพัฒนาหรือเพื่อยกเลิก

การใชหลักสูตรนั้นหมด 

๓. แนวทางในการประเมินหลกัสูตร 

แนวทางในการประเมินหลักสูตรมี  ๘ แนวทาง (ศิริชัย กาญจนวาสี, ๒๕๕๘)  คือ 

๓.๑ การประเมินความกาวหนา (Formative evaluation) หมายถึง ประเมินในขณะ

ดําเนิน  การใชหลักสูตรหรือเป นการประเมินระหวางทาง เพื่อให ได สารสนเทศสําหรับปรับปรุง

กระบวนการบริหารและการใชหลักสูตร  

๓.๒ การประเมินสรุปรวม (Summative evaluation) เปนการประเมินผลสรุปรวมของ

หลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพือ่ใหได สารสนเทศสําหรับตัดสินผลสําเร็จของ

หลักสูตร 

๓.๓ การประเมินอยางไมเปนทางการ (Informal Evaluation) เปนการประเมินท่ีไมมีแบบ

แผนท่ีเครงครัด การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวกใชการเก็บรวบรวมขอมูลอยางงายๆ เชน 

การพูดคุยกัน อยางไมเปนทางการ สอบถามอยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวิเคราะหท่ีชัดเจน ขอ 

สรุปมักเกิดข้ึนตามความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัว  

๓.๔ การประเมินอยางเปนทางการ (Formal evaluation) เปนการประเมินท่ีมีระเบียบ

แบบแผน มีวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือ การรวบรวม ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลตาม

เกณฑหรือมาตรฐาน และการรายงานดวยลายลักษณอักษร 
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๓.๕ การประเมินผลท้ังหมด (Goal-Free Evaluation) หมายถึง การประเมินท่ีครอบคลุม

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ท้ังผลทางตรง ผลทางออม หรือผลกระทบ โดยไมไดยึดติดกับจุดมุงหมายเดิมของ

หลักสูตร  

๓.๖  การประเมินผลตามจุดมุ งหมาย (Goal – based evaluation) หมายถึง การ

ประเมินผลตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร วาผลผลิตท่ีไดบรรลุผล สําเร็จตามจุดมุงหมายท่ี

กําหนดไวหรือไม เพียงใด 

๓.๗ การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator) หมายถึง การประเมินโดย

ใชผูประเมินท่ีเปนบุคคลภายนอก ซึ่งไมไดอยูภายในสังกัดของหนวยงาน หรือสถาบันนั้น สวน ใหญเปน 

นักประเมินท่ีเช่ียวชาญจากภายนอกท่ีเปนกลาง  

๓.๘ การประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal evaluator) หมายถึง การประเมินโดยใชผู

ประเมินท่ีเปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงาน หรือ สถาบันนั้น ซึ่งเปนผูประเมินท่ีอยูใกลชิดและเห็น

กระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด 

๔. ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตร 

วสันต ทองไทย  ไดเสนอข้ันตอนของการประเมินหลักสูตร ๖ ข้ันตอน (วสันต ทองไทย, 

๒๕๕๘) ดังนี้ 

๔.๑ ข้ันท่ี ๑ การกําหนดวัตถุประสงคหรอืจุดมุงหมายในการประเมิน หมายถึง การกําหนด

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประเมินหลักสูตรใหชัดเจนวาตองการประเมินอะไร ประเมินเพื่ออะไร 

เชน ตองการประเมินเอกสารหลักสูตรเพื่อดูความถูกตอง ความสมบูรณ และสามารถนําไปใชได   ใน

ข้ันตอนนี้หากสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินท่ีชัดเจนจะทําใหสามารถกําหนดวิธีการ 

เครื่องมือ และข้ันตอนในการประเมินตอไปไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และนาเช่ือถือ 

๔.๒ ข้ันท่ี ๒ การหลักเกณฑวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล หมายถึง การกําหนดเกณฑ

และวิธีการท่ีจะใชในการประเมิน ซึ่งหลักเกณฑท่ีกําหนดจะมาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษา และเราตัดสินใจ

เลือกมาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการประเมินในข้ันแรก  การกําหนดเกณฑและวิธีการท่ีดีจะทําให

เราสามารถนําเดินการประเมินไดราบรื่น  และเกณฑการประเมินจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพของการประเมิน

หลักสูตร  

๔.๓ ข้ันท่ี ๓ การสรางเครื่องมือ หมายถึง การสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินหรือ

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมีหลายอยาง ผูประเมินตองเลือกใชใหเหมาะสมและตรวจวัด
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คุณภาพ ความเท่ียงตรง มีการทดทองใชและวิพากษจากผูเช่ียวชาญ จึงจะไดเครื่องมือท่ีดีและนาเช่ือถือ 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีจะทําไดขอมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงคและ

ทําใหผลการประเมินนั้นนาเช่ือถือ  

๔.๔ ข้ันท่ี ๔ การเก็บรวบรวมขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยเครื่องมือท่ีสรางข้ึน

และควรกําหนด ขอบเขตและระยะเวลาท่ีชัดเจน หากตองอาศัยผูอื่นในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงตอง

พิจารณาถึงความเหมาะสมของผูท่ีจะมาชวยเก็บรวบรวมขอมูลดวย เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมีผลต

อความ นาเช่ือถือของขอมูลท่ีไดมาดวยเชนกัน 

๔.๕ข้ันท่ี ๕ การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล และการเลือก

ใชเครื่องมือวิเคราะหท่ีหมาะสมในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ี

กําหนดไวเพื่อการแปลความหมาย 

๔.๖ ข้ันท่ี ๖ การสรุปและรายงานผลการประเมิน หมายถึง กําหนดการสรุปวิเคราะหขอมูล 

ตามวัตถุประสงค สวนการงานงานผลควรพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวาควรจะเปนรูปแบบใด 

เชน การรายงานผลท่ีมุงเสนอขอมูลท่ีบงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม   สวนใดบางท่ีควรปรับปรุง

แกไข หรือยกเลิก   

๕. รูปแบบในการประเมินหลักสูตร 

     ศูนยทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบตางๆ หลายรูปแบบดังนี้ (ศูนยทดสอบและประเมิน

เพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

๕.๑. รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler) เรียกวา “แบบจําลองท่ียึดความสําเร็จของ

จุดมุงหมาย” การประเมินแบบนี้จะกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหอยูในรูปของวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมและใหถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน  โดยกําหนดลําดับข้ันของการดังนี้   

๕.๑.๑ กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมดวยขอความท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง   

๕.๑.๒ กําาหนดเนื้อหาหรือประสบการณทางการศึกษาท่ีตองการใหบรรลุตาม

ความมุงหมาย  

๕.๑.๓ เลือกวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  

๕.๑.๔ เมื่อจบบทเรียนจึงประเมินผลโครงการ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ด้ังนี้  

๑) การประเมินวัตถุประสงค (Appraising Objectives) 
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๒) การประเมินแผนการเรียนรู (Evaluating the learning Plan) 

๓) การประเมินเพื่อแนะแนวในการพฒันาโครงการ (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) ไดเสนอการประเมินท่ีเรียกวา CSE 

(Center for the study of Evaluation Approach) มีจุดเดนของการประเมินตามแนวคิดนี้ คือ การ

ประเมินเพื่อการตัดสินใจ จะตองประเมินในเรื่องตางๆ ๕ ดาน ดังนี ้

๕.๒.๑ การประเมินระบบ (System Assessment) คือ การอธิบายหรือพรรณนา

สภาพของระบบเพื่อเปรียบเทียบสภาพท่ีเปนจริงกับความคาดหวังทีจะเกิดข้ึน ส่ิงท่ีจะตองศึกษาไดแก 

ความตองการของ ประชาชน ชุมชนและสังคมท่ีมีตอสภาพการณปจจุบัน การประเมินระบบจะชวยใหเรา 

สามารถกําหนดขอบเขต และวัตถุประสงคท่ีเหมาะสม  

๕.๒.๒ การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning)คือ การประเมิน

กอนท่ีจะมีการดําาเนินโครงการ โดยท่ัวไปจะใชการประเมินจากเกณฑภายนอก และจากเกณฑภายใน 

เพื่อหาขอมูลขาวสารมาใชในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมของโครงการ ความคาดหวังท่ีจะ

บรรลุเปาหมาย พรอมกับประเมินผลท่ีจะไดรับ  

๕.๒.๓ การประเมินการดําเนินโครงการ (Program Implementation) เปนการ

ประเมินขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูวาการดําเนินโครงการนั้นเปนไปตามข้ันตอน

ตางๆ ท่ีไดวางแผนไวหรือไม ผลท่ีเกิดข้ึนมีความสอดคลองกับส่ิงท่ีวางแผนไวหรือ คาดหวังไวเพียงไร 

๕.๒.๔ การประเมินพัฒนาปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เปนการ

ประเมินเพื่อหาขอมูลท่ีนํามาใชในการดําเนินโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย และมีผลท่ีไมคาดคิดมากอน

เกิดข้ึนบางหรือไม ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตอโครงการอื่นเพื่อนํามาใช ในการปรับปรุง

โครงการตอไป 
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๕.๒.๕ การประเมินการยอมรับโครงการ (Program Certification) คือ การประเมิน

คุณคาของโครงการ และศักยภาพในการสรุปอางอิงไปสูสถานการณอื่นๆ หรือนําไปใชกับโครงการ ใน

สถานการณอื่นๆเพื่อรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจ ในการใชขอมูลในการพิจารณาตัดสินใหไดกวางขวาง 

ใหผูบริหารได ตัดสินใจวา ควรจะดําเนินกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม หรือ

อาจจะขยาย โครงการตอไป 

๕.๓. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (Provus) เสนอรูปแบบการประเมิน “ความไม

สอดคลองกัน ๕ ชนิด”  โดยมีการประเมินหาข้ัน  คือ 

ข้ันท่ี ๑ การออกแบบโครงการ คือ การกําหนดปจจัยท่ีทําใหเกิดการดําเนินงาน 

กําหนด กระบวนการดําเนินงาน และกําหนดผลท่ีคาดหวังซึ่งจะไดรับจากการดําเนินงาน 

ข้ันท่ี ๒ การเตรียมพรอมเปนการนําปจจัยท่ีทําใหเกิดการดําเนินงานเขาสู

กระบวนการ 

ข้ันท่ี ๓ กระบวนการท่ีใชเพื่อการดําเนินงาน  

ข้ันท่ี ๔ ผลผลิต  

ข้ันท่ี 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) เปนการประเมินระหวางท่ี

โครงการกําลังดําเนินการอยู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการใหดีข้ึนเพราะการประเมินจะชวยให 

ขอมูลยอนกลับท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา 

๕.๔.๒ การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินเมื่อส้ินสุด

โครงการ มจุดมุงหมายเพื่อตัดสินคุณคาของโครงการ ตลอดจนคนหาส่ิงท่ีดีของโครงการเพื่อนําไปใชกับ 

สถานการณอื่นท่ีคลายกัน 

๕.๕ รูปแบบการประเมินของสเตค (Robert E. Stake)  ไดเสนอโครงสรางของรูปแบบการ

ประเมิน “เคานทิแนนซโมเดล” (Countenance Model) โดยการประเมินจะตอง ไดจําแนกขอมูลการ

ประเมินออกเปน ๒ สวน คือ เมตริกซบรรยาย (Description Matric) และเมตริกซการตัดสินคุณคา 
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(Judgement Matric) และไดเสนอวากอน บรรยาย หรือตัดสินคุณคาของโครงการใดๆ นักประเมินควร

ทําการวิเคราะหหลักการและเหตุผล ของโครงการนั้นๆ ดวย การประเมินโครงการตามแนวคิดของสเตค 

ผูประเมินจะตองรวบรวมขอมูล ท่ีแทจริงใหได เนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บขอมูลก็มี

หลายวิธี ขอมูลท่ีตองการ คือขอมูลท่ีนํามาใชเพื่อการอธิบาย และการตัดสินใจ  ตามรูปแบบการประเมิน

นี้ ไดจําแนกส่ิงท่ีตอง พิจารณาในการประเมินออกเปน ๓ สวน คือ 

๕.๕.๑ ส่ิงนํา หรือปจจัยเบ้ืองตน (Antecedents) หมายถึง สภาพเงือ่นไขหรือปจจัย

ตางๆ ในการดําเนินโครงการ 

๕.๕.๒ กระบวนการหรือการปฏิบัติ (Transaction) หมายถึง กิจกรรมดําเนินตามกิ

จรรมทปฏิบัติ พฤติกรรมระหวางบุคคล ปฏิสัมพันธระหวางครูกับอาจารย นักเรียนกับนักเรียน เปนตน 

๕.๕.๓ ผลลัพธหรือผลการดําเนินงาน (Outcome) หมายถึง ผลผลิตท่ีไดจาก

โครงการ 

๕.๖ รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) ไดเสนอแนวคิด 

เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเรียกวา “CIPP Model”ยอมากจาก Context, Input, Process, และ 

Product เปนการประเมินท่ีเปนกระบวนการ ตอเนื่อง โดยมีจุดมุงเนนท่ีสําคัญคือ ใชควบคูกับการบริหาร

โครงการ เพื่อหาขอมูลประกอบการ ตัดสินใจอยางตอเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงคของการประเมิน คือ

การใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ รูปแบบการประเมินเรียกวา “CIPP Model” มุงประเมิน ๔ ดาน คือ  

๕.๖.๑ การประเมินสภาพบริบท (Context Evaluation : C) คือ การประเมิน

เพื่อใหไดขอมูลสารคัญ  เพื่อชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ 

เปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามตางๆ เชน เปนโครงการท่ีสนองปญหาหรือความตองการจําเปนท่ี

แทจริงหรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคกร หรือ 

นโยบายของหนวยเหนือหรือไม 

๕.๖.๒ การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) คือ การประเมินปจจัย

นําเขาเบ้ืองตน เพื่อใชขอมูลตัดสินปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการ เหมาะสมหรือไม โดยดูวาปจจัยท่ี

ใชจะมีสวนชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม เปนการตรวจสอบ เพื่อตอบคําถามท่ีสําคัญ เชน 

ปจจัยท่ีกําหนดไวในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกท่ีไดเลือกสรรแลว 

ท่ีกําหนดไวในโครงการ มีความเปนไปได 
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๕.๖.๓ การประเมินกระบวนการ(Process Evaluation: P) คือ การประเมิน

ระหวางการดําเนิน งานโครงการ เพื่อหาขอดี และขอบกพรองของการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ ท่ี

กําหนดไว และเปนการราย งานผลการปฏิบัติงานของโครงการ ซึ่งเปนการตรวจสอบเพื่อตอบคําถามท่ี

สําคัญ เชน การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําได หรือทําไมได เพราะเหตุใด 

เกิดปญหา อปุสรรค ไมราบรื่น ไมคลองตัวหรือไม  

๕.๖.๔ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)  เปนการประเมินเพื่อดูวา

ผลท่ีเกิดข้ึนเมื่อส้ินสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค หรือ ตามท่ีคาดหวังไวหรือไม โดยอาศัยขอมูลจาก

การรายงานผลท่ีไดจากการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยเบ้ืองตน และกระบวนการรวมดวย ซึง่เปนการ

ตรวจสอบเพื่อตอบคําถามท่ีสําคัญๆ เชนไดผลลัพธตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม  คุณภาพของ

ผลลัพธเปนอยางไร 

๕.๗ รูปแบบการประเมินของเคิรกแพทริค (Donald L. Kirkpatrick, ๑๙๗๕) ไดเสนอ

แนว ทางการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเรียกวา “RLBR”  มีแนวทางดังนี ้

๕.๗.๑ ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เปนการตรวจสอบ

ความรูสึก หรือความพอใจของผูเขารับการอบรม หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

๕.๗.๒ ประเมินผลการเรียนรู (Learning Evaluation) เปนการตรวจสอบผลการ

เรียนรู โดยควรตรวจสอบใหครอบคลุมท้ังดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ 

(Attitude) 

๕.๗.๓ ประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลังการอบรม (Behavior Evaluation) เปน

การตรวจ สอบวาผูผานการอบรมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมเปนไปตาม ความคาดหวังของโครงการหรือไม 

๕.๗.๔. ประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนตอหนวยงาน (Results Evaluation) เปนการ

ตรวจสอบวา ผลจากการอบรมไดเกิดผลดีตอองคกร หรือเกิดผลกระทบตอ องคกรในลักษณะใดบาง 

คุณภาพขององคกรดีข้ึน หรือมีคุณภาพข้ึนหรือไม 

ตอนท่ี ๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรพรรณี เผาทองศุข(๒๕๔๙) ไดทําการวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุล

ชีววิทยาอุตสาหกรรม พุทธศักราช ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยศึกษาดานบริบท 

ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ซึ่งก็คือรูปแบบ CIPP พบวา ดานบริบท โดยเฉพาะ

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสอดคลองหรือเหมาะสมอยาในระดับมากท่ีสุด แตพบวา 



๓๗ 
 
ความเหมาะของการจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคอยูในระดับนอย  ดาน

ปจจัยมีปจจัยท่ีเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ดานกระบวนการพบวาการจัดการเรียน

การสอน การวัดและการประเมินผล และการบริหาร หลักสูตรอยูในระดับมาก ดานผลผลิต พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจทุกดานยอยคือ ความความพึงพอใจของนักศึกษาตอความรูความสามารถท่ีไดรับ

จากหลักสูตร ดานความร็ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถท่ีไดรับจากหลักสูตรอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับผูใชบัณฑิตท่ีเห็นวาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ในทุกดานคือ  ดานงานท่ีฏิบัติ  ดานการ

นําความรูไปใชประโยชนของรายวิชาท่ีไดศึกษา ดานลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของบัณฑิต และ

ความสามารถเชิงวิชาการของบัณฑิตอยูในระดับมาก 

วลัยพร  ทองหยอด (๒๕๕๒) ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยใชรูปแบบ CIPP มีขอคนพบท่ีนาสนใจ

คือ ตามความเห็นของคณาจารย ผูเช่ียวชาญ ผูบริหารและหัวหนาสาขา ท่ีมีตอระดับคุณภาพและการ

ปฏิบัติของหลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดอยางสอดคลองกัน  โดยวลัยพรอภิปรายวาท่ีเปน ใน

ลักษณะนี้อาจจะเปนเพราะวา มีการกําหหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรชัดเจน คือวัตถุประสงคมุง ผลิต

ครูวิชาชีพช้ันสูงใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  มีลักษณะท่ี

พึงประสงคใหผูเรียนเปนพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรู ความ

สามารถดานสาขาวิชาการประถมศึกษา  และนําไปประยุกตใชในการเรียนการประกอบอาชีพและศึกษาต

อในระดับสูง มีเปาหมายในการดําเนินชีวิต มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนและ    สวนรวม  รักชุมชน

และทองถ่ิน มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  

ครรชิต  ทะกอง  บุหงา  วชิระศักด์ิมงคล  อรุณี  ออนสวัสด์ิ และกนกอร  นวมครุฑ (๒๕๕๐) 

ไดศึกษาประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว(หลักสูตรนานาชาติ)  

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชรูปแบบการประเมินเชิงระบบ  ตามกรอบการประเมิน ๓ 

ดาน คือ  ๑) ดานปจจัยนําเขา(Input) ไดแก  วัตถุประสงคของหลักสูตร  โครงสราง ของหลักสูตร  

เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  ผูสอน  นิสิต  และส่ิงอํานวยความสะดวก   ๒) ดานกระบวนการ (Process) 

ไดแก  การจัดการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  ๓) ดานผลผลิต  (Product)  ไดแก  

คุณลักษณะของบัณฑิต  และผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาในการฝกงานของ นิสิต   พบวา ๑) ดาน

ปจจัยนําเขา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  และวิชาพื้นฐานวิชาชีพท่ีควรเรียนมาก

ท่ีสุด คือวิชาไวยากรณและการเขียน  การฝกฟง-พูด  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ๒)ดานกระบวนการ การแจง

เนื้อและวัตถุประสงคของการเรียนกอนการสอนและมีการ สอนครบทุกเนื้อหาท่ีแจงไว   และผลการ

ประเมินยุติธรรม ๓)ดานผลผลิต  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในฐานะบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ  ความมี

จริยธรรมในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ   มีมุมมองกวางไกลเปนนานาชาติ    

วิไลวรรณ  วิภาจักษณกุล(๒๕๕๑) การทําวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ  มุงเนนศึกษาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบทของ ดานปจจัยนําเขา ดาน



๓๘ 
 
กระบวนการ ดานผลผลิต โดยเปนการวิจัยเชิงพรรณนากับการวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) การ สัมภาษณ  (Interview) การสนทนาก ลุ ม  (Focus Group Discussion)และ  

การศึกษาเอกสาร(Documentary  review) พบวาผล หลักสูตรการศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ   มีคุณภาพแตตองปรับปรุงบางสวน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับมหาวิทยาลัยอื่น 

ส่ิงท่ีตองปรับปรุงอยางมาก  ไดแก ส่ือการสอน และแหลงความรูไมเพียงพอ  และมีความลาสมัย และ

มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณในการสนับสนุน ปญหาหลักๆ ท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนกลุมวิชา

ศึกษาท่ัวไปดานปจจัยนําเขา  ไดแก ๑) ขาดหนวยงานประสานงานวิชาการศึกษาท่ัวไป  ๒) การบริหาร 

งบประมาณ  ๓) ขาดการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน  ๔) เนื้อหาวิชาท่ีสอนไมเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต 

และมีจํานวนผูสอนหลายคนในรายวิชาเดียวกัน มีการแบงเนื้อหา บางครั้งทําใหขาดความตอเนื่องและ

ความสัมพันธกันของเนื้อหา และ  ๕) ขอเสนอตอการบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสําคัญคือควรเพิ่ม

รายวิชาทางดานภาษาตางประเทศใหมากข้ึน แตเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษากลับพบวา 

นักศึกษามีความคิดเห็นตอ รายวิชาศึกษาท่ัวไปอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งมีผลแยงกัน 

นิวัตน สวัสด์ิแกว, ประยูร เทพนวล, เมธี ดิสวัสด์ิ และนุรซีตา เพอแสละ(๒๕๕๒) เสนอใน 

การประชุมหาดใหญวิชาการ  ครั้งท่ี ๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  ไดประเมินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ”  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 

CIPP Model ซึ่งประเมินท้ังหมด ๔ ดาน พบวา   (๑) ดานบริบท คือโครงสรางหลักสูตรมีผลการประเมิน

ในระดับมาก (๒) ดานปจจัยนําเขา คือดานเนื้อหารายวิชามีผลการประเมินในระดับมาก (๓) ดาน

กระบวนการ ผลประเมินความพึงพอใจในดานบทบาทของอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก (๔) ดานผลผลิต 

ผลประเมินความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในระดับมาก   

สุภาพร  ตรีนภา (๒๕๕๒) ทําการการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเส่ียง พ.ศ.๒๕๕๒ คณะสถิติประยุกต  โดยใชการประเมินแบบ 

Formative Evaluation และประเมินตามรูปแบบ CIPP Model และใชระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ผลการวิจัยพบวา  ๑)ดานบริบทของ

หลักสูตร ในภาพรวมทุกดานท้ังนักศึกษา อาจารยพิเศษภายนอก อาจารยมีคาเฉล่ียคะแนนในระดับมาก 

สอดคลองกันและขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร คือการปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การเปดวิชาเลือกใหสอดคลองกับความตองการและ

เปนประโยชนกับนักศึกษา  และควรเพิ่มเนื้อหารายวิชาเสริมพื้นฐาน (Introduction Programming 

Language) วิชาพื้นฐานตัวแบบเชิงเสน และวิชาเลือกทางดานธุรกิจและธุรกิจการเงิน โดยผูทรงคุณวุฒิ

เสนอแนะใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐาน ระดับสากลโดยนําหลักสูตรตางประเทศมาเทียบเคียง

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร ๒)ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร  พบขอเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงคือ 

เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความซ้ําซอน  การจัดแผนการศึกษาและการเปดรายวิชาในแตละภาคการศึกษา

ควรกําหนดไวอยางชัดเจนตลอดหลักสูตร  ๓)ดานกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  มี



๓๙ 
 
ประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งควรนําปรับปรุง คือ การจัดตารางเวลา 

การสอบ การจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเรียน  ๔) ดานผลผลิต

ของหลักสูตร   พบวาเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความตองการของนักศึกษา  ในภาพรวมนักศึกษา

มีความคิดเห็นตอดานผลผลิตของหลักสูตรอยูในระดับดี  แตไมพบขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต 

ณัฐฤดี สินทิพยสมบูรณ(๒๕๕๒) รายงานการวิจัยการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใชรูปแบบการ

ประเมิน CIPP   พบวาในภาพรวมท้ังส่ีดานมีความความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองท้ังนักศึกษา 

อาจารยและผูใชบัณฑิต แตพิจารณารายดานจะเห็นไดวา ๑)ดานปจจัยนําเขา วัตถุประสงคของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด  นักศึกษาและอาจารยเห็นวาวิชาตางๆ ทันสมัย  ๒)ดานกระบวนการ นักศึกษา

พึงพอใจตอการสอนของอาจารยและการใหคําปรึกษา  ตลอดท้ังกระบวนการจัดการเรียนการสอนดี ๓)

ดานผลผลิต  บัณฑิตมีความรูวิชาการดีสามารถประยุกตใชในวิชาชีพได  มีจริยธรรมในการทําางาน  มี

ความรับผิดชอบ   และผลการทดสอบมาตรฐาน ๔ ประการ พบวา ไมมีนัยตางกันท่ี 

          นันทนา แกวสุข(๒๕๕๓) ไดประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใชรูแบบการแบบการประเมิน CIPP พบวา ผูมีสวน

ไดสวนเสียเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมทุกดานท้ัง ๔ ดาน โดยเฉพาะนักศึกษาและบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษาไปแลว  ใหความเห็นวาเหมาะสมสูงสุด สอดคลองกับการประเมินตนเองของนักศึกษาท่ีเห็นวา

ไดเรียนรูหลักสูตรอยางเต็มทที แตก็มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยวาควรวิจัยหารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และควรวิจัยเปนระยะๆ  เพื่อติดตามพัฒนาการของการ

ปรับปรุง 

จรรยา ตาสา และคณะ(๒๕๕๓) ศึกษาการประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา(แผน ข ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชรูแบบการแบบการ

ประเมิน CIPP พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมท้ัง ๔ ดาน คือ ๑)ดานบริบท

หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมมากท้ังนักศึกษาและอาจารยใหความเห็นวาเหมาะสมสูงสุดสอดคลองกัน ๒)

ดานปจจัยนําเขานั้นนักศึกษามีท้ังจบการศึกษาระดับมัธยมดานวิทยาศาสตรและไมใชวิทยาศาสตร แตก็ไม

มีผลท่ีตางกันแมหลักสูตรจะไมไดเตรียมการเพื่อเตรียมความพรอม แตมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเรื่องนี้ใน

ขอเสนอแนะ ๓) ดานกระบวนการนักศึกษาเห็นวาหลักสูตรเปดโอกาสใหไดเรียนรูดวยตนเองมากท่ีสุด มี

การวัดผลท่ีสอดคลองกับวุตถุประสงค ๔) ดานผลผลิต นิสิตมีความพึงพอใจในการเปนนักศึกษามาก  แต

ยังเห็นวาขาดความรูในการเขียนแผนการศึกษา  ซึ่งมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง 



๔๐ 
 

พินิจ ทิพยมณี (๒๕๕๔) ไดศึกษาวิเคราะหและประเมินหลักสูตรปริญญาตรี คณะนิติศาสตร

ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจกบัณฑิต โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ  พบวา หากจะเปรียบเทียบกัน

ระหวางหลักสูตรนิติศาสตรดวยกันของมหาวิทยาลัยตางๆ ของไทย ท้ังรัฐและเอกชน  ไมมีความแตกตาง

กันในสาระสําคัญท่ีเปนเนื้อหาลักสูตร  แตหากเปรียบเทียบกับตางประเทศจะเห็นความแตกตางท่ี

หลักสูตรตางประเทศจะมีการนําหลักสูตรไปประยุกตกับศาสตรอื่นๆ เชน กฎหมายวิทยาศาสตร กฎหมาย

ปกครอง   และเสนอวาหากตองการมีจุดเดนตองมีการแยกสาขาตามความสนใจและเนนผูสอนท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน  เสนอแนะวาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดมีความจําเปนมากใน

ตลาดแรงงานปจจุบัน 

อิศเรศ พิพัฒนมงคลพรและคณะ (๒๕๕๖) ไดศึกษาวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยใช CIPP Model เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการ ตรวจเอกสารหลักสูตร สอบถาม และสัมภาษณความ

คิดเห็นจากกลุมเปาหมาย พบวา ๑) ดานบริบทของหลักสูตรส่ิงท่ีไดระดับการประเมินสูงสุดคือการพัฒนา

บัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรม  ๒) ดานปจจัยนําเขา ส่ิงท่ีพบวาเปนปญหาท่ีตองปรับปรุงคือความ

สอดคลองของหลักสูตรตอความตองการทางสังคม ๓) ดานกระบวนการ ส่ิงท่ีไดรับการประเมินในระดับสูง

คือพฤติกรรมการสอนของอาจารย  แตเทคนิคการสอนของอาจารยอยูในระดับตํ่า ๔) ดานผลผลิต บัณฑิต

ของหลักสูตรมีความรูสามารถทํางานไดตามกําหนดเวลาแตยังขาดความปราณีตในผลงาน 

งานวิจัยท่ีนํามากลาวขางตน สวนใหญใชรูปแบบการประเมิน CIPP ท่ีประเมิน ๔ ดาน คือ๑)

ดานบริบท ๒) ดานปจจัยนําเขา ๓) ดานกระบวนการ ๔) ดานผลผลิต   เครื่องมือในการการประเมิน

หลักสูตรสวนใหญเปนแบบผสมท้ังคุณภาพและปริมาณ  ใชเครื่องมือท้ังท่ีเปนแบบสอบถาม การสัมภาษณ  

การสัมภาษณกลุม (Focus Group) ใชกลุมประชาการจากผูท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร อาทิ  เชน  ผูบริหาร 

อาจารยผูสอน นักศึกษาปจจบัน ศิษยเกา และใชบัณฑิต ผลท่ีพบจึงมีสวนท่ีเหมือนกันในหลักการท่ัวไป  

อาจมีรายละเอียดขอคนพบท่ีตางกันบางเล็กนอย 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Mode  โดยประเมินท้ัง 

๔ ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  โดยใชวิธีการท้ังแบบเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

กลุมตัวอยางในการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งนี้  ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง แบงออกเปน ๔ 

กลุม รายละเอียดตามตาราง ดังนี ้

ตารางท่ี ๖ กลุมตัวอยางเปาหมายและเปาหมายการตอบรับและสงคืนแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 

จํานวนกลุม

ตัวอยาง 

รอยละของจํานวน

แบบสอบถามท่ีคาด

วาจะไดรับคืน 

๑. อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑๐ ๘๐ 

๒. อาจารยผูสอนท่ัวไป ๒๐ ๘๐ 

๓. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ๙๒ ๘๐ 

๔. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ๘๔ ๘๐ 

รวม ๒๐๖ ๘๐ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๑. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวยแบบสอบถาม มีจํานวน ๖ 

ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ฉบับท่ี ๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จากระดับนอยท่ีสุดถึง



๔๒ 
 
ระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน ๓ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ ตอนท่ี ๒ 

คุณลักษณะของนักศึกษา และตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของหลักสูตร ปจจัยนําเขา และ

กระบวนการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕ 

 ฉบับท่ี ๒ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสน

ศึกษาช้ันปสูงสุด ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จาก

ระดับนอยท่ีสุดถึงระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน ๓ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ 

ตอนท่ี ๒ คุณลักษณะของนักศึกษา และตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการจัด

แผนการเรียน 

 ฉบับท่ี ๓ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนท่ัวไป (อาจารยผูสอน

หมวดวิชาเฉพาะวิชาเอก) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ 

จากระดับนอยท่ีสุดถึงระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ 

และตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร   ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

หลักสูตร และตอนท่ี ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอน 

 ฉบับท่ี ๔ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนท่ัวไป (อาจารยผูสอน

หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพครู) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ 

ระดับ จากระดับนอยท่ีสุดถึงระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูล

เกี่ยวกับผูตอบ และตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร   ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และตอนท่ี ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอน 

 ฉบับท่ี ๕ แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ เติมคําและประมาณคา ๕ ระดับ จากระดับนอยท่ีสุดถึง

ระดับมากท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ และตอนท่ี ๒ ความ

คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕   หมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป 

๒. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือการสนทนากลุม (focus group)โดย

ผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน ๑๒ คน ผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา  

 



๔๓ 
 
การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 ๑. เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือ สําหรับประเมินหลักสูตร ดังนี้  

๑.๑ กําหนดกรอบในการประเมินหลักสูตรประกอบดวย ประเด็นในการประเมิน รายละเอียด

ส่ิงท่ีประเมิน แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมือในการประเมิน รายละเอียดดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๗  กรอบในการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

ประเด็นการประเมิน รายละเอียดสิ่งท่ีประเมิน 
แหลงขอมูล วิธีการ/

เคร่ืองมือ 

๑. เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร 

   

๑.๑ โครงสราง

หลักสูตร 

   

๑.๑.๑ หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป 

๑. วิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีความ

เหมาะสมหรือไม ในประเด็นตางๆ  คือ 

๑.๑ จํานวนและกลุมวิชา  

๑.๒ สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละ

กลุมวิชา  

๑.๓ จํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก

ของแตละกลุมวิชา 

๑.๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชา

เลือกของแตละกลุมวิชา ตอการ

พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา   

๑.๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือก

ในแตละกลุมวิชา  

๑.๖ ความทันสมัยของรายวิชา  

๑.๗ รายวิชาท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวา

การบรรยาย  

- อาจารยผูสอนท่ัวไป -แบบสอบถาม 

-การสนทนา

กลุมอาจารย 



๔๔ 
 

๑.๘ การบูรณาการเนื้อหาสาระของ

รายวิชา  

๑.๙ จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  

๑.๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความ

ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ท้ัง ๕ ดาน คือ 

(๑) ดานคุณธรรมจิยธรรม 

(๒) ดานความรู 

(๓) ดานทักษะทางปญญา 

(๔) ดานทักษะดานดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๕) ๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยี 

๑.๑.๒ หมวดวิชา

เฉพาะ 

   

 ๑.การจัดกลุมวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

ความเหมาะสมหรือไม 

๑.๑ ความจําเปนของบางกลุมวิชา 

๑.๒ สัดสวนของจํานวนหนวยกิตระ

หวางกลุมวิชาของหลักสูตร(วิชาชีพครู/

วิชาเอก) 

๒.รายวิชาท่ีจัดไวทําใหนักศึกษามีคุณ

ลักณะเฉพาะวิชาชีพหรือไม 

๓.ความทันสมัย ความเหมาะสมของ

ระดับเนื้อหา ความเพียงพอ ความ

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขาพุทธ

ศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด 

-แบบสอบถาม 

-การสนทนา

กลุมอาจารย 



๔๕ 
 

ครอบคลุมมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๑.๓ หมวดวิชาเลือก

เสรี 

๑. การจัดรายวิชาเลือกสรี 

๑.๑.๑ วิธีการจัดรายวิชา 

๑.๑.๒ ความเขาใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

๑.๑.๓ ความรูและทักษะการสอน/การ

เตรียมการสอน/การจัดกิจกรรมการ

สอน/การใชส่ือ/การวัดผลประเมินผล 

     - อยากรูอะไรเพิ่มเติม 

     - ปญหาคืออะไร 

     - มีทักษะเพีงพอหรือไม 

- นักศึกษาสาขาพุทธ

ศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด 

-แบบสอบถาม 

 

๒. การนําหลักสูตรไป

ใช  

   

๒.๑ การบริหาร

หลักสูตร 

   

๒.๑.๑ การจัดแผนการ

เรียนการสอนตลอด

หลักสูตร 

๑.กระบวนการจัดแผนการเรียน 

๒.ความเหมาะสมของลําดับรายวิชา

และจํานวนรายวิชา 

๓. ความเหมาะสมในการกระจาย

รายวิชา/ภาคเรียน 

๔. ความรูความเขาใจของโปรแกรมวิชา

และกลุมงานสงเสริมวิชาการเกี่ยวกับ

โครงสรางหลักสูตร/วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

๕. การจัดแผนการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขาพุทธ

ศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด 

-แบบสอบถาม 

-การสนทนา

กลุมอาจารย 

๒.๑.๒ การจัดตาราง

เรียน-สอน 

๑.ความเหมาะสมของหองเรียนและ

หองสอบ 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

-แบบสอบถาม 

-การสนทนา



๔๖ 
 

๒.ความเหมาะสมของชวงเวลาในการ

สอนตามลักษณะวิชา 

พุทธศาสนศึกษาท่ัวไป กลุมอาจารย 

๒.๑.๓ การจัดผูสอน ๑.การจัดผูสอนรายวิชาตางๆ มีความ

เหมาะสมหรือไม พิจารณาจาก 

๑.๑ ประสบการณการสอน 

1.2 มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 

๒. การจัดผูสอนรายวชิาตางๆ มีปญหา

อุปสรรคอยางไร 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

 

 

๒.๑.๔ การจัดส่ิง

อํานวยความสะดวก

และส่ิงสนับสนนุ 

๑หองเรียน/ส่ือ/หองสมุด/

คอมพิวเตอร/หองพยาบาล/

หองปฏิบัติการ/การบริการตางๆ 

พิจารณาจาก 

๑.ความเพียงพอ 

๒.ควมเหมาะสม 

๓.ความทันสมัย 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาท่ัวไป 

 

๒.๑.๕ ระบบทะเบียน ประสิทธิภาพของระบบ MIS 

พิจารณาจาก 

ความรวดเรว็ 

ความถูกตอง 

ความคลอบคลุมภาระงาน 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาท่ัวไป 

-แบบสอบถาม 

 

๒.๑.๖ ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา 

๑.การตระหนักและปฏิบัติตามหนาท่ี 

๒.ความเขาใจในหลักสูตร/ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาท่ัวไป 

แบบสอบถาม 

๒.๑.๗ การกํากับ

ติดตามการใชหลักสูตร 

มีการกํากับติดตามหรือไม 

   ระดับโปรแกรม/คณะ/สํานักสงเสริม 

ไดมีการทบทวนหรือประเมินผลการใช

หลักสูตร รายภาคการศึกษาหรือรายป

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาท่ัวไป 

แบบสอบถาม 
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หรือไม กระบวนการพิจารณาการเปด-

ปด 

๓. ผลการใชหลักสูตร    

๓.๑ คุณลักษณะ

นักศึกษาปสุดทายตาม

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรหรือไม  และส่ิงท่ีตองเพิ่มเติม

คืออะไรบาง พิจารณาจาก 

๑. ดานคุณธรรมจิยธรรม 

๒. ดานความรู 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๔. ดานทักษะดานดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี 

-นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาช้ันป

สูงสุด 

-แบบสอบถาม 

 

๓.๒ ความเหมาะสม

ของการจัดแผนการ

เรียน 

๑. การจัดแผนการเรียนมีความ

เหมาะสมหรือไม 

๒. ทุกหมวดวิชามีความเหมาะสม

หรือไม 

- อาจารยผูสอนท่ัวไป 

- นักศึกษาสาขา 

พุทธศาสนศึกษาช้ันป

สูงสุด 

-แบบสอบถาม 

-การสนทนา

กลุม 

 

๑.๒ กําหนดประเด็นคําถามหลักและคําถามยอยในการประเมินหลักสูตรและจัดทํา

เครื่องมือฉบับราง 

๑.๓ นําเสนอเครื่องมือฉบับรางตอคณะวิจัยหลักสูตรของสาขาวิชาเพื่อพิจารณาดานความ

ตรงตามเนื้อหา ความสอดคลองและความครอบคลุมตามประเด็นในกาประเมิน 

๑.๔ ดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมคณะวิจัยของหลักสูตร 

๑.๕ จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ สําหรับนําไปใชในการประเมินหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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๒. การสรางเครื่องมือสําหรับการสนทนากลุม ไดใชคูมือการจัดสนทนากลุมท่ีคณะผูวิจัย คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพัฒนาข้ึน มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ องคประกอบในการจัดสนทนากลุม 

๒.๑.๑ บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

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 ประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๑.๓ อุปกรณสนาม 

๒.๑.๓.๑ เครื่องบันทึกเสียง 

๒.๑.๓.๒ สมุดและดินสอนสําหรับจดบันทึก 

๒.๑.๔ แบบฟอรมสําหรับการคัดเลือกผูเขารวมการสนทนากลุม 

๒.๑.๕ ส่ิงเสริมสรางบรรยากาศ 

๒.๑.๕.๑ น้ําด่ืม  

๒.๑.๕.๒ ของขบเค้ียว 

๒.๑.๖ ของสมนาคุณผูรวมการสนทนากลุม 

๒.๑.๗ สถานท่ี  ควรเงียบสงบ ไมมีคนพลุกพลาน อากาศถายเทสะดวก ไมรอน หรือ

ลมแรงเกินไป 

๒.๒ หนาท่ีบทบาทของผูเกี่ยวของ 

๒.๒.๑ บทบาทหนาท่ีของผูดําเนินการสนทนา 

๒.๒.๑.๑ สรางบรรยากาศอยางเปนกันเอง 

๒.๒.๑.๒ ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุม 

๒.๒.๑.๓ ขอความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นและยินยอมใหมีการ

บันทึกขอมูล 

๒.๒.๑.๔ ควบคุมประเด็น และจังหวะของการสนทนาและเวลา 

๒.๒.๑.๕ ทําตัวเสมือนผูเรียนรู (เปนผูฟงท่ีดี ไมแสดงความคิดตน) ใหผู

สนทนาไดแสดงความคิดอยางเสรี 

๒.๒.๑.๖ ยืดหยุน เปดใจ อดทนตอการรบกวน/ไมรวมมือ 
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๒.๒.๑.๗ ระมัดระวงัน้ําเสียงและทาที 

๒.๒.๑.๘ สังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนาตลอดการสนทนา 

๒.๒.๒ บทบาทหนาท่ีของผูจดบันทึก 

๒.๒.๒.๑ วาดแผนผังการนั่งของผูเขารวมสนทนาทุกคนพรอมมีหมายเลขและ

ช่ือกํากับไว 

๒.๒.๒.๒ จดบันทึกการสนทนาโดยการสังเกต และต้ังใจฟงพรอมบันทึกตาม

ความเปนจริง 

๒.๒.๒.๓ ถอดเทปการสนทนาดวยตนเอง 

๒.๒.๒.๔ ผูจดบันทึกการสนทนาตองไมรวมสนทนาดวย 

๒.๒.๓ บทบาทหนาท่ีของผูชวยท่ัวไป 

๒.๒.๓.๑ จัดเตรียมอุปกรณสนามใหพรอม 

๒.๒.๓.๒ จัดสถานท่ีและความพรอมในการสนทนากลุม 

๒.๒.๓.๓ คอยควบคุมเครื่องบันทึกเสียง และเปล่ียนเทปขณะทําการสนทนา 

๒.๒.๓.๔ อํานวยความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนา และผูจดบันทึก 

๒.๒.๓.๕ ดูแลบริการเครื่องด่ืมและของขบเค้ียวแกผูรวมสนทนา 

๒.๒.๓.๖ อํานวยความสะดวกท่ัวๆ 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) มีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดกลุมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ

วิชาเฉพาะ รวมท้ังการจัดรายวิชาตามหลักสูตรท่ีเรียนอยู 

๒) อยากใหมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรในเรื่องใดบาง 

อยางไร 

๒.๓.๓.๒ ประเด็นเนื้อหาการนําหลักสูตรไปใช 

๑) มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการแผนการเรียนตามหลักสูตรท่ี

เรียนอยู 
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๒) ประเด็นท่ีอยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน

ตามหลักสูตรมีอะไรบาง และควรปรับปรุงอยางไร 

๓) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับหองเรียนและหองสอบ รวมท้ังขาว

เวลาในการจัดสอบ 

๔) ประเด็นท่ีอยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับหองเรียนและหองสอบ 

รวมท้ังชวงเวลาในการจัดสอบ และควรปรับปรุงอยางไร 

๕) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดผูสอนในรายวิชาตาง ๆ  

๖) ประเด็นท่ีอยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดผูสอนมีอะไรบาง 

และควรปรับปรุงอยางไร 

๗) การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนเปนอยางไรบาง มีส่ิงใดท่ีตองปรับปรุงบางและควรปรับปรุงอยางไร 

๘) ประสิทธิภาพระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปนอยางไรบาง มี

ปญหาในการใชงานหรือไม ควรมีการปรับปรุงในเรื่องใด อยางไร 

๙) มีความคิดเห็นอยางไรกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

๑๐) มีปญหาในการพบอาจารยท่ีปรึกษาหรือไม และมีส่ิงใดท่ีควร

ปรับปรุงเกี่ยวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา และควรทําอยางไร 

๑๑) มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรท่ีเรียนอยู เชน ความรูและประสบการณของอาจารยผูสอน การเตรียมการสอน ส่ือการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล 

๑๒) ส่ิงท่ีอยากใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรมีอะไรบาง และควรทําอยางไร 

๒.๓.๓.๓ ประเด็นผลการใชหลักสูตร 

๑) คิดวานักศึกษาตามหลักสูตรนี้ควรมีคุณลักษณะในดานวิชาการ

และวิชาชีพท่ีเพียงพอหรือไม มีคุณลักษณะใดท่ีตองพัฒนาเพิ่มเติมบาง และควรมีแนวทางในการพัฒนา

อยางไร 

๒.๔ แบบบันทึกการสนทนากลุมประกอบดวย 

๒.๔.๑ วันท่ีสนทนากลุม 

๒.๔.๒ เวลาเริ่ม 

๒.๔.๓ เวลาส้ินสุด 

๒.๔.๔ เวลารวม 

๒.๔.๕ ช่ือกลุมท่ีสนทนา 
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๒.๔.๖ สถานท่ีสนทนา.. 

๒.๔.๗ จํานวนผูเขารวมสนทนา.........คน (ชาย.........คน หญิง..........คน) 

๒.๔.๘ ช่ือและขอมูลสวนบุคคล 

๒.๔.๙ รายละเอียดจากประเด็นการสนทนา โดยบันทึกท้ังเนื้อหาและพฤติกรรมท่ี

สังเกตได 

๒.๔.๑๐ แผนผังในการนั่งสนทนากลุม 

 

ผังการนั่งในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕  ข้ันตอนในการสนทนากลุม 

๒.๕.๑ เปดฉากการสนทนา ผูดําเนินการสนทนากลุมแนะนําตัวและแจง

วัตถุประสงคในการสนทนากลุม 

๒.๕.๒ ใหผูเขารวมสนทนากลุมแนะนําตัว (ช่ือเลน) 

๒.๕.๓ ผูดําเนินกาสนทนาสรางบรรยากาศของความเปนเอง และขออนุญาต

บันทึกเสียงการสนทนา และเปนโอกาสใหซักถามขอสงสัย 

๒.๕.๔ เริ่มการสนทนาดวยคําถามอุนเครื่อง ใชเวลาประมาณ ๕-๑๐ นาที 

๒.๕.๕ เริ่มประเด็นคําถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเวลาในการ

สนทนากลุมไมเกิน ๒ ช่ัวโมง 

๒.๕.๖ จบการสนทนาดวยการเปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนากลุมซักถามขอสงสัย 

มอบของสมนาคุณและแสดงคําขอบคุณ 

M ๙ N ๘ 

N ๖ 

๗ 

๕ ๓ 

๒ 

๔ 

๑ 

M หมายถงึ 

ผู้ดําเนินการสนทนา

กล่ม 

N หมายถงึ จด

บนัทกึการสนทนา 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินการใชหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางดวยตนเอง โดยดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

๒. การจัดสนทนากลุมเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบดวยการสนทนา

กลุมอาจารย กลุมนักศึกษา ในแตละกลุมมีข้ันตอนในการจัดสนทนากลุมตามคูมือการสนทนากลุมท่ี

กําหนดไว 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คารอยละ คาเฉล่ียและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

๒. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยประเมินหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓ 

ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ผลการประเมินหลักสูตร 

 ตอนท่ี ๒ ผลการสนทนากลุม 

 ตอนท่ี ๓ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

 รายละเอียดของผลการวิจัยในแตละตอน ดังแสดงผลตามลําดับดังตอไปนี ้

ตอนที่  ๑ ผลการประเมินหลกัสูตร 

ในการประเมินหลักสูตร คณะผูวิจัยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งในการ

นําเสนอผลการประเมินหลักสูตรแบงเปน ๕ หัวขอดังนี ้

๑. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

๒. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

๓. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ 

๔. ผลการประเมินดานการนําหลักสูตรไปใช 

๕. ผลการประเมินดานผลการใชหลักสูตร 

รายละเอียดของแตละหัวขอ นําเสนอตามลําดับตอไปนี ้

๑. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๘ แสดงจํานวนผูใหขอมูล จําแนกตามประเภท 

ประเภท จํานวนตัวกลุมอยาง รอยละ 

๑. อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๖ ๓.๕๗ 

๒. อาจารยผูสอนท่ัวไป ๙ ๕.๓๖ 

๓. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ๗๕ ๔๔.๖๔ 

๔. นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ๗๘ ๔๖.๔๓ 

รวม ๑๖๘ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๖ พบวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด มาก

ท่ีสุด  สวนท่ีอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนอยท่ีสุด 



๕๔ 
 

 

ตารางท่ี ๙ แสดงจํานวนอาจารย จําแนกตามประสบการณการสอน รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหมวดวิชา

เฉพาะ และประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไป 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

๑. ๓-๔ ป ๓ ๒๐ 

๒. ๕-๖ ป ๑ ๖.๗ 

๓. ๗-๘ ป ๑ ๖.๗ 

๔. ๙ ปข้ึนไป ๑๐ ๖๖.๗ 

รวม ๑๔ ๑๐๐ 

รายวิชาท่ีรับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะ   

๑. กลุมวิชาชีพครูบังคับ ๒ ๒๒.๒๒ 

๒. กลุมวิชาเอก ๕ ๕๕.๕๖ 

๓. กลุมวิชาชีพครูเลือก ๑ ๑๑.๑๐ 

๔. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑ ๑๑.๑๐ 

๕. รายวิชาเอกท่ีเปดเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเสร ี ๐ ๐ 

รวม ๙ ๑๐๐ 

ประสบการณการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของอาจารยผูสอน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  

๑. สอนเปนครั้งแรกในปการศึกษานี้ ๑ ๑๗ 

๒. เคยสอนเพียงครั้งเดียว ๐ ๐ 

๓. สอนมากกวาหนึ่งครั้งแตไมทุกภาคการศึกษา ๑ ๑๗ 

๔. สอนทุกภาคการศึกษา ๔ ๖๖.๗ 

รวม ๖ ๑๐๐ 

  



๕๕ 
 

จากตารางท่ี ๗ พบวา  อาจารยผูสอนท้ังสองกลุม สวนใหญสอนเกิน ๙ ป   อาจารยผูสอน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหญสอนทุกภาคการศึกษา  และอาจารยผูสอนท่ัวไปสวนใหญสอนกลุมวิชาเฉพาะ

วิชาเอก 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามช้ันปท่ีศึกษาอยู 

ช้ันป จํานวน รอยละ 

๑. ช้ันปท่ี ๑ ๒๒ ๑๒.๖๔ 

๒. ช้ันปท่ี ๒ ๒๗ ๑๕.๕๑ 

๓. ช้ันปท่ี ๓ ๔๓ ๒๔.๗๑ 

๔. ช้ันปท่ี ๔ ๘๒ ๔๗.๑๒ 

รวม ๑๗๔ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๘ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี ๔   

๒. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

การประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.

๒๕๔๘ ในสวนของหมวดวิชาท่ัวไป มีประเด็นในการประเมิน ๑๐ ประเด็นดังรายละเอียดท่ีปรากฏใน

ตารางท่ี ๙ ถึง ๑๘  ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑๑ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชา 

ประเด็นท่ี ๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชา อาจารยผูสอนอาจารยผูสอน(N=๖) 

จํานวน รอยละ 

  เหมาะสม ๕ ๘๓ 

  ไมเหมาะสม ๑ ๑๗ 

เหตุผลความไมเหมาะสม 

เนื้อหาวิชาไมมีลําดับหรือสาระท่ีชัดเจน  

การปรับปรุง 

ควรปรับปรุงใหมีเนื้อหาท่ีชัดเจนในแตละวิชา เชน อาน,เขียน,พูด,หลักภาษา เปนตน 

 

จากตารางท่ี ๙ แสดงวา กลุมวิชาศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสม 



๕๖ 
 
ตารางท่ี ๑๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชา 

ประเด็นท่ี ๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวย

กิตของแตละกลุมวิชา 

อาจารยผูสอนอาจารยผูสอน(N=๖) 

จํานวน รอยละ 

  เหมาะสม ๖ ๑๐๐ 

  ไมเหมาะสม ๐ ๐ 

เหตุผลความไมเหมาะสม ไมมี 

การปรับปรุง ไมม ี

จากตารางท่ี ๑๐ แสดงวา สัดสวนจํานวนหนวยกติของแตละกลุมวิชาเหมาะสมดีแลว 
 

ตารางท่ี ๑๓ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๓ ความเหมาะสมของจํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา 

ประเด็นท่ี ๓ ความเหมาะสมของจํานวนรายวิชา

บังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา 

อาจารยผูสอน 

จํานวน รอยละ 

  เหมาะสม ๕ ๘๓ 

  ไมเหมาะสม ๑ ๑๗ 

เหตุผลความไมเหมาะสม/ การปรบัปรุง ควรเนนการปฏิบัติกับทฤษฎีและวิถีชีวิตจริง  สามารถนําความรู

ทักษะจริยธรรมไปใชในการสอบบรรจุและปฏิบัติในชีวิตจริงไดตามลักษณะของแตละวิชา 

จากตารางท่ี ๑๑ แสดงวา จํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชาเหมาะสม 

ท้ังนี้ ผูท่ีมีความคิดเห็นวา ไมเหมาะสมใหเหตุผลวา เปนทฤษฎีมากเกินไป ซึ่งมีขอเสนอแนะใน

การปรับปรุง คือ ใหเปนวิชาปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆ 

ตารางท่ี ๑๔   ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ประเด็นท่ี ๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา ตอการพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นท่ี ๔ ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของ

แตละกลุมวิชา ตอการพัฒนานักศึกษา 

อาจารยผูสอน(N=๖) 

จํานวน รอยละ 

  เพียงพอ ๕ ๘๓ 

  ไมเพียงพอ ๑ ๑๗ 



๕๗ 
 

 จากตารางท่ี ๑๒ แสดงวา ความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา เหมาะตอ

การพัฒนานักศึกษา 

ตารางท่ี ๑๕  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ตอเนื้อหาสาระ หมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ประเด็นท่ี ๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา 

ประเด็นท่ี ๕ ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแต

ละกลุมวิชา 

อาจารยผูสอน(N=๖) 

จํานวน รอยละ 

  หลากหลาย ๕ ๘๓ 

  ไมหลากหลาย ๑ ๑๗ 

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี 

การปรับปรุง ไมม ี

จากตารางท่ี ๑๓ แสดงวา ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชาเหมาะสม 

ตารางท่ี ๑๖  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๖ ความไมทันสมัยของรายวิชา 

ประเด็นท่ี ๖ ความไมทันสมัยของรายวิชา อาจารยผูสอน(N=๖) 

จํานวน รอยละ 

ไมมี ๖ ๑๐๐ 

มีรายวิชาท่ีควรปรับปรุง ๐ ๐ 

เหตุผลความไมหลากหลาย  ไมมี 

การปรับปรุง  ไมมี 

 

จากตารางท่ี ๑๔ แสดงวา รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมีความทันสมัย 

 



๕๘ 
 
ตารางท่ี ๑๗  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป ประเด็นท่ี ๗ รายวิชาท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย 

ประเด็นท่ี ๗ รายวิชาท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาการ

บรรยาย 

อาจารยผูสอน(N=๕) 

จํานวน รอยละ 

ไมมี ๕ ๑๐๐ 

มี ๐ ๐ 

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี 

การปรับปรุง  ไมมี 

จากตารางท่ี ๑๕ แสดงวา ไมมีรายวิชาใดท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยายเปนพิเศษ 

ตารางท่ี ๑๘  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๘ การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ประเด็นท่ี ๘ การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวชิา อาจารยผูสอน (N=๕) 

จํานวน รอยละ 

ควรคงไว ๕ ๑๐๐ 

ควรปรับเปล่ียน ๐ ๐ 

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี 

การปรับปรุง ไมม ี

จากตารางท่ี ๑๖ แสดงวา เนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการควรคงไว 

ตารางท่ี ๑๙  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๙ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา 

ประเด็นท่ี ๙ ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิ

ตของแตละรายวิชา 

อาจารยผูสอน (N=๕) 

จํานวน รอยละ 

  เหมาะสม ๕ ๑๐๐ 

  ไมเหมาะสม ๐ ๐ 

เหตุผลความไมหลากหลาย ไมมี 



๕๙ 
 

จากตารางท่ี ๑๗ แสดงวา จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชามีความเหมาะสม 

ตารางท่ี ๒๐  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ประเด็นท่ี ๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ประเด็นท่ี ๑๐ เนื้อหาสารของรายวิชามีความ

ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

อาจารยผูสอน (N=๕) 

จํานวน รอยละ 

ความครอบคลุม ๕ ๑๐๐ 

ไมครอบคลุม ๐ ๐ 

 

จากตารางท่ี ๑๘ แสดงวา เนื้อหาสารของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคครบถวน 

๓. ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ในหมวดวิชาเฉพาะ 

การประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีประเด็นในการนําเสนอผลการประเมิน  ๘ ประเด็น 

ไดแก ๑) ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ๒) ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวย    

กิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ๓) ความครอบคลุมความรูความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพของสาขาวิชาในรายวิชาตางๆ ๔) ความไมทันสมัยของรายวิชา ๕) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ

กับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา ๖) ความมาชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา ๗) 

คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตองครบถวน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ๘) ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา 

ดังท่ีปรากฏในตารางแสดงผลการประเมินตอไปนี ้

 ๓.๑ ผลการประเมินดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

ตารางท่ี ๒๑  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ประเด็นท่ี ๑๑ ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะ 

อาจารยผูสอน(N=๙) 

   จํานวน รอยละ                                                            

เหมาะสม ๕ ๕๕.๕ 

ไมเหมาะสม ๔ ๔๔.๔ 

เหตุผลความไมเหมาะสม  ไมมี 



๖๐ 
 

จากตารางท่ี ๑๙ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีกลุมวิชาท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี ๒๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละ

กลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ประเด็นท่ี ๑๒ ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวน

หนวยกิต ของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

อาจารยผูสอน(N=๙) 

                 จํานวน รอยละ                                                            

เหมาะสม ๘ ๘๘.๘ 

ไมเหมาะสม ๑ ๑๑.๑ 

เหตุผลความไมเหมาะสม 

เพราะกลุมวิชาเอกเลือกมีจํานวนนอย 

การปรับปรุง 

๑. ควรปรับปรุง เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากข้ึน ๑-๒ วิชา และลดวิชาเอกบังคับลง 

๒. การศึกษาแบบเรียนรวมไมนาจะเปนรายวิชา นาจะไปอยูในการออกแบบและการเรียนรูและการ

บริหารท่ีปรากฎไดใน ๒ ภาคดังกลาว 

๓. กลุมวิชาเลือกท่ัวไป ควรมีหนวยกิตในการเรียนวิชาเฉพาะ วิชาชีพครู ใหมากข้ึนกวานี้ ๑-๒ วิชา 

 

จากตารางท่ี ๒๐ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีหนวยกิตท่ียัง

ไมเหมาะสม 

ท้ังนี้ผูท่ีใหความคิดเห็นวาไมเหมาะสมไดระบุเหตุผลวา วิชาเอกเลือกมีนอย ซึ่งใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงวา ควรปรับปรุง เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากข้ึน ๑-๒ วิชา และลดวิชาเอกบังคับลง 

ตารางท่ี ๒๓  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๓ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุมความรู

ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรอืไม อยางไร 

ประเด็นท่ี ๑๒ รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ครอบคลุมความรูความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม อยางไร 

อาจารยผูสอน(N=๙) 

     จํานวน รอยละ 

เหมาะสม ๗ ๗๗.๘ 



๖๑ 
 
ไมเหมาะสม ๒ ๒๒.๒ 

   

เหตุผลความไมเหมาะสม/การปรับปรุง 

๑. สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา เชน ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการ

ศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล องคประกอบของการศึกษาตามแนวพุทธ 

 

จากตารางท่ี ๒๑ แสดงวา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

ท้ังนี้ผูท่ีใหความคิดเห็นวาไมเหมาะสมไดระบุเหตุผลวา สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื่อหา 

ซึ่งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงวา เพิ่มคําอธิบายรายวิชา 

ตารางท่ี ๒๔  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๔ ความไมทันสมัยของรายวิชา 

ประเด็นท่ี ๑๔ ความไมทันสมัยของรายวิชา อาจารยผูสอน(N=๙) 

จํานวน รอยละ 

ไมมี ๓ ๓๓.๓ 

มีรายวิชาท่ีไมทันสมัย ๖ ๖๖.๖ 

๑๔.๑ ควรตัดออกจากหมวดหมวดวิชาเฉพาะ / เหตุผลท่ีควรตัดออก   

๑. ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย 

๒. พุทธเศรษฐศาสตร เพราะจําซอนกับปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย 

๔. รายวิชา ๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม ควรเปนเนื้อหายอยในรายวิชาตามขอ ๑ 

๕. รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา เพราะซ้ําซอนกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

๑๔.๒ ควรปรับปรุงช่ือรายวิชา/ เหตุผลท่ีควรปรับปรุง 

๑. พุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แตคําอธิบายรายวิชาตองการให

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา 

๑๔.๓ ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา/ เหตุผลท่ีควรปรับปรุง 

๑. พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อตามสังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญาการศึกษาตามแนว

พุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล 



๖๒ 
 
๒. สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการแหงสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิ

สตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง 

 

จากตารางท่ี ๒๒ แสดงวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษายังตองการการ

ปรับวิชาจํานวนมาก 

 ท้ังนี้ผูท่ีเห็นวายังไมทันสมัยไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. รายวิชาท่ีควรคัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ คือ  

๑) ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย 

๒) พุทธเศรษฐศาสตร เพราะซ้ําซอนกับปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย 

๒. รายวิชาท่ีควรปรับปรุงช่ือรายวิชา คือ   

๑) พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แตคําอธิบายรายวิชา

ตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา 

๓. รายวิชาท่ีควรปรับปรุงเนื้อหาสาระ คือ  

๑) พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อหาตามสังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญา

การศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล 

๒) สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการแหงสิทธิ

มนุษยชน เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง 

 

ตารางท่ี ๒๕  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๕ ความเหมาะสมของเนื้อหากับจํานวนหนวย  กิตของแต

ละรายวชิา 

ประเด็นท่ี ๑๕ ความเหมาะสมของเนื้อหากับ

จํานวน หนวยกิตของแตละรายวิชา 

อาจารยผูสอน(N=๘) 

จํานวน รอยละ 

ไมมี ๗ ๘๕.๗๑ 

มีรายวิชาท่ีควรปรับปรุง ๑ ๑๔.๓ 

รายวิชา 

รายวิชา ทักษะวิชาครู ๑ เพราะจํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต เพราะตองการเวลาฝกคอนขางมาก 



๖๓ 
 

จากตารางท่ี ๒๓ แสดงวา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีความเหมาะสม

ของเนื้อหากับจํานวน หนวยกิตของแตละรายวิชา 

           ท้ังนี้ผูท่ีเห็นวายังไมทันสมัยไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ รายวิชา ทักษะวิชาครู ๑ เพราะ

จํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต เพราะตองการเวลาฝกคอนขางมาก 

ตารางท่ี ๒๖  ความเห็นของอาจารยท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๖ ความไมชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา 

ประเด็นท่ี ๑๖ ความไมชัดเจนของคําอธิบาย

รายวิชาของแตละรายวิชา 

อาจารยผูสอน(N=๗) 

จํานวน รอยละ 

ไมมี ๗ ๑๐๐ 

มีรายวิชาท่ีไมชัดเจน ๐ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๒๔ แสดงวา ความไมชัดเจนของคําอธิบายรายวิชาของแตละรายวิชา 

ตารางท่ี ๒๗  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๗ คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตองครบถวนตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

ประเด็นท่ี ๑๗ คําอธิบายรายวิชาไมมีความถูกตอง

ครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

อาจารยผูสอน (N=๗) 

จํานวน รอยละ 

ไมมีรายวิชา ๗ ๑๐๐ 

มีรายวิชาท่ีไมครบถวน ๐ ๐ 

 

จากตารางท่ี ๒๕ แสดงวา คําอธิบายรายวิชามีความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 
ตารางท่ี ๒๘  ความเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป  ตอเนือ้หาสาระหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑๘ ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา 

 

ประเด็นท่ี ๑๘ ความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา รวม (N=๗) 

จํานวน รอยละ 

ไมสามารถระบุได ๕ ๗๑.๔๓ 

ไมมีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนกัน ๑ ๑๔.๓๐ 

มีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนกัน ๑ ๑๔.๓๐ 

รายวิชาท่ีซ้ําซอน /เหตุผลท่ีซ้ําซอน 

๑. รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาความเปนครู ท้ัง ๓ วิชามีเนื้อหาบางสวน

เกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาท่ัวไป 

๒. รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตร ปรัชญาทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จากตารางท่ี ๒๖ แสดงวา มีความซ้ําซอนของเนื้อหาในรายวิชา 

ท้ังนี้ผูท่ีมีความคิดเห็นวามีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนกัน ไดแก รายวิชาดังนี้ 

          ๑. รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา  ความเปนครู เพราะท้ัง ๓ วิชา

นี้มีเนื้อหาบางสวนเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาท่ัวไป 

๒. รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตร ปรัชญาทางสายกลางสูเศรฐกิจพอเพียง 

 

๔. ผลการประเมินดานการนําหลักสูตรไปใช 

ตารางท่ี ๒๙  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป  ตอการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

ประเด็นท่ี ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร x  S.D แปลความหมาย 

๑.๑ ความรูความเขาใจในหลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันใน

ประเด็นตอไปนี ้

   

๑.๑.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร ๕ ๐ ดีมาก 

๑.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ๓.๘ ๐.๙๘ ดี 



๖๕ 
 

ประเด็นท่ี ๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร x  S.D แปลความหมาย 

๑.๑.๓ คําอธิบายรายวิชาและหลักสูตร ๓.๘ ๐.๙๘ ดี 

๑.๑.๔ การจัดแผนการเรียน ๔.๔ ๐.๔๙ ดี 

รวม ๔.๒ ๐.๖๑ ดี 

๑.๒ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีใชอยูมีความสอดคลองกับ

ประเด็นตอไปนี ้

   

๑.๒.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร ๔.๔ ๐.๔๙ ดี 

๑.๒.๒ โครงสรางของหลักสูตร ๔.๔ ๐.๔๙ ดี 

๑.๒.๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา ๓.๘ ๐.๙๘ ดี 

รวม ๓.๑ ๐.๔๙ ดี 

๑.๓ แผนการเรียนท่ีใชอยูคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้    

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 

 

จากตารางท่ี ๒๗ แสดงวารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีวัตถุประสงคและ

คําอธิบายรายวิชาดีมาก  แตการกระจายรายวิชาตอภาคเรียนมีคาประเมินนอยมาก 

 



๖๖ 
 
ตารางท่ี ๓๐  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการ

บริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประเด็นท่ี ๒ การจัดตารางสอนตารางสอบ 

ประเด็นท่ี ๒ การจัด

ตารางสอนตารางสอบ 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D 
แปล

ความหมาย x  S.D 
แปล

ความหมาย 

๒.๑ ความเหมาะสมของ

การจัดช่ัวโมงเรียนตอ

จํานวนหนวยกิตในแตละ

รายวิชากับลักษณะวิชา 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๖๔ ดีมาก 

๒.๒ ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาของการจัดการ

เรียนการสอนในแตละ

รายวิชา 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๖๖ ดีมาก 

๒.๓ ความเหมาะสมของ

การกระจายรายวิชาใน

ตารางเรียนตลอดสัปดาห 
๓.๒ ๐.๙๘ ปานกลาง ๔ ๐.๖๘ ดีมาก 

๒.๔ ความเหมาะสมใน

การจัดตารางเรียนท่ีเอื้อ

ตอการจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะ

ของนักศึกษา 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๗๑ ดีมาก 

๒.๕ ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาการจัดสอบ

ประจําภาค 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๗๗ ดีมาก 

รวม ๓.๕ ๐.๖ ดี ๔ ๐.๗ ดีมาก 



๖๗ 
 
 

จากตารางท่ี ๒๘ พบวา ความคิดเห็นอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอ

การบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัดตารางสอนตารางสอบ  มีความขัดแยงกันโดยนักศึกษาสวนใหญเห็น

วาดีมาก  แตอาจารยใหคาการประเมินนอยกวา 

นอกจากนี้ อาจารยและนักศึกษามีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางเรียนและ

ตารางสอนดังนี้ 

๑. ตารางสอบ ควรจัดใหมีระบบบมากวานี้ เพระนกัศึกษาท่ีบานไกลจะไดไมตองลําบาก เพราะ

วันสอบกระจัดกระจาย และไมเปนระบบ 

๒. นาจะมี ๒ วิชา ใน ๑ วัน จะเหมาะสมกวานี ้

๓. อยากใหจัดตารางเรียนเหมาะสมกับเวลา 

๔. บางวิชามีเวลาสอบนอยไป 

 

ตารางท่ี ๓๑ ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอการบรหิารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๓ การจัดผูสอน 

ประเด็นท่ี ๓ การจัดผูสอน x  S.D แปลความหมาย 

๓. การจัดผูสอนโดยคํานึงถึง 

๓.๑ คุณวุฒิผูสอน ๓.๖ ๐.๔๙ ดี 

๓.๒ วัยวุฒิของผูสอน ๓.๖ ๐.๔๙ ดี 

๓.๓ ความเช่ียวชาญในรายวิชาของผูสอน ๓.๒ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๓.๔ จํานวนรายวิชาท่ีรับผิดชอบตอภาคการศึกษา ๓.๖ ๐.๔๙ ดี 

๓.๕ เกณฑภาระงาน ๓.๖ ๐.๔๙ ดี 

รวม ๓.๕ ๐.๖ ดี 

 

จากตารางท่ี ๒๙ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัด

ผูสอนทุกประเด็นอยูในกเกณฑดี  ยกเวนเรื่องความเช่ียวชาญ 

 

 



๖๘ 
 
ตารางท่ี ๓๒  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป  ตอการ

บริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ี ๔ การจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

๔.๑ หองเรียน    

๔.๑.๑ ความเหมาะสมของ

ขนาดหองเรียน 
๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๗๗ ดีมาก 

๔.๑.๒ ความเหมาะสมของ

ลักษณะหองเรียนกับรายวิชาท่ี

สอน 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๖๑ ดีมาก 

๔.๑.๓ ความเพียงพอของ

หองเรียน 
๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๗๐ ดีมาก 

๔.๑.๔ ความทันสมัยของ

หองเรียน 
๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๘๒ ดีมาก 

รวม ๓.๕ ๐.๔ ดี ๔ ๐.๗ ดีมาก 

๔.๒ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน    

๔.๒.๑ ความเหมาะสมของ

บรรยากาศของหองเรียน (พัด

ลม/อากาศถายเท) 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๘๘ ดีมาก 

๔.๒.๒ ความสะอาด

เรียบรอยของสภาพแวดลอมใน

หองเรียน (โตะ เกาอี้ กระดาน 

เปนตน) 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๘๓ ดีมาก 

๔.๒.๓ สภาพพรอมใชของ

หองเรียน 
๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๘๐ ดีมาก 

รวม ๓.๖ ๐.๔๙  ๔ ๐.๘๐ ดีมาก 



๖๙ 
 
ประเด็นท่ี ๔ การจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

๔.๓ อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน (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 

รวม ๓.๙ ๐.๒ ดี ๔ ๐.๘ ดีมาก 

๔.๔ ทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, ส่ือออนไลน, 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 

รวม ๓.๔ ๐.๔๙ ปานกลาง ๔ ๐.๘๕ ดีมาก 

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 

รวม ๒.๘ ๑.๐ ปานกลาง ๔ ๐.๙ ดีมาก 

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 

รวม ๓.๙ ๐.๒ ดี ๔ ๐.๘ ดีมาก 

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 
 
ประเด็นท่ี ๔ การจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

รวม ๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๗๐ ดีมาก 

๔.๘ สวนบริการตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ท่ีพักผอน หองพัก

อาจารย รานคา และสถานท่ีจําหนายอาหารกลางวัน 

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 

รวม ๓.๔ ๐.๔๙ ปานกลาง ๔ ๐.๘๔ ดีมาก 

 

จากตารางท่ี ๓๐ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสน

ศึกษาท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน  ขัดแยงกัน นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น  สวนอาจารยใหคาการประเมิน

สวนใหญปานกลาง 

นอกจากนั้น อาจารยและนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ิงอํานวยความ

สะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1. หองกิจกรรมของนกัศึกษายังไมเพียงพอ 

2. อยากใหเพิ่มท่ีกรอกน้ํา เครื่องกรงน้ํา กระจายในแตละจุด 

3. การบริการของศูนยแพทยอยากใหมีหมอเพิ่ม เปดท้ังเชาและบาย 

4. ในหองเรียนอาคาร ๙ มีพัดลมพังหลายตัว 

ตารางท่ี ๓๓  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการ

บริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๕ ระบบทะเบียน 

ประเด็นท่ี ๕ ระบบทะเบียน

วัดผลของมหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

๕. ระบบทะเบียน    



๗๑ 
 

ประเด็นท่ี ๕ ระบบทะเบียน

วัดผลของมหาวิทยาลัย 

ความคิดเห็นของอาจารย ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

 ๕.๑ ระดับความรู ความ

เขาใจในการใชงานระบบ 

MIS งานทะเบียน และ 

๔ ๐ ดี ๔ ๐.๖๙ ดีมาก 

 ๕.๒ ความสะดวกรวดเร็ว

ในการใชงานระบบ MIS 

งานทะเบียน และวัดผล

ของมหาวิทยาลัย 

๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๖๙ ดีมาก 

 ๕.๓ ความถูกตองอางอิงได

ของขอมูลในระบบ MIS 

งานทะเบียน และวัดผล

ของมหาวิทยาลัย 

๓.๖ ๐.๔๙ ดี ๔ ๐.๗๑ ดีมาก 

 ๕.๔ ความทันสมัยของ

ระบบ MIS งานทะเบียน 

และวัดผลของ

มหาวิทยาลัย 

๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๗๕ ดีมาก 

 ๕.๕ ความเหมาะสมของ

ระเบียน แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการลงทะเบียน 

๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๖๙ ดีมาก 

 ๕.๖ ความชัดเจนในการ

ปฏิบัติตามข้ันตอนของงาน

ทะเบียน เมื่อมาดําเนินการ

เกี่ยวกับงานทะเบียน 

๓ ๐ ปานกลาง ๔ ๐.๗๑ ดีมาก 

 รวม  ๓.๒ ๐.๐๘ ปานกลาง ๔ ๐.๗๖ ดีมาก 

 



๗๒ 
 

จากตารางท่ี ๓๑ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป และนักศึกษาสาขาพุทธศาสน

ศึกษาท่ัวไป ขัดแยงกัน นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น  สวนอาจารยใหคาการประเมินสวน

ใหญปานกลาง 

นอกจากนั้น อาจารยและนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน ดังนี้  

๑. อยากใหระบบใชงานไดดีกวานี้ เพราะชอบมีปญหาการลมเหลวของเครือขาย 

๒. ระบบงานควรเร็วกวานี้ ถาเปนไปไดอยากใหเกรดออกเร็วๆ 

๓. การประกาศหรือประชาสัมพันธตอเนื่อง 

 

ตารางท่ี ๓๔  ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี ๖ ระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา 

ประเด็นท่ี ๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

ความคิดเห็นของอาจารย 

x  S.D แปลความหมาย 

๖

. 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 ๖.๑ ความรูและความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ี

ปรึกษา 
๓ ๐ ปานกลาง 

 ๖.๒ ทานปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาไดครบถวน ๓ ๐ ปานกลาง 

  ๓ ๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๓๒ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนท่ัวไป ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นท่ี 

๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ประเมินในระดับปานกลาง 

นอกจากนั้น อาจารยไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้  

๑. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชน ความเปนพุทธศาสตรยังสามารถนําไปสูเปาหมายไดเทาท่ีควร 

๒. ควรมีปรึกษาหลากหลายวิธี 

๓. ไมมีความรูในการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะการวัดผลตามการเรียนรู TQF ยังไมเขาใจจะ

วัดอยางไร 

๔. เพิ่มสมุดความประพฤติ/หรือการปฎิบัติ 



๗๓ 
 
ตารางท่ี ๓๕  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการบรหิารหลักสูตร ประเด็นท่ี 

๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

ประเด็นท่ี ๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 

x  S.D แปลความหมาย 

๖

. 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 ๖.๑ อาจารยท่ีปรึกษาเขาพบนักศึกษาตามกําหนดเวลาใน

ตารางเรียนตารางสอน 
๔ ๐.๗๒ ดีมาก 

 ๖.๒ อาจารยท่ีปรึกษาสละเวลาใหนักศึกษาเขาพบเมื่อมี

ปญหา 
๔ ๐.๗๖ ดีมาก 

 ๖.๓ อาจารยท่ีปรึกษาช้ีแจงแนะนําใหนักศึกษาเขาใจ

วิธีการเรียนและวิธีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
๔ ๐.๗๐ ดีมาก 

 ๖.๔ อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียน 

เชน การเลือกรายวิชา การปรบัแผนการเรียน การเพิ่ม

ถอนรายวิชา 

๔ ๐.๗๒ ดีมาก 

 ๖.๕ อาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ

นักศึกษา เชน สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา เปนตน 
๔ ๐.๖๗ ดีมาก 

 ๖.๖ อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวดัและ

ประเมินผลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาตลอดหลักสูตร 
๔ ๐.๗๔ ดีมาก 

 รวม  ๔ ๐.๗๔ ดีมาก 

 

จากตารางท่ี ๓๓ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ตอการบรหิารหลักสูตร 

ประเด็นท่ี ๖ ระบบอาจารยท่ีปรึกษา ทุกประเด็นดีมาก 

นอกจากนั้น นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้ อาจารยท่ี

ปรึกษานารัก ใจดี เปนกันเอง พูดคุยปรึกษาไดเสมอ 

 



๗๔ 
 

๕. ผลการประเมินดานผลการใชหลักสูตร 

ตารางท่ี ๓๖  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร 

ประเด็นคุณลักษณะของนักศึกษา 

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาป

สูงสุด  

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

๑. ดานความรู ความเขาใจ 

 ๑.๑ มีความรอบรูท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน

สาขาท่ีเรียน 

๓.๖ ๐.๗ ดี ยังไมมี้ผูใชบัณฑิต 

 ๑.๒ มีความสามารถในการ

นําความรูไปปฏิบัติได 
๓.๘ ๐.๖ ดี 

   

 ๑.๓ มีความรูเพียงพอตอ

การนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานได 

๓.๘ ๐.๗ ดี 

   

 ๑.๔ มีความสามารถในการ

แนะนําหรือใหคําปรึกษา

ทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับ

สาขาท่ีเรียนได 

๓.๗ ๐.๗ ดี 

   

 ๑.๕ สามารถนําความรูท่ี

เรียนตลอดหลักสูตรไปใชใน

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

๓.๙ ๐.๗ ดี 

   

 รวม ๓.๗ ๐.๗ ดี    

๒. ดานจิตพิสัย 

 ๒.๑ ตรงตอเวลา ๓.๙ ๐.๗ ดี    

 ๒.๒ มีความซื่อสัตย ๔.๒ ๐.๖ ดี    



๗๕ 
 

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาป

สูงสุด  

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

 ๒.๓ มีวินัยในตนเอง ๔ ๐.๕ ดี    

 ๒.๔ มีความขยันขันแข็ง สู

งาน และอดทน 
๔.๑ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๕ มีความเช่ือมั่นใน

ตนเอง 
๓.๙ ๐.๗ ดี 

   

 ๒.๖ มีน้ําใจบริการหรือ

อาสางาน 
๔.๒ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๗ มีจรรยาบรรณตาม

สาขาวิชาการและวิชาชีพ 
๔.๒ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๘ มีความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 
๔.๑ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๙ มีทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพของตนเอง 
๔.๓ ๐.๗ ดี 

   

 ๒.๑๐ มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวม 
๔.๒ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๑๑ มีความเสียสละ ๔.๑ ๐.๖ ดี ยังไมมี้ผูใชบัณฑิต 

 ๒.๑๒ มีจิตสํานึกในความ

เปนไทย 
๔.๓ ๐.๖ ดี 

   

 ๒.๑๓ ยึดมั่นในศีลธรรม

และจารีตประเพณีของ

สังคม 

๔.๔ ๐.๗ ดี 

   

 รวม ๔.๑ ๐.๖ ดี    

๓. ดานทักษะและพฤติกรรม 



๗๖ 
 

คุณลักษณะ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาป

สูงสุด  

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  

x  S.D แปล

ความหมาย 
x  S.D แปล

ความหมาย 

 ๓.๑ มีความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๓.๖ ๐.๗ ดี ยังไมมีผูใชบัณฑิต 

 ๓.๒ มีความสามารถใน

การใชภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร 

๔ ๐.๗ ดี 

   

 ๓.๓ มีความสามารถใน

การใชภาษาตางประเทศ

เพื่อการส่ือสาร 

๓.๑ ๐.๘ ปานกลาง 

   

 ๓.๔ มีความสามารถใน

การใชทรัพยากรหรือแหลง

วิทยาการใหเกิดประโยชน

ตอการปฏิบัติงาน 

๓.๖ ๐.๗ ดี 

   

 ๓.๕ มีความสามารถใน

การแกปญหาเฉพาะหนาได

อยางเหมาะสม 

๓.๙ ๐.๖ ดี 

   

 รวม ๓.๖ ๐.๗ ดี    

 

จากตารางท่ี ๓๔ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด  ตอผล

การใชหลักสูตร ประเด็นคุณลักษณะของนักศึกษา  ทุกดานอยูในระดับดี  ยกเวนดานการใชภาษาตาง 

ประเทศเพื่อการส่ือสารอยูในระดับปานกลาง ท่ีระดับ ๓.๑ (SD ๐.๘) 

นอกจากนั้น นักศึกษาปสูงสุดไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  

 



๗๗ 
 
        ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหพัฒนาหลักสูตร 

๑. อยากใหอาจารยในโปรแกรมไดใหความรูท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนใหตรงกับ

ความเปนจริง เพราะคิดวามันนาจะเกี่ยวของกับโรงเรียนใน 

๒. อยากใหมีเนื้อหาการสอนเพิ่มมากข้ึน 

๓. ควรมีการสอนท่ีเนื้อหาใหแนนกวานี้เพื่อท่ีจะไดนําไปใชประโยชนได 

๔. บางรายวิชายากเกินไปและบางรายวิชาก็ไมไดใชจริง 

๕. ยังไมคอยเขาใจในหลักสูตรท่ีกําลังเรียนมากนัก สวนใหญจะเปนไปเปนความรูกวางๆ ไม

เจาะจงท่ีจะนําไปใชสอนกับเด็กนักเรียนโดยตรง 

๖. อยากใหกิจกรรมเบาๆ ลงบางเพราะกิจกรรมแนนมาก ไมวาจะออกคายตลอด 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหมีคุณลกัษณะตรงตามความตองการของสังคม 

๑. การตรงตอเวลา เสียสละ และมีการปฎิบัตจริง เมื่อมีการสอนทฤษฏี 

๒. พัฒนาทางดานมารยาททางสังคมการประพฤติ การวางตัวในท่ีประชุมหรือชุมชน 

๓. พัฒนาในเรื่องส่ือเทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

๔. พัฒนาดานทักษะวิชาชีพใหมากกวานี้ 

๕. ระเบียบวินัย 

๖. พัฒนาดานหลักสูตรและครูผูสอน ควรจะกระชับหลักสูตรท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชและ

สอดคลองกับเรื่องท่ีจะตองนําไปสอนใหความรูกับเด็กมากข้ึน 

๗. จัดใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากกวานี้ จัดกิจกรรมอาสาท่ีทําใหนักเรียนได

มีปฎิสัมพันธกับชุมชนและสังคมเพิ่มข้ึน 

๘. กลาคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ 

๙. การปฏิบัติในสาขาวิชาท่ีเรียนมากข้ึน 

๑๐. พัฒนาดานการสอน 

๑๑. พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการส่ือสารโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ 

๑๒. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 

๑๓. พัฒนาองคความรูท่ีถูกตองท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 

๑๔. พัฒนาในดานความรูของนักศึกษาเพื่อท่ีจะเขาสูสังคม 

๑๕. พัฒนาจิตอาสา 

๑๖. เปดหลักสูตรเพิ่มอีกท่ีเกี่ยวกับครูสอนสายอาชีพได 

๑๗. ไมควรมีการเรียนการสอนเกิน๑๘.๐๐ น. เพราะนกัศึกษาบางคนไมไดอยูหอ 

 

 



๗๘ 
 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาอืนนๆ  

๑. การพัฒนาเรื่องท่ีจอดจักรยานยนตของนักศึกษาและพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร

สาธารณะ 

๒. เรื่องการแตงกาย 

 

ตารางท่ี ๓๗  ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ตอผลการใชหลักสูตร 

ประเด็น การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาปสูงสุด  

x  S.D แปลความหมาย 

๑. การจัดรายวิชาในแผนการเรียนตลอดหลักสูตรมีความ

เหมาะสมตอการเรียน 
๓.๗ ๐.๗ ดี 

๒. การจัดรายวิชาในแผนการเรียนแตละภาคการศึกษามี

ผลกระทบทําใหผลการเรียนของนักเรียนลดลง 
๓.๕ ๐.๗ ปานกลาง 

๓. ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมง

รวมท่ีจัดในแตละภาคการศึกษา 
๓.๗ ๐.๖ ดี 

๔. รายวิชาท่ีเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีตรงกับความ

ตองการและความสนใจของนักศึกษา 
๓.๖ ๐.๘ ดี 

๕. รายวิชาท่ีเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีเพียงพอตอการให

นักศึกษาเลือก 
๓.๔ ๐.๙ ปานกลาง 

๖. ลักษณะวิชาท่ีเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีมีความ

เหมาะสม 
๓.๕ ๐.๘ ปานกลาง 

  ๓.๕ ๐.๗ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๓๕ พบวา ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ตอผลการใช

หลักสูตร ประเด็น การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ดานการจัดแผนการเรียนไดรับการประเมินสูงสุด 

ท่ีระดับ ๓.๗ (SD ๐.๗) สวนท่ีไดรับการประเมินนอยท่ีสุดคือดานเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีมีความ

เหมาะสม ท่ีระดับ ๓.๕ (SD๐.๗) 

 



๗๙ 
 
 นอกจากนี้ นักศึกษาปสุดทายมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นนี้ ดังนี ้

๑. หลักสูตรเหมาะสมดี แตเลือกเสรีอยากใหเยอะข้ึน 

๒. ควรเพิ่มวิชาเลือกเสรีท่ีหลากหลายกวานี้ 

๓. ควรมีวิชาเสรีท่ีตรงกับหลักสูตร 

๔. วิชาเลือกเสรีควรเปดเยอะกวานี้ 

ตอนท่ี ๒ ผลจากการสนทนากลุม 

ในการวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผูวิจัยใชเทคนิกการสนทนากลุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมสนทนากลุม 

ในการดําเนินการสนทนากลุม ผูเขารวมสนทนากลุม แบงออกเปน ๒ กลุม โดยคณะผู 

วิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงในการคัดเลือกผูเขารวมสนทนากลุม แตละกลุมดังนี้ 

๑.๑ กลุมอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป อาจารยผูสอนท่ัวไป จํานวน ๙ คน  

๑.๒ อาจารยผูสอนท่ัวไป เฉพาะอาจารยผูสอนวิชาชีพครู จํานวน ๑๐ คน 

๒. ผลการสนทนากลุม ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

   ในการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร แบงออกเปน ๒ ประเด็นหลัก คือ 

๑) วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และ ๒) วิธีการและ

แนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ มีผลสรุปดังนี ้

๒.๑ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดศึกษาท่ัวไป ผูเขารวม

สนทนากลุมมีฉันทามติรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใน

ประเด็นตอไปนี ้

๒.๑.๑ เพิ่มเนื้อรายวิชาบางรายวิชา  หรือใหเปนรายวิชาใหม 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบางรายวิชาท่ีสําคัญสําหรับการเติมความรู ให

นักศึกษา เชน โครชศึกษา  เดิมเปนหนึ่งวิชาแตหายไปปจจุบันมีอยูในวิชาทองถ่ินศึกษาเพียงหนึ่งบท  

นอยเกินไปท่ีจะรูจักโคราช  นักศึกษาท่ีมาอยูท่ีนี่ เรียนท่ีนี่ ควรรูโคราช  ถาไมสามารถเปนรายวิชาใหมได

ใหเพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษาในวิชาทองถ่ินศึกษา ควรเพิ่มวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ใน



๘๐ 
 
วิชาศึกษาท่ัวไป บังคับในโครงสรางหนวยกิตอีก  ท่ีมีอยูนาจะยังไมเพียงพอสําหรับบางวิชาเอก  แตบาง

เอกไมตองเรียน   เชน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๒  สาขาภาษาอังกฤษไมตองเรียนก็ไดไปเลือกวิชาอื่นๆ  

แตเอกอื่นๆ เรียน เพียง ๒ วิชา  ยังไมเพียงพอสําหรับการเปนพลเมืองสมัยใหม  อาจตองมี อังกฤษ ๓ ๔  

เปนตน วิชาเอกใดตองการเพิ่มทักษะก็สามารถเลือกใหนักศึกษาเรียน หรือนักศึกษาคนใดนอกจากเอก

ภาษาอังกฤษตองการเรียนก็สามารถเลือกเรียนดวยตนเองได  เลือกเปนวิชาเลือกเสรีก็ได  หนาท่ีของมหา

สิทยาลัยคือเปดและหาอาจารยไวสอน  หากภาคการศึกษาใดไมมีผูเรียนก็ปดตามกระบวนการของ

มหาวิทยาลัย 

๒.๑.๒ ปรับนโยบายหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

นโยบายของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาท่ัวไปยังไมใหสาขาวิชาจัดการเอง 

การไดมาซึ่งวิชาศึกษาท่ัวไปมีความซับซอน วิชาศึกษาท่ัวไปเปนวิชาบังคับท้ังหมด ยังไมสอดคลองกับ

สาขาวิชา  ใหเปนรายวิชาเลือกท่ีสาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม  และ/หรือใหนักศึกษาเลือกเรียนไดเองตาม

ตองการเปนรายวิชาเลือกท่ีสาขาจะเลือกมาใหเหมาะสมแตละสาขา  หรือใหนักศึกษาเลือกเองใน ๔ ป 

๒.๑.๓ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับวิชาศึกษาท่ัวไป 

     ควรการส่ือสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยเขาใจหลัก

ปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไปวาเปนวิชาเติมเต็มวิชาชีพ  หรือยังมีความไมเขาใจเนื้อหา เชน วิชาทองถ่ินไทย 

อาจารยบางคนท่ีเปนผูบริหารบางคนเขาใจวาตองเรียนเรื่องการปกครองทองถ่ิน แตวิชานี้เปนวิชาเชิง

มนุษยศาสตรท่ีเนนเรื่องสุนทรียภาพของการศึกษาทองถ่ิน  เชน ศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียว ภูมิศาสตร

และประวัติศาสตรทองถ่ิน ท่ีมีความสําคัญ  ทําใหเกิดความภูมิใจรักษและเจาใจของทองถ่ินไทยแตละแหง  

ควรอบรมการสอนใหผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไปวาจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาท่ัวไป กระตุน

วามีทักษะวิชาชีพไมพอ ตองใหอยูรวมกับคนอื่น  ตองเรียนรูส่ิงอื่น 

๒.๑.๔  ปรับหนวยกิตของวิชาศึกษาท่ัวไปใหเปนวิชาท่ีมีการปฏิบัติ 

         หนวยกิตของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปจจุบันเปนวิชาบรรยาย ใชระบบหนวย

กิต ๓(๓-๐-๖)  ใหเปนวิชาท่ีมีการปฏิบัติ  ควรปรับเปน ๓(๓-๒-๒)  เพื่อใหอาจารยไดออกแบบการสอน

เปนการปฏิบัติ 

๒.๑.๕ ใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากข้ึน   

    มหาวิทยาลัยควรสงเสริมอาจารยใหใชเทคโนโลยีชวยในการสอนหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปใหมากข้ึน  มีการบันทึกคลิปการสอน บทเรียนอีเลคโทรนิค  ระบบบทเรียนออนไลน เพื่อให

ผูเรียนสามารถเรียนเองไดตลอดเวลา   



๘๑ 
 

๒.๒ วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระหมวดวิชาเฉพาะ 

      ๒.๒.๑. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาชีพครู) 

               วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาชีพครู ผูเขารวมสนทนากลุมมีฉันทามติรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรดานเนื้อหาสาระของ

หมวดวิชาเฉพาะ ในประเด็นตอไปนี ้

๒.๒.๑.๑ ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความ

คิดเห็นวา รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะในกลุมวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังไม

สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานความรู ซึ่งปจจุบันประกอบดวย ๑๑ 

มาตรฐาน ไดแก ความเปนครู ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสําหรับครู หลักสูตร การ

จัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ นอกจากนี้อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวาวิชาการประกันคุณภาพทาง

การศึกษาควรปรับใหอยูในกลุมวิชาบังคับวิชาชีพครูเพื่อใหตอบสนองมาตรฐานความรู ๑๑ มาตรฐาน  

 

๒.๒.๑.๒ ปรับรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครูท่ีสามารถเปดสอนไดจริง

และตอบสนองความสนใจของนักศึกษา 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความ

คิดเห็นวา ในการปรับรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครู ควรเปนวิชาท่ีเปดสอนไดจริง เชน วิชาโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย พบวาบางเทอมไมไดเปดใหนักศึกษาเลือกเนื่องจากผูสอนไมเพียงพอ นอกจากนี้

ควรทบทวนปรับลดบางรายวิชาท่ีไมตอบสนองความสนใจของผูเรียน และเพิ่มรายวิชาท่ีตอบสนองตอ

ความสนใจของผูเรียนและการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน 

๒.๒.๑.๓ ปรับคําอธิบายรายวิชาโดยเนนความรูและทักษะท่ีนักศึกษา

สามารถนําไปใชไดจริง 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความ

คิดเห็นวา บางรายวิชา เชน วิชาความเปนครู การวิจัยการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนวิชาท่ี



๘๒ 
 
มีความสําคัญ ควรปรับเนื้อหาสาระโดยเนนความรูและทักษะท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง และควร

เนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริงมากข้ึน  

โดยสรุป ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของ

หมวดวิชาเฉพาะ อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครู มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ๔ ประเด็น คือ ๑) 

ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ๒) ปรับ

รายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครูท่ีสามารถเปดสอนไดจริงและตอบสนองความสนใจของนักศึกษา และ 

๓) ปรับคําอธิบายรายวิชาท่ีเนนความรูและทักษะท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง 

๒.๒.๒. หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาเอก) 

วิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานเนื้อหาสาระของหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเอก ผูเขารวมสนทนากลุมมีฉันทามติรวมกันในการปรับปรุงหลักสูตรดานเนื้อหาสาระของหมวด

วิชาเฉพาะ ในประเด็นตอไปนี ้

๒.๒.๒.๑ ปรับโครงสรางหนวยกิต หนวยกิตสําหรับวิชาเอก ๘๐ ถือวามาก 

ตองทบทวนโครงสรางใหมใหหนวยกิตนอยลง  ใหอยูในข้ันตํ่าท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดก็เพียงพอ 

๒.๒.๒.๒ ปรับการจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือก  การจัดกลุมวิชาวิชาบังคับ 

วิชาเลือก วิชาเลือกเพิ่ม วิชาการสอนวิชาเอกซับซอน ไมสมเหตุผล   

๒.๒.๒.๓ ปรับปรุงเนือ้หาวิชาเอกใหเขมขนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  

เนื้อหาวิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีจะใหเปนผูเช่ียวชาญดาน

พระพุทธศาสนาและการสอนพระพุทธศาสนา 

๒.๒.๒.๔ ปรับลําดับความยากงายของวิชา   ดับความยากงายของวิชาท่ี

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) การจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีผลการวิจัยจากการสนทนากลุม ดังนี้ 

๓.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

๓.๑.๑ ปรับแผนการเรียนของรายวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละช้ันป  

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ควร

มีการทบทวนเกี่ยวกับลําดับของรายวิชาท่ีจะจัดใหนักศึกษาในแตละช้ันปเรียน เนื่องจากวิชาท่ีจัดไว



๘๓ 
 
สําหรับนักศึกษาในแตละช้ันปนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานจากการเรียนบางวิชามากอน ดังนั้นควรมีการ

จัดทํารายละเอียดท่ีจะเปดสอน โดยระบุช้ันปท่ีเหมาะสมสําหรับวิชานั้น ๆ กําหนดช้ันปท่ีเหมาะสมสําหรับ

แตละวิชา จากนั้นก็ดําเนินการจัดแผนการเรียนใหเหมาะสม และควรมีการทําความเขาใจกับอาจารยท่ี

ปรึกษาใหแนะนํานักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนท่ีจัดไวให 

๓.๑.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอน 

  สํานักสงเสริมและงานทะเบียนควรตรวจสอบใหการลงทะเบียนแตละ

รายวิชาเปนไปตามจํานวนท่ีกําหนดไว และไมควรจัดการเรียนการสอนแบบรวมหมูเรียน ในการสนทนา

กลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา มีบางวิชา เชน วิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการ

แนะแนวมีนักศึกษาลงทะเบียนเกินจํานวนท่ีกําหนดไว และมีการรวมหมูเรียน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากวิชาดังกลาวเปนวิชาท่ีเนนการฝกทักษะการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

และการใหบริการแนะแนว ซึ่งหากจํานวนผูเรียนมากเกินไปและการเรียนแบบรวมหมูจะทําใหยากตอ

ดําเนินการฝกฝนทักษะใหแกผูเรียน การจัดรวมหมูเรียนทําใหยากตอการจัดการเรียนการสอน 

๓.๓  การจัดผูสอน  

ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดผูสอนจากวิทยากรหรือบุคคลภายนอก ใน

การสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัด

ผูสอนจากวิทยากรหรือบุคคลภายนอกเพื่อควบคุมมาตรฐานและความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน  

เชน อาจจัดใหวิทยากรสอนคูกับอาจารยประจํา 

๓.๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

ปรับปรุงจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการ

สนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา บางหองโดยเฉพาะหองเรียนของอาคาร ๑๘ 

ไมมีการจัดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนไว เชน เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง 

ซึ่งสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๔. ผลการสนทนากลุม ดานผลการใชหลักสูตร 

ในการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ดานผลการใชหลักสูตร มีผลการวิจัยจากการสนทนากลุม ดังนี้ 

๔.๑ ดานความรูความเขาใจ 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา นักศึกษายัง

ขาดความรูเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาท่ีสอน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะวา นักศึกษาควร



๘๔ 
 
ไดรับการฝกฝนและมีประสบการณในการสอนใหมากข้ึนเพื่อใหสามารถบูรณาศาสตรการสอนกับเนื้อหา

ได 

๔.๒ ดานจิตพสัิย 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ทุกรายวิชา

ควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิตอาสาและความเปนครู  

๔.๓ ดานทักษะ 

ในการสนทนากลุมอาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครูมีความคิดเห็นวา ทักษะท่ีควร

ฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การส่ือสารเชิงบวก การจัดการช้ันเรียน การวางตัว การถายทอดความรู การ

และผลิตส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุป ผลจากการสนทนากลุมเพื่อหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงดานผลการใช

หลักสูตรของหมวดวิชาเฉพาะ อาจารยผูสอนในกลุมวิชาชีพครู มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ๓ ประเด็น 

คือ ๑) ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาท่ีสอน ใหแกนักศึกษา 

๒) ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิตอาสาและความ

เปนครู และ ๓) ทักษะท่ีควรฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การส่ือสารเชิงบวก การจัดการช้ันเรียน การ

วางตัว การถายทอดความรู การและผลิตส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ตอนท่ี ๓ ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะผูวิจัยได

ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยนําขอคิดเห็นท่ีไดจากแบบสอบถามและผลจากการสนทนา

กลุม มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังประเด็นตอไปนี ้

๑. ดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของหลักสูตร 

๑.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้  

๑.๑.๑ วิชาศึกษาท่ัวไปควรเนนการปฏิบัติกับทฤษฎีและวิถีชีวิตจริง  สามารถนาํความรู

ทักษะจริยธรรมไปใชในการสอบบรรจุและปฏิบัติในชีวิตจริงไดตามลักษณะของแตละวิชาขอเสนอแนะ

อื่นๆ   

๑.๑.๒ วิชาศึกษาท่ัวไปควรมีใหเลือกเรียนอยางเสรี  มีกรอบกวางๆ ใหนักศึกษาเลือก

เรียนวิชาใดก็ได ท้ังนี้ใหสอดคลองกับวิชาเอก  เชน นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษา  ไมตองเลือกเรียนวิชา



๘๕ 
 
ศึกษาท่ัวไปบางวิชาท่ีเปนทางศาสนาและจริยธรรมเพราะจะตองเรียนในวิชาเอกอยูแลว  หรือนักศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา ก็ไมตองเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปทางดานเทคโนโลยี  หรือนักศึกษาภาษาอังกฤษ  ก็ไม

ตองเรียวิชาศึกษาท่ัวไปภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ใหนําหนวยกิจไปเรียนวิชาอื่นท่ีนาสนใจและทําใหความรู

กวางขวางข้ึนจะดีกวา 

๑.๑.๓ เพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษา เดิมเปนหนึ่งวิชาแตหายไป  ท่ีมีอยูในวิชาทองถ่ินศึกษา

เพียงหนึ่งบทนั้นนอยเกินไปท่ีจะรูจักโคราช  นักศึกษาท่ีมาอยูท่ีนี่ เรียนท่ีนี่ ควรรูโคราช 

๑.๑.๔  การส่ือสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรท้ังหมาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญา

ของวิชาศึกษาท่ัวไป  ผูสอนจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาท่ัวไป กระตุนวามีทักษะวิชาชีพ

ไมพอ ตองใหอยูรวมกับคนอื่น 

๑.๑.๕ การใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากข้ึน  ผูเรียนสามารถ

เรียนเองไดตลอดเวลา 

๑.๑.๖ ควรเพิ่มวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาท่ัวไป ให

สาขาวิชาหรือนักศึกษาเลือกเพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเอง 

๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ ไดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี ้

๑.๒.๑ ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร  ควรปรับปรุงโครงสรางใน  ๔ เรื่องหลัก  คือ ๑) 

ลดหนวยกิตวิชาเอกบังคับใหลดลง ๒) เพิ่มหนวยกิตวิชาเอกเลือกใหมากข้ึนอีก ๑-๒ วิชา ๓) การจัดกลุม

วิชาบังคับ วิชาเลือก ใหมใหสมเหตุผล และไมซับซอน ๔) ปรับลําดับความยากงายของวิชา 

๑.๒.๒ ควรตัดวิชาท่ีลาสมัยออก  บางวิชาลาสมัยควรตัดออก  เชน ปรัชญาศาสนา 

พุทธเศรษฐศาสตร หรือรายวิชาท่ีซ้ําซอนกันควรตัดออกหนึ่งวิชา  เชน ปรัชญาศาสนาทางสายกลางของ

เศรษฐกิจพอเพียง  กับพุทธศาสเศรษฐศาสตร 

๑.๒.๓ ปรับปรุงช่ือรายวิชา  บางวิชาท่ียังไมชัดเจนวาตองการศึกษาเปรียบเทียบหรือ

ศึกษาหลัการของพุทธศาสนา  เชน พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร หากตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต

คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา  ควรปรับช่ือวิชาเปน 

หลักวิทยาศาตรของพุทธศาสนา 

๑.๒.๔ ปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา  วิชาท่ีคําอธิบายรายวิชายังไมคลอบคลุมควรปรับ

สาระรายวิชา  เชน พุทธศึกษาศาสตร  สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร วิชา

ความเปนครู การวิจัยการศึกษา หลักการวัดและประเมินผล ซึ่งเปนวิชาท่ีมีความสําคัญ ควรปรับเนื้อหา

สาระโดยเนนความรูและทักษะท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง และควรเนนใหนักศึกษาปฏิบัติจริงมาก

ข้ึน 
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๑.๒.๕ เพิ่มรายวิชาชีพท่ียังไมสอดคลองกับ ๑๑ มาตรฐานความรูวิชาชีพครู รายวิชาท่ี

ยังไมสอดคลองกับมาตรฐานความรูทางวิชาชีพ ๑๑ มาตรฐาน ควรกําหนดใหอยูในกลุมวิชาบังคับวิชาชีพ

ครูเพื่อใหครบถวนทันทีไมตองกําหนดเลือกภายหลัง 

๑.๒.๖ ปรับปรุงหนวยกิต  บางวิชาตองการเวลาในการฝกปฏิบัติ ควรเพิ่มหนวยกิต  

เชน รายวิชาทักษะวิขาครู ๑ จํานวน ๑ หนวยกิต  ควรเพิ่มเปน ๓ หนวยกิต  

๑.๒.๗ ปรับรายวิชาท่ีซ้ําซอน รายวิชาท่ีซ้ําซอนควรปรับคําอธิบายใหแยกกันใหชัดเจน  

เชน รายวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาความเปนครู ท้ัง ๓ วิชานีมีเนื้อหา

บางสวนเกี่ยวกับในเรื่องจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาท่ัวไป  รายวิชาพุทธเศรษฐศาสตรและปรัชญาทาง

สายของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒.๘ ปรับรายวิชาใหสอดคลองกับการนําไปใชในการสอนในระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  เชน ๑) ปรับวิชาเชิงประยุกตใหเปนวิชาท่ีนําไปใชสอนสังคมศึกษาท้ัง ๕ คือ เชน ศาสนาและ

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร   การเปนพลเมือง โดยอาจกําหนดช่ือเปน ภูมิศาสตร

พุทธศาสนา  ประวัติศาสตรเชิงพุทธในเอเชีย   ๒) แยกรายวิชาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห ออกเปน  พุทธ

ประวัติเชิงวิเคราะห   ประวัติสาวกและสาวิกา   และชาดก  

๑.๒.๙ ใหเพิ่มการจัดวิชาเสรีควรมากกวา ๖ หนวยกิต  และใหมีระเบียบการเลือกวิชา

เสรีใหชัดเจนวาเปน “วิชานอกวิชาเอก” 

๑.๒.๑๐ การพัฒนาหลักสูตรและครูผูสอน ควรจะกระชับหลักสูตรท่ีนักศึกษา

สามารถนําไปใชและสอดคลองกับเรื่องท่ีจะตองนําไปสอนใหความรูกับเด็กมากข้ึน 

๒. ดานการนําหลักสูตรไปใช  

๒.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

 ๒.๑.๑ ปรับแผนการเรียนของรายวิชาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละช้ันป วิชาท่ีจัดไว

สําหรับนักศึกษาในแตละช้ันปท่ีหลักสูตรจัดไวนั้นมีการวางลําดับกอนกลัง  เพราะบางวิชาตองมีพื้นฐาน

จากการเรียนบางวิชามากอน และควรมีการทําความเขาใจกับอาจารยท่ีปรึกษาใหแนะนํานักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนท่ีจัดไวให 

  ๒.๑.๒ ปรับภาระงานสองเทอมใหเหมาะสม   

๒.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

๒.๒.๑ การจัดตารางเรียน  ควรใหผูสอนทุกกลุมคุยพรอมกันในการจัดตารางเรียน วิชา

ท่ีมีการปฏิบัติไมควรรวมหมู  หรือเกินจํานวนท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

๒.๒.๒ การจัดตารางสอบ ควรคํานึงถึงเวลาท่ีเหมาะสม  ไมควรกระจัดกระจายหลาย

วันเกินไป   และไมเกินเวลา ๑๘.๐๐ น. 
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๒.๓ การจัดผูสอน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

  มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายท่ี ชัดเจนเกี่ ยวกับการจัดผูสอนจากวิทยากรหรือ

บุคคลภายนอก   เพื่อควบคุมมาตรฐานและความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน  เชน อาจจัดให

วิทยากรสอนคูกับอาจารยประจํา ตองคํานึงถึงความเช่ียวชาญของวิทยากร   

๒.๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ไดแนวทางใน

การปรับปรุง ดังนี ้

๒.๔.๑ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใหมี

คุณภาพ ตรวจสอบสม่ําเสมอ 

๒.๔.๒ ใหมีหองหองกิจกรรมของนักศึกษา  

๒.๔.๓ การพัฒนาเรื่องท่ีจอดจักรยานยนตของนักศึกษา 

๒.๔.๔ และพัฒนาดานเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรสาธารณะ 

๒.๕ ระบบทะเบียน ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

๒.๕.๑) ใชเทคโนโลยีใหระบบใชงานไดดีข้ึนแกไขปญหาการลมเหลวของเครือขาย

ในชวงใชงานหนัก  เชน ชวงสอบ ชวงลงทะเบียน 

๒.๕.๒ ระบบทะเบียนมีความซับซอน  จึงตองมีการประกาศหรือประชาสัมพันธถึง

ความกาวหนาหรือสถานการณอยางตอเนื่อง 

๒.๖  การปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา ไดแนวทางในการปรับปรุง ดังนี ้

 ๒.๖.๑ ใหใชวิธีการปรึกษาหลากหลายวิธี  นอกจาการนัดพบตามหองเรียนตามระบบ  

 ๒.๖๒ อบรมมีความรูในการวัดผลประเมินผล โดยเฉพาะการวัดผลตามการเรียนรู TQF 

แกอาจารย  จะเพิ่มประสิทธิภาพการเปนท่ีปรึกษา 

๓. ดานผลการใชหลักสูตร 

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในดานผลการใชหลักสูตรดาน  ควรปรับคุณลักษณะของ

นักศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาท่ีสอน 

ใหแกนักศึกษา  

๓.๒ ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีใหแกนักศึกษา ไดแก จิต

อาสาและความเปนครู  

๓.๓ ทักษะท่ีควรฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การส่ือสารเชิงบวก การจัดการช้ันเรียน      

การวางตัว การถายทอดความรู การและผลิตส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๓.๔ เพิ่มเติมดานทักษะและพฤติกรรมเพื่อใหมีคุณลักษณะตรงตามความตองการของสังคม 

ดังนี ้

๓.๔.๑ ระเบียบวินัย 

๓.๔.๒ พัฒนาทางดานมารยาททางสังคม  การวางตัวในท่ีประชุมหรือชุมชน 

๓.๔.๓ พัฒนาดานทักษะวิชาชีพ 

๓.๔.๔ พัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ 

๓.๔.๕ พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการส่ือสารโดยเฉพาะดานภาษาตางประเทศ 

๓.๔.๖ พัฒนาองคความรูท่ีถูกตองท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน 
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บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มีวัตถประสงค ๒ ประการ  คือ ๑) เพื่อประเมิน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และ ๒) เพื่อกําหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Mode  ท่ีมีประเมินท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท 

ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต   

กลุมเปาหมายมีกลุม ๔ กลุม คือ ๑) อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ๒)อาจารยผูสอนท่ัวไป 

๓)นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไป ๔)นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ปการศึกษา 

๒๕๕๘   

เครื่ อ งมื อ ท่ี ใช ใน การเก็บ รวบรวมข อมู ลประ เมินห ลัก สูตรครั้ งนี้  ใช แบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีจํานวน ๔ ฉบับ เพื่อสอบถามกลุมเปาหมายตางๆ ท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท ดาน

ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต  และใชการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)

และการศึกษาเอกสาร(Documentary  review) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 

การวิเคราะหขอมูลใชท้ังใชการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะหดวย

สถิติวิเคราะหสําหรับขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย(x̄) คาเบียงเบนมาตรฐาน(SD) ใชเกณฑ

แปลผลขอมูลดังนี้  

 คาเฉล่ีย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับดีมาก 

 คาเฉล่ีย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มีระดับดี 

 คาเฉล่ีย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง มีระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย  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)  และมคีวามรูความเขาใจในหลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบัน  โดยเฉล่ียอยูใน

ระดับดี คือ ๔.๒(SD ๐.๖๑)   

๑.๒ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรท่ีใชอยูมีความสอดคลองกับประเด็นตอไปนี ้คือ

วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร  คุณและลักษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา  คาการ

ประเมินโดยเฉล่ียระดับดี  คือ ๓.๑ (SD ๐.๔๙) และแผนการเรยีนท่ีใชอยูคํานึงถึงประกอบตางๆ ของ

หลักสูตร มีผลประเมินโดยเฉล่ียอยูในระดับดี  ท่ีระดับ ๓.๔ (SD ๑.๓๐) โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชาท่ีได

ระดับการประเมินดีมาก  คือระดับ ๕ 

๑.๒ ดานปจจัยนําเขา  

๑.๒.๑ รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไปมีความเหมาะสม ดานสัดสวนจํานวนหนวยกิตของ

แตละกลุมวิชา ความทันสมัยของรายวิชา  ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา ดาน

ความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค คิดเปนรอยละ ๑๐๐ รองลงมาไดแก ดานจํานวน

รายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา ดานความเพียงพอของจํานวนรายวิชาเลือกของแตละกลุม

วิชา ดานความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา คิดเปนรอยละ ๘๓  และมีขอเสนอแนะวา 

ควรปรับปรุงบางรายวิชาใหมีเนื้อหาท่ีชัดเจนในแตละวิชา สวนท่ีไดคาการประเมินสูงสุด   

แตประเด็นท่ีเปนดานลบ  คือ ดานวิชาท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย 

ดานไมมีรายวิชาท่ีการบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

๑.๒.๒ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมสูงสุดใน ดานสัดสวนจํานวนหนวย 

กิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ รอยละ ๘๘.๘๕  รองลงมา คือ ความครอบคลุมความรู



๙๑ 
 
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา  รอยละ ๗๗.๘๐,  ความไมทันสมัยของรายวิชา รอย

ละ ๖๖.๖๐,  และความเหมาะสมของกลุมวิชาเฉพาะ รอยละ ๕๕.๕  มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา 

ดังนี้ 

รายวิชาท่ีควรตัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ คือ    

๑. ปรัชญาศาสนา เพราะลาสมัย 

๒. พุทธเศรษฐศาสตร เพราะจําซอนกับปรัชญาศาสนาทางสายกลาง 

๓. พุทธศาสนากับปรัชญา เพราะลาสมัย 

๔. การศึกษาแบบเรียนรวม ควรเปนเนื้อหายอยในรายวิชาตามขอ ๑ 

๕. รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา เพราะซ้ําซอนกับจิตวิทยาการปรึกษา 

รายวิชาท่ีควรปรับปรุงช่ือรายวิชา คือ  

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต

คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา 

รายวิชาท่ีควรปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา คือ 

๑. พุทธศึกษาศาสตร เพราะเนื้อหายังไมชัดตามท่ีปรากฏในรายวิชาตาม

สังเขปรายวิชายังไมครบประเด็นเนื้อหา ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ แนวคิด นโยบาย หลัการศึกษา 

จุดมุงหมาย การเรียนการสอน การประเมินผล 

๒. สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ เพราะเนื้อหายังไมครอบคลุมตามหลักการ

แหงสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก สิทธิในวิชาชีพ สิทธิความเปนพลเมือง 

๓. พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร เพราะตองการใหศึกษาเชิงเปรียบเทียบ แต

คําอธิบายรายวิชาตองการใหศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรของหลักพุทธศาสนา 

รายวิชาท่ีควรปรับปรุงหนวยกิต คือ 

ทักษะวิขาครู ๑ จํานวนหนวยกิตควรเปน ๓ หนวยกิต ไมใช ๑ หนวยกิต  

๑.๓ ดานกระบวนการ  

๑.๓.๑ แผนการเรียนตลอดหลักสูตร พบวา ความคิดเห็นของอาจารยท่ัวไป และ

นักศึกษาสาวิชาพุทธศาสนศึกษาช้ันปสูงสุด ขัดแยงกัน  คือ อาจารยใหคาการประเมินดีมาก ท่ีระดับ ๔.๔ 

(SD ๐.๔๙)  สวนนักศึกษาใหคาการประเมินระดับปานกลาง คือ ๓.๗ (SD ๐.๗) 

๑.๓.๒ การจัดตารางสอน ตารางสอบ พบวา ความคิดเห็นของอาจารยและนักศึกษา 

ตอการบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัดตารางสอนตารางสอบมีความขัดแยงกัน  โดยอาจารยใหคาการ



๙๒ 
 
ประเมินปานกลาง ท่ีระดับ  ๓.๕ (SD๐.๖) นักศึกษาสวนใหญเห็นวาดีมาก  ๔ (SD ๐.๗X) มีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตารางสอนและตารางสอบดังนี ้

๑.๑.๑ ตารางสอบ ควรจัดใหมีระบบบมากวานี้ พระนักศึกษาท่ีบานไกลจะได

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

อาจารยผูสอนท่ัวไปทุกดานอยูในระดับดี คือระดับ ๓.๖ (SD ๐.๔๙) ยกเวน ดานความเช่ียวชาญใน

รายวิชาของผูสอน ท่ีผลประเมินปานกลางท่ีระดับ  ๓.๒(SD ๐.๙๘) 

๑.๓.๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  มีคา

การประเมินขัดแยงกัน คือ นักศึกษาใหคาการประเมินดีมากทุกประเด็น  สวนอาจารยใหคาการประเมิน

สวนใหญปานกลาง   ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

๑.๓.๔.๑ หองกิจกรรมของนกัเรียนยังไมเพียงพอ 

๑.๓.๔.๒ อยากใหเพิ่มท่ีกรอกน้ํา เครื่องกรองน้ํา กระจายในแตละจุด 

๑.๓.๔.๓ การบริการของศูนยแพทยอยากใหมีหมอเพิ่ม เปดท้ังเชาและบาย 

๑.๓.๔.๔ ในหองเรียนอาคาร ๙ มีพัดลมพังหลายตัว 

๑.๓.๕ ระบบทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัย ขัดแยงกัน อาจารยผูสอนท่ัวไปใหคาการ

ประเมินสวนใหญระดับปานกลาง ระดับ๓.๒ (๐.๐๘)  สวนนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาท่ัวไปใหคาการ

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 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา พบวาอาจารยใหคาการประเมินในระดับปานกลาง 

คือ ๓ (SD ๐) สวนความคิดเห็นของนักศึกษา พบวา ทุกประเด็นดีมาก คือระดับ ๔ (SD ๐.๗๒) 
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๑.๔ ดานผลผลิต  

๑.๔.๑ ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาปสูงสุด ตอประเด็นคุณลักษณะ

ของนักศึกษาท้ัง ๓ คือ ดานความรูความเขาใจ ดานจิตพิสัย  ดานทักษะ พบวามีผลประเมินในระดับดี  

ท้ังหมดทุกดาน เฉล่ียท่ีระดับ ๓.๖(SD๐.๗)ยกเวนดานการใชภาษาตาง ประเทศเพือ่การส่ือสารอยูในระ

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) สวนท่ีผลประเมินตํ่าสุดอยูระดับปานกลาง 

คือ รายวิชาท่ีเปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีเพียงพอตอการใหนักศึกษาเลือก คาประเมินอยูท่ี ๓.๔(SD ๐.๙) 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑.๔.๒.๑ อยากใหอาจารยในโปรแกรมไดใหความรูท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ในโรงเรียนใหตรงกับความเปนจริง เพราะคิดวามันนาจะเกีย่วของกับโรงเรียนใน 

๑.๔.๒.๒ อยากใหมีเนื้อหาการสอนเพิ่มมากข้ึน 

๑.๔.๒.๓ ควรมีการสอนท่ีเนื้อหาใหแนนกวานี้เพื่อท่ีจะไดนําไปใชประโยชนได 

๑.๔.๒.๔ บางรายวิชายากเกินไปและบางรายวิชาก็ไมไดใชจริง 

๑.๔.๒.๕ ยังไมคอยเขาใจในหลักสูตรท่ีกําลังเรียนมากนัก สวนใหญจะเปนไป

เปนความรูกวางๆ ไมเจาะจงท่ีจะนําไปใชสอนกับเด็กนักเรียนโดยตรง 

๑.๔.๒.๖ อยากใหกิจกรรมเบาๆ ลงบางเพราะกิจกรรมแนนมาก ไมวาจะออก

คายตลอด 

๑.๔.๒.๗ ไมควรมีการเรียนการสอนเกิน๑๘.๐๐ น. เพราะนกัศึกษาบางคน

ไมไดอยูหอ 

๒. เพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๒.๑ การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงดานบริบท  

ดานบริบท หมายถึง วัตถุประสงคหลักสูตร แผนการดําเนินงานของหลักสูตร ครุศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  แมวาจะไดรับผลการประเมินวามีความเหมาะสม  

แตตองทบทวนความเปนจริงท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 

๒.๒ การกําหนดแนวทางในการปรับปรุงดานปจจัยนําเขา  

๒.๒.๑ เพิ่มเนื้อรายวิชาบางรายวิชาท่ีสําคัญสําหรับการเติมความรูใหนักศึกษา เชน 

ทองถ่ิน วิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ  
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๒.๒.๒ ปรับนโยบายหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาท่ัวให

สาขาวิชาจัดการเอง และใหเปนรายวิชาเลือกท่ีสาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม  และ/หรือใหนักศึกษาเลือก

เรียนไดเองตามตองการ 

๒.๒.๓ ปรับทัศนคติเกี่ยวกับวิชาศึกษาท่ัวไปควรการส่ือสาร อบรม ใหอาจารยและ

บุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไปวาเปนวิชาเติมเต็มวิชาชีพ  และควรอบรม

การสอนใหผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไปวาจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาท่ัวไป  

๒.๒.๔ ปรับหนวยกิตของวิชาศึกษาท่ัวไปใหเปนวิชาท่ีมีการปฏิบัติจากระบบหนวยกิต 

๓(๓-๐-๖)  ควรปรับเปน ๓(๓-๒-๒)  เพื่อใหอาจารยไดออกแบบการสอนเปนการปฏิบัติ 

๒.๒.๕ ใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากข้ึน    มีการบันทึกคลิบ

การสอน หรือบทเรียนอีเลคโทรนิคในระบบบทเรียนออนไลน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนเองไดตลอดเวลา   

๒.๒.๖ ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๑ มาตรฐาน 

๒.๒.๗ ปรับรายวิชาในกลุมวิชาเลือกวิชาชีพครูท่ีสามารถเปดสอนไดจริงและ

ตอบสนองความสนใจของนักศึกษา  

๒.๒.๘ ปรับคําอธิบายรายวิชาท่ีเนนความรูและทักษะท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชได

จริง 

๒.๒.๙ ปรับโครงสรางหนวยกิตใหอยูในข้ันตํ่าท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดก็เพียงพอ 

๒.๒.๑๐  ปรับการจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือกเลือก  

๒.๒.๑๑  การจัดกลุมวิชาวิชาบังคับ วิชาเลือก  

๒.๒.๑๒  ปรับปรุงเนื้อหาวิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิต 

๒.๒.๑๓  เพิ่มวิชาเลือกเสรีท่ีหลากหลายกวานี้   และควรมีวิชาเสรีท่ีตรงกับความ

ตองการหลักสูตร 

๒.๓ แนวทางในการปรับปรุงดานกระบวนการ 

๒.๓.๑ การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ควรปรับแผนการเรียนของรายวิชาให

เหมาะสมกับผูเรียนแตละช้ันป และควรมีการทําความเขาใจกับอาจารยท่ีปรึกษาใหแนะนํานักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนโดยอิงแผนการเรียนท่ีจัดไวให 

๒.๓.๒ การจัดตารางเรียน ตารางสอนไมควรจัดการเรียนการสอนแบบรวมหมูเรียน  

จํานวนผูเรียนมากเกินไปและการเรียนแบบรวมหมูจะทําใหยากตอดําเนินการฝกฝนทักษะใหแก 

๒.๓.๓ การจัดผูสอน ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดผูสอนจากวิทยากรหรือ

บุคคลภายนอก  
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๒.๓.๔ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมี

ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ แนวทางในการปรับปรุงดานผลผลิต 

๒.๔.๑ ควรเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตรการสอนกับเนื้อหาท่ี

สอนใหแกนักศึกษา  

๒.๔.๒ ทุกรายวิชาควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณลักษณะท่ีดีใหแกนักศึกษา 

ไดแก จิตอาสาและความเปนครู และ 

๒.๔.๓ ทักษะท่ีควรฝกฝนใหแกนักศึกษาไดแก การส่ือสารเชิงบวก การจัดการช้ันเรียน 

การวางตัว การถายทอดความรู การและผลิตส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๔ พัฒนามีคุณลักษณะบัณฑิตตรงตามความตองการของสังคม  คือ  

๒.๔.๔.๑ ระเบียบวินัย 

๒.๔.๔.๒ พัฒนาทางดานมารยาททางสังคม  การวางตัวในท่ีประชุมหรือชุมชน 

๒.๔.๔.๓ พัฒนาดานทักษะวิชาชีพ 

๒.๔.๔.๔ พัฒนาทักษะการคิดตัดสินใจ กลาแสดงออก มีจิตสาธารณะ 

๒.๔.๔.๕ พัฒนาใหนักศึกษามีทักษะในการส่ือสารโดยเฉพาะดาน

ภาษาตางประเทศ 

๒.๔.๔.๖ พัฒนาองคความรูท่ีถูกตองท่ีนักศึกษาสามารถนําไปใชใหเกิด

ประโยชน 

อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๕ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผูวิจัยใชกรอบการอภิปรายแบบ CIPP เพื่อ

อภิปรายถึงจุดออนจุดแข็งของหลักสูตรและส่ิงท่ีจะนําไปใชเพื่อการพัฒนาหลักสูตร   

ดานบริบท  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีวัตถุประสงคท่ีเหมาะสม  อาจารยมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันวา

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด  ลักษณะดังกลาวถือไดวา วัตถุประสงคของหลักสูตร

ท่ีกําหนดไวมีความเหมาะสม เปนจุดแข็งท่ีจะทําใหสามารถดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ตอไปได  สอดคลอง

กับครรชิต ทะกองและคณะ  (ครรชิต ทะกองและคณะ, ๒๕๕๐) ไดศึกษาไวและแสดงวาความคลองของ
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วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา เปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร 

ดานปจจัยนําเขา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีรายวิชาท่ีตองปรับเพื่อการนําไปประกอบวิชาชีพ เพราะการออกไป

ประกอบอาชีพเปนครูสอนสาระสังศมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตองการความรูอื่นประกอบ ไมใชเพียง

พระพุทธศาสนา นักศึกษาช้ันปสูงสุดและอาจารยใหความเห็นพองกันวาจําเปนตองปรับลักษณะวิชาเชิง

ประยุกตเพื่อใหนักศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได สอดคลองกับท่ีพินิจ ทิพยมณี (พินิจ ทิพยมณี, 

๒๕๕๒) ท่ีเสนอวาหลักสูตรตองประยุกตเขากับวิชาการสาขาอื่น จะทําใหผูประกอบการพึงพอใจในการ

รับเขาทํางานมากข้ึน  นอกจากนี้หลักสูตรรายวิชาท่ัวไปควรเปดโอกาสใหเรียนอยางเสรีและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองไดจะทําใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพ(จรรยา ตาสาและคณะ,๒๕๕๓) 

ดานกระบวนการ 

กระบวนการบริหารจัดกาอาจารยและนักศึกษามีความเห็นแยงกัน แตส่ิงควรจะนํามาพิจารณา 

ปรับปรุง ไดแก การจัดตารางเวลาการสอบ   ความสอดคลองของโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับ

เนื้อหาวิชาเรียน  ขอเสนอท่ีนักศึกษาสะทอนวาการจัดตารางเรียนหลังเวลา ๑๘.๐๐ น.  เปนส่ิงท่ี

กอใหเกิดความลําบากกับนักศึกษา และการสอบในระยะเวลาท่ียาวนานก็เปนเงื่อนไขจากหลาย

องคประกอบ  ดังนั้น การจัดวันเวลาการสอบจึงเปนไปไดยากท่ีจะสามารถเอื้อประโยชนใหนักศึกษามีวัน 

เวลาในไดตามความพึงพอใจ สอดคลองกับงานศึกษาของสุภาพร ตรีนภา (สุภาพร ตรีนภา ๒๕๕๒)  ท่ีเห็น

วาเงื่อนไขเหลานี้ก็ตองนําไปปรับปรุง 

การจัดผูสอนพบวา ความคิดเห็นของอาจารยทุกดานอยูในระดับดี คือระดับ ๓.๖ (SD ๐.๔๙) 

ยกเวน ดานความเช่ียวชาญในรายวิชาของผูสอน ท่ีผลประเมินปานกลางท่ีระดับ  ๓.๒(SD ๐.๙๘) 

ประเด็นนี้สําคัญมากตอการพัฒนาเนื้อกาสาระรายวิชาหากไดอาจารยมาสอนในหลักสูตรท่ีไมมีความ

เช่ียวชาญจะทําใหหลักสูตรไมสามารถพัฒนาไปสูจุดหมายได เห็นสอดคลองกับอิศเรศ พิพัฒนมงคลพร

และคณะ (อิศเรศ พิพัฒนมงคลพรและคณะ, ๒๕๕๖) 

ดานผลผลิต  

ผลการประเมินโดยนักศึกษาอยูในระดับดีมากทุกประเด็น คือ ดานความรู ความเขาใจ ดานจิต

พิสัย และทักษะ แตส่ิงท่ีนักศึกษาและอาจารยตองการใหมหาวิทยาลัยไดพัฒนาท่ีสอดคลองกันคือทักษะ
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วิชาชีพ  ทักษะทางการคิด  ทักษะในการเขาสูสังคม สอดคลองกับการศึกษาของพินิจ ทิพยมณี ท่ีพบวา

คุณภาพของบัณฑิตคือมีทักษะหลายดานท่ีสามรถประยุกตใชกับวิชาชีพได(พินิจ ทิพยมณี, ๒๕๔๘) 

ขอเสนอแนะ  

๑. ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลการวิจัยไปใช 

๑.๑ ผลการวิจัยสะทอนเรื่องโครงสรางหลักสูตรท่ีตองปรับปรุง คือ กําหนดวิชาศึกษา

ท่ัวไปใหเปนรายวิชาเลือก การลดจํานวนหนวยกิจของวิชาเอก  และเพิ่มวิชาเลือกเสรี ควรนําแนวทางการ

ปรับปรุงโครงสรางไปตรวจสอบกับมาตรฐานวิชาชีพ 

๑.๒ ผลการวิจัยบงช้ีถึงการปรับสาระรายวิชาจํานวนมากท่ีจําเปนเพื่อการเพิ่มทักษะ

วิชาชีพและทักษะอื่นๆ 

๑.๓ ผลวิจัยช้ีให เห็นถึงการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาเปน ส่ิงท่ี จําเปนตอง  

นักศึกษาตองการปรับความรูเรื่องใหมและนําไปสูการปรับเนื้อหาเพื่อใชประกอบวิชาชีพท่ีเขมขนข้ึน 

๑.๔ ผลวิจัยสะทอนความบกพรองของการพัฒนาคุณลักษณะหลายประการของ

ผลผลิต  ตองปรับปรุงกิจจกรรมการเรียนรูเสริมทักษะเหลานั้น 

๒. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

๒.๑ ควรมีการวิจัยเกี่วยวกับการพัฒนาผูสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 

๒.๒ ควรวิจัยความภูมิ ใจผูจบการศึกษา และศึกษาความพึ งพอใจของสถาน

ประกอบการ หรอืนายจางท่ีมีตอผูจบการศึกษาในหลักสูตร 

๒.๓ ควรวิจัยสาระรายวิชาท่ีจําเปนตอการประกอบวิชาชีพ 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อประเมนิการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มวัีตถุประสงคเพื่อประเมินการใชครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศกึษา 

พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู ซึ่งคําตอบของ

นักศึกษาจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และไมมีผลกระทบในทาง

เสียหายใด ๆ ตอตัวนักศึกษา จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามทุกขอตามความคิดเห็นท่ี

แทจรงิ 

ขอบพระคุณในความรวมมอื 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 สาขาวชิา........................................................... 

1.2 นักศึกษาช้ันปที่ 

 ช้ันปที่ 1   ช้ันปที่ 2   ช้ันปที่ 3   ช้ันปที่ 4  

   

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามสําหรับนักศกึษาท่ัวไป 
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ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาพุทธ

ศาสนศกึษา พ.ศ. 2555  

ตามที่ทานไดศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 มาระยะ

หน่ึง ไดมีประสบการณในการใชตารางเรียน ตารางสอบ ส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุน 

ระบบทะเบียน ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา โปรดแสดงความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวตามรายการ

ตอไปน้ี โดยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคดิเห็นซึ่งมรีะดับความคดิเห็น 5 ระดับ

จากมากที่สุดถงึนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแตละประเด็นลงในชองวางที่กําหนด 

 

การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1. การจัดตารางสอนตารางสอบ 

 1.1 ความเหมาะสมของการจัดช่ัวโมง

เรียนในแตละรายวชิากับลักษณะวชิา 

     

 1.2 ความเหมาะสมของชวงเวลาของการ

จัดการเรียนการสอนในแตละรายวชิา 

     

 1.3 ความเหมาะสมของการกระจาย

รายวชิาในตารางเรียนตลอดสัปดาห 

     

 1.4 ความเหมาะสมของตารางเรียนที่เอื้อ

ตอการจัดกจิกรรมเพ่ือเสริมคุณลักษณะ

ของนักศึกษา 

     

 1.5 ความเหมาะสมของชวงเวลาของ

ตารางสอบประจําภาคการศึกษา 

     

 1.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดตารางเรียน ตารางสอบ 

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

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

……………… 

2. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 2.1 หองเรียน 
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การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 2.1.1 ความเหมาะสมของขนาด

หองเรียน 

     

 2.1.2 ความเหมาะสมของลักษณะ

หองเรียนกับรายวชิาที่สอน 

     

 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/เคร่ืองเสียง) 

 2.3.1 ความเหมาะสม      

 2.3.2 ความเพียงพอ      

 2.3.3 ความทันสมัย      

 2.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, ส่ือออนไลน, ระบบอนิเตอรเน็ต เปน

ตน) 

 2.4.1 ความเหมาะสม      

 2.4.2 ความเพียงพอ      

 2.4.3 ความทันสมัย      

 2.5 สนามกฬีาภายในมหาวทิยาลัย 

 2.5.1 ความเหมาะสม      

 2.5.2 ความเพียงพอ      

 2.5.3 ความทันสมัย      

 2.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวทิยาลัย 
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การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 2.6.1 ความเหมาะสม      

 2.6.2 ความเพียงพอ      

 2.6.3 ความทันสมัย      

 2.7 หองปฏบิัติการภายในมหาวทิยาลัย 

 2.7.1 ความเหมาะสม      

 2.7.2 ความเพียงพอ      

 2.7.3 ความทันสมัย      

 2.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อาํนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน 

หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน 

 2.8.1 ความเหมาะสม      

 2.8.2 ความเพียงพอ      

 2.8.3 ความทันสมัย      

 2.9 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุน 

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

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

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

3. ระบบทะเบยีน 

 3.1 ระดับความรู ความเขาใจในการใช

งานระบบ MIS งานทะเบยีน และวัดผล

ของมหาวทิยาลัย 

     

 3.2 ความสะดวกรวดเร็วในการใชงาน

ระบบ MIS งานทะเบยีน และวัดผลของ

มหาวทิยาลัย 

     

 3.3 ความถูกตองอางองิไดของขอมูลใน

ระบบ MIS งานทะเบยีน และวัดผลของ

มหาวทิยาลัย 

     

 3.4 ความทันสมัยของระบบ MIS งาน

ทะเบยีน และวัดผลของมหาวทิยาลัย 
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การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

 3.5 ความเหมาะสมของระเบยีน แนว

ปฏบิัติเกี่ยวกับการลงทะเบยีน 

     

 3.6 ความชัดเจนในการปฏบิัติตาม

ขัน้ตอนของงานทะเบยีน เมื่อมา

ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบยีน 

     

 3.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบทะเบยีน 

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

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

4. ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 4.1 อาจารยที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษา

ตามกําหนดเวลาในตารางเรียน

ตารางสอน 

     

 4.2 อาจารยที่ปรึกษาสละเวลาให

นักศึกษาเขาพบเมื่อมปีญหา 

     

 4.3 อาจารยที่ปรึกษาช้ีแจงแนะนําให

นักศึกษาเขาใจวธิกีารเรียนและวธิี

การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

     

 4.4 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการลงทะเบยีน เชน การเลือก

รายวชิา การปรับแผนการเรียน การเพ่ิม

ถอนรายวชิา 

     

 4.5 อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลที่เปน

ประโยชนกับนักศึกษา เชน สวัสดิการ 

การบริการ ทุนการศึกษา เปนตน 

     

 4.6 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลที่เปน

ประโยชนตอการศึกษาตลอดหลักสูตร 

     

 4.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา 



๑๐๘ 
 

การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

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

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

 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อประเมนิผลการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มวัีตถุประสงคเพื่อศกึษาผลการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปสุดทายของหลักสูตร วามี

คุณลักษณะเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรหรอืไม รวมท้ังความเหมาะสมของการจดัการเรยีการสอน  

ในฐานะที่ทานเปนนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรน้ี โปรดประเมินและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของตนเองและความเหมาะสมของการจัดแผนการเรียนตามขอรายการในประเด็น

ดังกลาว โดยคําตอบที่ไดในคร้ังน้ีจะไมมีผลกระทบในทางเสียหายใด ๆ ตอตัวทาน แตจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐาน และสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนรวมทัง้สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

 

ขอบพระคุณในความรวมมอื 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 

 

แบบสอบถามสําหรับนักศกึษา 

ชัน้ปสูงสุดของหลักสูตร 



๑๐๙ 
 

ตอนที่ 1 คุณลักษณะของนักศกึษา  

ตามที่นักศึกษาไดศึกษาในหลักสูตรและกําลังจะสําเร็จการศึกษา โปรดพิจารณาคุณลักษณะ

ดานความรูความเขาใจ ดานจิตพิสัย ดานทักษะและพฤติกรรม ตอไปน้ีวา หลักสูตรที่ทานศึกษาทํา

ใหทานเกิดคุณลักษณะดังกลาวมากนอยเพียงใด โดยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่ตรงกับ

ความคดิเห็นซึ่งมรีะดับความคดิเห็น 5 ระดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแต

ละดานลงในชองวางที่กําหนด  

คุณลักษณะ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ดานความรู ความเขาใจ 

 1.1 มคีวามรอบรูทัง้ภาคทฤษฎี

และปฏบิัติในสาขาที่เรียน 

     

 1.2 มคีวามสามารถในการนํา

ความรูไปปฏบิัติได 

     

 1.3 มคีวามรูเพียงพอตอการ

นําไปใชในการปฏบิัติงานได 

     

 1.4 มคีวามสามารถในการ

แนะนําหรือใหคําปรึกษาทาง

วชิาการที่เกี่ยวของกับสาขาที่

เรียนได 

     

 1.5 สามารถนําความรูที่เรียน

ตลอดหลักสูตรไปใชในการ

ฝกประสบการณวชิาชีพ 

     

 1.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานความรูความเขาใจ 

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

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

…………………… 

2. ดานจติพิสัย 

 2.1 ตรงตอเวลา      

 2.2 มคีวามซื่อสัตย      

 2.3 มวีนัิยในตนเอง      



๑๑๐ 
 

คุณลักษณะ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 2.4 มคีวามขยันขันแข็ง สู

งาน และอดทน 

     

 2.5 มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง      

 2.6 มนํ้ีาใจบริการหรืออาสา

งาน 

     

 2.7 มจีรรยาบรรณตาม

สาขาวชิาการและวชิาชีพ 

     

 2.8 มคีวามสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

     

 2.9 มทีัศนคติที่ดีตอวชิาชีพ

ของตนเอง 

     

 2.10 มคีวามรับผดิชอบตอ

ตนเองและสวนรวม 

     

 2.11 มคีวามเสียสละ      

 2.12 มจีติสํานึกในความเปน

ไทย 

     

 2.13 ยึดมั่นในศีลธรรมและ

จารีตประเพณขีองสังคม 

     

 2.14 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานจติพิสัย 

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

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

…………………… 

3. ดานทักษะและพฤติกรรม 

 3.1 มคีวามสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 3.2 มคีวามสามารถใน

การใชภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสาร 

     

 3.3 มคีวามสามารถใน      



๑๑๑ 
 

คุณลักษณะ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การใชภาษาตางประเทศเพ่ือ

การส่ือสาร 
 3.4 มคีวามสามารถใน

การใชทรัพยากรหรือแหลง

วทิยาการใหเกดิประโยชนตอ

การปฏบิติังาน 

     

 3.5 มคีวามสามารถใน

การแกปญหาเฉพาะหนาได

อยางเหมาะสม 

     

 3.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดานทักษะและพฤติกรรม 

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

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

…………………… 

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

4.1 ทานตองการใหมหาวทิยาลัยพัฒนาในดานใดเพ่ิมเติมใหแกนักศึกษาเพ่ือใหมี

คุณลักษณะรตรงตามความตองการของสังคม 

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

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

…………………… 

4.2 ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

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

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

…………………… 
 

ตอนที่ 2 การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

ทานมีความคิดเปนอยางไรหลังจากที่ไดศึกษาตามแผนการเรียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา

แลว โดยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ

จากมากที่สุดถงึนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแตละดานลงในชองวางที่กําหนด 

ขอรายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การจัดรายวชิาในแผนการ      



๑๑๒ 
 

ขอรายการ 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

เรียนตลอดหลักสูตรมคีวาม

เหมาะสมตอการเรียน 

2. การจัดรายวชิาในแผนการ

เรียนแตละภาคการศึกษามี

ผลกระทบทําใหผลการเรียน

ของนักเรียนลดลง 

     

3. ความเหมาะสมของจาํนวน

หนวยกติและจํานวนช่ัวโมง

รวมที่จัดในแตละภาค

การศึกษา 

     

4. รายวชิาที่เลือกเรียนเปนวชิา

เลือกเสรีตรงกับความ

ตองการและความสนใจของ

นักศึกษา 

     

5. รายวชิาที่เปดสอนเปนวชิา

เลือกเสรีเพียงพอตอการให

นักศึกษาเลือก 

     

6. ลักษณะวชิาที่เปดสอนเปน

วชิาเลือกเสรีมคีวาม

เหมาะสม 

     

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 

 

แบบสอบถามเพื่อประเมนิการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ

ศาสนศกึษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ในฐานะท่ีทานเปนผูมปีระสบการณการ

สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และมสีวนเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใชในประเด็นการบรหิารหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอน โปรดแสดงความคิดเห็นตามขอรายการในแบบสอบถาม คําตอบของทานจะเปน

ประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมคุีณภาพ จงึขอความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ 

ขอบพระคุณในความรวมมอื 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.3 ประสบการณการสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 3-4 ป   5-6 ป   7-8 ป   9 ปขึ้นไป 

1.4 ทานรับผดิชอบการสอนในรายวชิาของกลุมวชิาใดในหมวดวชิาเฉพาะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 กลุมวชิาชีพครูบังคับ   กลุมวชิาเอก 

 กลุมวชิาชีพครูเลือก   กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 

 รายวชิาเอกที่เปดเปนรายวชิาเลือกในกลุมวชิาเลือกเสรี 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนท่ัวไป 

(วิชาเอก) 



๑๑๔ 
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธ

ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

ตามที่ทานเปนผูที่มปีระสบการณการสอนรายวชิาการหมวดวชิาเฉพาะ  ตามหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอยีดของโครงสรางหลักสูตร หมวดวชิาเฉพาะในสดมภทางดานซายของ

ตารางเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะตามประเด็นขอ

คําถามจํานวน 10 ขอในสดมภทางขวาของตารางโดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง  และให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในชองวาง ที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุมวชิาเอก 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิาเฉพาะ  วชิาเอก 

กลุ่มวชิาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 

1 บังคับวชิาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 

220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศกึษา 

           พระพทุธศาสนา  3(3-0-6)  

220133 ภาษาสนัสกฤตเพ่ือการศกึษา 

           พระพทุธศาสนา  3(3-0-6) 

220134 พทุธภาวนา  1  2(0-90-0)  

220212 จริยศาสตร์ศกึษา 3(3-0-6)  

220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)  

220231 พทุธภาวนา 2 2(0-90-0)  

220232 พทุธศาสนพธีิ  2(1-2-3)  

220233 พทุธศาสนามหายาน  3(3-0-6)  

220234 พระพทุธศาสนาในในประเทศไทย 

 3(3-0-6)  

220236 พทุธประวตัิเชิงวเิคราะห์ 3(3-0-6) 

220315 ศาสนศกึษา 3(3-0-6)  

220316 เทววทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

220332 พระไตรปิฎกศกึษา 3(3-0-6) 

220333 วรรณกรรมพระพทุธศาสนา 

           ในประเทศไทย  3(3-0-6)  

220334 หลกัพทุธธรรม 3(3-0-6)  

1. กลุมวชิาในหมวดวชิาเฉพาะมคีวามเหมาะสมหรือไม 

อยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

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

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

2. จํานวนหนวยกติของแตละกลุมวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ 

มสัีดสวนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

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

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

3. รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะครอบคลุมความรู

ความสามารถทางวชิาการและวชิาชีพของสาขาวชิาหรือไม 

อยางไร 

 ครอบคลุม 

ไมครอบคลุมเพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

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



๑๑๕ 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุมวชิาเอก 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิาเฉพาะ  วชิาเอก 

220335 วธีิคดิตามหลกัพทุธธรรม 3(3-0-6) 

220342 พระพทุธศาสนาภาคภาษาองักฤษ 

  3(3-0-6)  

220442 พทุธศกึษาศาสตร์   3(3-0-6)  

220444 สทิธิมนษุยชนแนวพทุธ 3(3-0-6)  

220131 ประวตัศิาสตร์พระพทุธศาสนา3(3-0-6) 

220211 ปรัชญาทัว่ไป 3(3-0-6)  

220235 พระพทุธศาสนาในโลกปัจจบุนั3(3-0-6) 

220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6)  

220341 ปรัชญาทางสายกลางสูเ่ศรษฐกิจ- 

           พอเพียง  3(3-0-6)  

220441 พทุธจริยศาสตร์ 3(3-0-6)  

220443 พทุธเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)  

220445 พทุธรัฐศาสตร์  3(3-0-6)  

220446 พทุธเนตธิรรม 3(3-0-6)   

220447 พระพทุธศาสนากับปรัชญา  3(3-0-6)  

220448 พระพทุธศาสนากับวทิยาศาสตร์ 

 3(3-0-6) 

220449 พระพทุธศาสนากบัการพฒันา 

           สงัคม 3(3-0-6) 

220491 การวจิยัทางพระพทุธศาสนา 3(0-6-3) 

220492 สมัมนาทางพระพทุธศาสนา 3(0-6-3) 

220421 การจดัการเรียนการสอนพทุธศาสน- 

          ศกึษา 1   3(2-2-5)  

220422 การจดัการเรียนการสอนพทุธศาสน       

          ศกึษา 2  3(2-2-5)  

220423 เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการสอน 

           พระพทุธศาสนา 3(2-2-5)  

 
 

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

4. รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ ที่ไมทันสมัย มีหรือไม ถามี

ควรปรับปรุงอยางไร 

 ไมม ี

 ม ีควรปรับปรุงดังน้ี 

4.1 ควรตัดออกจากหมวดวชิาเฉพาะ ไดแก รายวชิาใด 

(โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

4.2 ควรปรับปรุงใหทันสมัย ดังน้ี 

4.2.1 ควรปรับปรุงช่ือรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิา

ตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

4.2.2 ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชา (โปรดระบุไมเกนิ 3 

วิชาตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

4.2.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

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



๑๑๖ 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุมวชิาเอก 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิาเฉพาะ  วชิาเอก 

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

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

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

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

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

5. รายวชิาใดในหมวดวชิาเฉพาะที่มเีน้ือหาสาระไม

เหมาะสมกับจํานวนหนวยกติ ควรปรับปรุงมหีรือไม  

 ไมม ี

 ม ีรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

6. รายวชิาใดในหมวดวชิาเฉพาะที่มคีําอธบิายรายวชิาไม

ชัดเจน ควรปรับปรุงมหีรือไม  

 ไมม ี

 ม ีรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

7. รายวชิาใดในหมวดวชิาเฉพาะที่มคีําอธบิายรายวชิาไม

ถูกตองครบถวน ควรปรับปรุงมหีรือไม  

 ไมม ี

 ม ีรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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

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



๑๑๗ 
 

หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุมวชิาเอก 

ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวชิาเฉพาะ  วชิาเอก 

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

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

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

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

8.  รายวชิาใดหมวดวชิาเฉพาะที่มีเน้ือหาซ้ําซอนกัน 

 ไมสามารถระบุได 

 ไมมรีายวชิาใดที่มเีน้ือหาซ้ําซอนกัน  

 มรีายวชิาที่มเีน้ือหาหาซ้ําซอนกัน ไดแก 

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

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

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

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

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

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

9. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหมวดวชิาเฉพาะโดยภาพรวม 

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

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

……………………… 

 

 

ตอนที่ 3 ความคดิเห็นเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา พุทธ

ศาสนศกึษา พ.ศ. 2555 

ตามที่ทานเปนผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 

2555 โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดผูสอน การจัดส่ิงอํานวยความ

สะดวกและส่ิงสนับสนุน ระบบทะเบียน และระบบอาจารยที่ปรึกษา โปรดแสดงความคิดเห็นใน

เร่ืองดังกลาวตามรายการตอไปน้ี โดยการทําเคร่ืองหมาย  ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นซึ่งมี

ระดับความคดิเห็น 5 ระดับจากมากที่สุดถึงนอยที่สุด และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมแตละประเด็นลงใน

ชองวางที่กําหนด 



๑๑๘ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 1.1 หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบัน

ทานมคีวามรูความขาใจใน

รายละเอียดตอไปน้ีมากนอย

เพียงใด 

     

 1.1.1 วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

 1.1.2 โครงสรางหลักสูตร      

 1.1.3 คําอธบิายรายวชิา

และหลักสูตร 

     

 1.1.4 การจัดแผนการ

เรียน 

     

 1.2 แผนการเรียนตลอด

หลักสูตรที่ใชกับนักศึกษา

ปจจุบัน ทานคดิวา

สอดคลองกับประเด็น

ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

     

 1.2.1 วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

 1.2.2 โครงสรางของ

หลักสูตร 

     

 1.2.3 คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักศึกษา 

     

 1.3 แผนการเรียนที่ใชอยูกับ

นักศึกษาปจจุบันของทาน

คํานึงถงึสิ่งตอไปน้ีมากนอย

เพียงใด 

     

 1.3.1 วัตถุประสงคของ      



๑๑๙ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

หลักสูตร 
 1.3.2 โครงสรางของ

หลักสูตร 

     

 1.3.3 คําอธบิายรายวชิา      

 1.3.4 ลําดับวชิา      

 1.3.5 จํานวนรายวชิา      

 1.3.6 การกระจาย

รายวชิาตอภาคเรียน 

     

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน 

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

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

…………………… 

2. การจัดตารางเรียนตารางสอน 

 2.1 ความเหมาะสมของการ

จัดช่ัวโมงเรียนตอจํานวน

หนวยกติในแตละรายวชิากับ

ลักษณะวชิา 

     

 2.2 ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาของการจัดการเรียน

การสอนในแตละรายวชิา 

     

 2.3 ความเหมาะสมของการ

กระจายรายวชิาในตาราง

เรียนตลอดสัปดาห 

     

 2.4 ความเหมาะสมในการจดั

ตารางเรียนที่เอื้อตอการจดั

กจิกรรมเพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะของนักศึกษา 

     

 2.5 ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาการจัดสอบประจํา

     



๑๒๐ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ภาค 

3. การจัดผูสอน การจัดผูสอนในรายวชิาตาง ๆ ไดมกีารคํานึงถงึความเหมาะสมของส่ิงตอไปน้ี

มากนอยเพียงใด 

 3.1 คุณวุฒิผูสอน      

 3.2 วัยวุฒิของผูสอน      

 3.3 ความเช่ียวชาญในรายวชิา

ของผูสอน 

     

 3.4 จํานวนรายวชิาที่

รับผดิชอบตอภาคการศึกษา 

     

 3.5 เกณฑภาระงาน      

 3.6 โปรดระบุปญหาและอุปสรรคของการจัดผูสอนรายวชิาตางๆ (ถาม)ี 

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

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

…………………… 

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 4.1 หองเรียน 

 4.1.1 ความเหมาะสมของ

ขนาดหองเรียน 

     

 4.1.2 ความเหมาะสมของ

ลักษณะหองเรียนกับรายวชิา

ที่สอน 

     

 4.1.3 ความเพียงพอของ

หองเรียน 

     

 4.1.4 ความทันสมัยของ

หองเรียน 

     

 4.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน 

 4.2.1 ความเหมาะสมของ

บรรยากาศของหองเรียน (พัด

ลม/อากาศถายเท) 

     



๑๒๑ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 4.2.2 ความสะอาด

เรียบรอยของสภาพแวดลอม

ในหองเรียน (โตะ เกาอี้ 

กระดาน เปนตน) 

     

 4.2.3 สภาพพรอมใชของ

หองเรียน 

     

 4.3 อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เคร่ืองเสียง) 

 4.3.1 ความเหมาะสม      

 4.3.2 ความเพียงพอ      

 4.3.3 ความทันสมัย      

 4.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, ส่ือออนไลน, ระบบอนิเตอรเน็ต เปน

ตน) 

 4.4.1 ความเหมาะสม      

 4.4.2 ความเพียงพอ      

 4.4.3 ความทันสมัย      

 4.5 สนามกฬีาภายในมหาวทิยาลัย 

 4.5.1 ความเหมาะสม      

 4.5.2 ความเพียงพอ      

 4.5.3 ความทันสมัย      

 4.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวทิยาลัย 

 4.6.1 ความเหมาะสม      

 4.6.2 ความเพียงพอ      

 4.6.3 ความทันสมัย      

 4.7 หองปฏบิัติการภายในมหาวทิยาลัย 

 4.7.1 ความเหมาะสม      

 4.7.2 ความเพียงพอ      

 4.7.3 ความทันสมัย      

 4.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อาํนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ที่พักผอน 



๑๒๒ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน 

 4.8.1 ความเหมาะสม      

 4.8.2 ความเพียงพอ      

 4.8.3 ความทันสมัย      

 4.9 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุน 

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

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

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

5. ระบบทะเบยีน 

 5.1 ระดับความรู ความเขาใจ

ในการใชงานระบบ MIS งาน

ทะเบยีน และวัดผลของ

มหาวทิยาลัย 

     

 5.2 ความสะดวกรวดเร็วใน

การใชงานระบบ MIS งาน

ทะเบยีน และวัดผลของ

มหาวทิยาลัย 

     

 5.3 ความถูกตองอางองิได

ของขอมูลในระบบ MIS งาน

ทะเบยีน และวัดผลของ

มหาวทิยาลัย 

     

 5.4 ความทันสมัยของระบบ 

MIS งานทะเบยีน และวัดผล

ของมหาวทิยาลัย 

     

 5.5 ความเหมาะสมของ

ระเบยีน แนวปฏบิัติเกี่ยวกับ

การลงทะเบยีน 

     

 5.6 ความชัดเจนในการ

ปฏบิัติตามขัน้ตอนของงาน

     



๑๒๓ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ทะเบยีน เมื่อมาดําเนินการ

เกี่ยวกับงานทะเบยีน 
 5.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบทะเบยีน 

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

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

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

 

 

 

6. ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 6.1 ทานรูและเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของอาจารยที่

ปรึกษา 

     

 6.2 ทานปฏบิัติหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาไดครบถวน 

     

 6.3 ทานมปีญหาการปฏบิัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาในดานระเบยีบ ขอบังคับ หลักสูตร

หรือไม อยางไร (โปรดระบุ) 

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

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

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

 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา พ.ศ. 2555  

ตามที่ทานเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

พ.ศ. 2555 โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาว

ตามรายการตอไปน้ี โดยแสดงความคดิเห็นพรอมขอเสนอแนะในชองวางที่กําหนดให  

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

1. ทานมปีญหาการจัดการเรียนการสอนหรือไม อยางไร (โปรดระบุ) 



๑๒๔ 
 

1.1 ดานความรูในสาขาวชิา 

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

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

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

1.2 ดานการเตรียมการสอน 

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

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

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

1.3 ดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

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

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

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

1.4 ดานการวัดและประเมนิผล 

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

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

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

2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

 สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 
คําชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบับนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินการใช้หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน

ศึกษา พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ มีประสบการณ์การสอน

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ และมีส่วนเก่ียวข้องกับการนําหลักสูตรไปใช้ในประเด็นการบริหารหลกัสตูร และการ

จดัการเรียนการสอน โปรดแสดงความคิดเห็นตามข้อรายการในแบบสอบถาม คําตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งตอ่การปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรให้มีคณุภาพ จึงขอความกรุณาตอบคําถามให้ครบทกุข้อ 

ขอบพระคณุในความร่วมมือ 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.5 ประสบการณการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 3-4 ป   5-6 ป   7-8 ป   9 ปข้ึนไป 

1.6 ทานรับผิดชอบการสอนในรายวิชาของกลุมวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 กลุมวิชาชีพครูบังคับ   กลุมวิชาเอก 

 กลุมวิชาชีพครูเลือก   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 รายวิชาเอกท่ีเปดเปนรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเลือกเสรี 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามสําหรับอาจารยท่ัวไป 

(วิชาชพีครู) 



๑๒๖ 
 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน

ศึกษา พ.ศ. 2555  

ตามท่ีทานเปนผูท่ีมีประสบการณการสอนรายวิชาการหมวดวิชาเฉพาะ ตามหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังนี ้

3. ศึกษารายละเอียดของโครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะในสดมภทางดานซายของตาราง

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

4. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะตามประเด็นขอคําถาม

จํานวน 10 ขอในสดมภทางขวาของตารางโดยทําเครื่องหมาย ในชอง  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน

ชองวาง ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

หมวดหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุมวิชาชีพครู 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

 1. กลุ่มวชิาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 

         1.1  บังคับวชิาชีพครู   

102211 การพฒันาหลกัสตูร  3(2-2-5) 

102321 การออกแบบและ 

           การจดัการเรียนรู้  3(2-2-5) 

103111 เทคโนโลยีการศกึษา 3(2-2-5)  

104212 หลกัการวดัและประเมนิผล- 

           การศกึษา 3(2-2-5) 

104313 การวจิยัการศกึษา 3(2-2-5) 

105231 จิตวทิยาการปรึกษา 

          และการแนะแนว 3(2-2-5) 

105341 จิตวทิยาการศกึษา  3(2-2-5)  

106201 ความเป็นครู 3(2-2-5)  

106402 การบริหารจดัการทางการศกึษา 3(2-2-5) 

108361 การศกึษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)  

   1.2  เลือกวชิาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

กิต 

102341 ทกัษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3)  

102442 หลกัสตูรและการเรียนการสอน 

           ของประเทศในกลุม่อาเซียน 2(2-0-4) 

103121 การออกแบบและพฒันาส่ือ  

10. กลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..... 

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

. 

ควรปรับปรุงอย่างไร……………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………… 

11. จํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มี

สัดสวนท่ีเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..... 

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

. 

ควรปรับปรุงอย่างไร……………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………… 

12. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะครอบคลุมความรู

ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาหรือไม 

อยางไร 

 ครอบคลุม 

ไมครอบคลุมเพราะ…………………………………………………..... 



๑๒๗ 
 

หมวดหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุมวิชาชีพครู 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

           เพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5)  

103372 นวตักรรมการศกึษา  3(2-2-5) 

104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวจิยั 3(2-2-5) 

104411 การประเมนิทางการศกึษา  3(2-2-5)   

104431 การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

105242 จิตวทิยาการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

105243 การปรับพฤตกิรรม   2(2-0-4) 

105252 ทฤษฎีและปฏิบตักิาร 

            ทางจิตวทิยาสงัคม 2(1-2-3) 

106232 มารยาททางสงัคมสําหรับครู 2(1-2-3) 

106233  การศกึษากบัการพฒันาชมุชน 2(2-0-4) 

106416 การประกนัคณุภาพทางการศกึษา3(2-2-5) 

106436 กฎหมายการศกึษา 3(3-0-6) 

108205 เทคนิคการสอนเดก็ท่ีมีความต้องการพเิศษ 

           2(2-0-4) 
     1.3  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 16 หน่วยกิต 

101411 ทกัษะวชิาชีพครู 1   1(0-2-1) 

101412 ทกัษะวชิาชีพครู 2   3(0-6-3) 

101521 การปฏิบตักิารทางวชิาชีพครู1     

           6(0-360-0) 
101522 การปฏิบตักิารทางวชิาชีพครู 2    

           6(0-360-0) 
 
 

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

. 

ควรปรับปรุงอย่างไร……………………………………………………............. 
……………………………………………………………………………………… 

13. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ท่ีไมทันสมัย มีหรือไม ถามี

ควรปรับปรุงอยางไร 

 ไมมี 

 มี ควรปรับปรุงดังนี้ 

6.1 ควรตัดออกจากหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก รายวิชาใด (โปรด

ระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

13.2 ควรปรับปรุงใหทันสมัย ดังนี้ 

13.2.1 ควรปรับปรุงช่ือรายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 

วิชาตามลําดับ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

4.2.2 ควรปรับปรุงเนือ้หาสาระของรายวชิา (โปรดระบุไมเ่กิน 

3 วชิาตามลําดบั) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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



๑๒๘ 
 

หมวดหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุมวิชาชีพครู 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

 รายวชิา................................................................. 

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

4.2.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

14. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีเนื้อหาสาระไม

เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ควรปรับปรุงมีหรือไม  

 ไมมี 

 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

15. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีคําอธิบายรายวิชาไม

ชัดเจน ควรปรับปรุงมีหรือไม  

 ไมมี 

 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

16. รายวิชาใดในหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีคําอธิบายรายวิชาไม

ถูกตองครบถวน ควรปรับปรุงมีหรือไม  



๑๒๙ 
 

หมวดหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุมวิชาชีพครู 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู 

 ไมมี 

 มี รายวิชา (โปรดระบุไมเกิน 3 วิชาตามลําดับ) 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

17.  รายวิชาใดหมวดวิชาเฉพาะท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนกัน 

 ไมสามารถระบุได 

 ไมมีรายวิชาใดท่ีมีเนื้อหาซ้ําซอนกัน  

 มีรายวิชาท่ีมีเนื้อหาหาซ้ําซอนกัน ไดแก 

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

 รายวชิา................................................................. 

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

18. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุมวิชาชีพครูในภาพรวม 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา 

พ.ศ. 2555 

ตามท่ีทานเปนผูเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 

โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรในประเด็น การจัดผูสอน การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิง

สนับสนุน ระบบทะเบียน และระบบอาจารยท่ีปรึกษา โปรดแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวตาม

รายการตอไปนี้ โดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นซึ่งมีระดับความคิดเห็น 5 

ระดับจากมากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละประเด็นลงในชองวางท่ีกําหนด 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 1.1 หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบัน

ทานมีความรูความขาใจใน

รายละเอียดตอไปนี้มากนอย

เพียงใด 

     

 1.1.1 วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

 1.1.2 โครงสรางหลักสูตร      

 1.1.3 คําอธิบายรายวิชา

และหลักสูตร 

     

 1.1.4 การจัดแผนการเรียน      

 1.2 แผนการเรียนตลอด

หลักสูตรท่ีใชกับนักศึกษา

ปจจุบัน ทานคิดวาสอดคลอง

กับประเด็นตอไปนี้มากนอย

เพียงใด 

     

 1.2.1 วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     



๑๓๑ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 1.2.2 โครงสรางของ

หลักสูตร 

     

 1.2.3 คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของนักศึกษา 

     

 1.3 แผนการเรียนท่ีใชอยูกับ

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

ช่ัวโมงเรียนตอจํานวนหนวยกิต

ในแตละรายวิชากับลักษณะ

วิชา 

     

 2.2 ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาของการจัดการเรียน

การสอนในแตละรายวิชา 

     

 2.3 ความเหมาะสมของการ      



๑๓๒ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

กระจายรายวิชาในตารางเรียน

ตลอดสัปดาห 
 2.4 ความเหมาะสมในการจัด

ตารางเรียนท่ีเอื้อตอการจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะของนักศึกษา 

     

 2.5 ความเหมาะสมของ

ชวงเวลาการจัดสอบประจํา

ภาค 

     

3. การจัดผูสอน การจัดผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ไดมีการคํานึงถึงความเหมาะสมของส่ิงตอไปนี้มาก

นอยเพียงใด 

 3.1 คุณวุฒิผูสอน      

 3.2 วัยวุฒิของผูสอน      

 3.3 ความเช่ียวชาญในรายวิชา

ของผูสอน 

     

 3.4 จํานวนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

ตอภาคการศึกษา 

     

 3.5 เกณฑภาระงาน      

 3.6 โปรดระบุปญหาและอุปสรรคของการจัดผูสอนรายวิชาตางๆ (ถามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

4. การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 4.1 หองเรียน 

 4.1.1 ความเหมาะสมของ

ขนาดหองเรียน 

     

 4.1.2 ความเหมาะสมของ

ลักษณะหองเรียนกับรายวิชาท่ี

สอน 

     

 4.1.3 ความเพียงพอของ      



๑๓๓ 
 

การบริหารหลักสูตร 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

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 อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน (LCD Projector/เครื่องเสียง) 

 4.3.1 ความเหมาะสม      

 4.3.2 ความเพียงพอ      

 4.3.3 ความทันสมัย      

 4.4 ทรัพยากรสารสนเทศในกาเรียนรู (หนังสือ, ตํารา, ส่ือออนไลน, 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 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 4.7 หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย 

 4.7.1 ความเหมาะสม      

 4.7.2 ความเพียงพอ      

 4.7.3 ความทันสมัย      

 4.8 สวนบริการตาง ๆ ท่ีอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอน เชน ท่ีพักผอน 

หองพักอาจารย รานคา และสถานท่ีจําหนายอาหารกลางวัน 

 4.8.1 ความเหมาะสม      

 4.8.2 ความเพียงพอ      

 4.8.3 ความทันสมัย      

 4.10 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนนุ 

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

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

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

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 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ระเบียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การลงทะเบียน 
 5.6 ความชัดเจนในการปฏิบัติ

ตามข้ันตอนของงานทะเบียน 

เมื่อมาดําเนินการเกี่ยวกับงาน

ทะเบียน 

     

 5.7 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทะเบียน 

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

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

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

6. ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 6.1 ทานรูและเขาใจในบทบาท

หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

     

 6.2 ทานปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาไดครบถวน 

     

 6.4 ทานมีปญหาการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาในดานระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรหรือไม 

อยางไร (โปรดระบุ) 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

ตามท่ีทานเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 

โปรดพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวตามรายการ

ตอไปนี้ โดยแสดงความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะในชองวางท่ีกําหนดให  

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

3. ทานมีปญหาการจัดการเรียนการสอนหรือไม อยางไร (โปรดระบุ) 

1.1 ดานความรูในสาขาวิชา 

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

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

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

3.2 ดานการเตรียมการสอน 

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

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

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

3.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

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

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

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

3.4 ดานการวัดและประเมินผล 

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

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

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

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

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

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

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

 

 



๑๓๗ 
 

 

 

แบบสอบถามเพื่อประเมนิการใชหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ในสวนท่ีเกีย่วของกับหมวดการศึกษาท่ัวไป ในฐานะ

ท่ีทานเปนผูมปีระสบการณการสอนรายวิชาในหมวดการศกึษาท่ัวไป โปรดแสดงความคิดเห็นตามขอรายการใน

แบบสอบถาม คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ จงึขอ

ความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ 

ขอบพระคุณในความรวมมอื 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.7 ประสบการณการสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  3-4 ป   5-6 ป   7-8 ป   9 ปขึ้นไป 

1.8 ประสบการณการสอนรายวชิาในหมวดการศึกษาทั่วไป ต้ังแตปการศึกษา 2556 เปนตนมา 

 สอนเปนคร้ังแรกในปการศึกษาน้ี   เคยสอนเพียงคร้ังเดียว 

 สอนมากกวาหน่ึงคร้ังแตไมทุกภาคการศึกษา  สอนทุกภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน

หมวดการศกึษาท่ัวไป 



๑๓๘ 
 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธ

ศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 หมวดศึกษาทั่วไป 

ตามที่ทานเปนผูที่มปีระสบการณการสอนรายวชิาการหมวดการศึกษาทั่วไป ตาม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 โปรดดําเนินการดังน้ี 

5. ศึกษารายละเอียดของโครงสรางหลักสูตร หมวดการศึกษาทั่วไปในสดมภทาง

ดานซายของตารางเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

6. แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไปตามประเด็นขอ

คําถามจํานวน 10 ขอในสดมภทางขวาของตารางโดยทําเคร่ืองหมาย ในชอง  และให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในชองวาง ที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 

 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ความคดิเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร 

หมวดศกึษาทัว่ไป 

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  ต้องเรียนน้อยกวา่  30 หน่วย

กิต  

1.  กลุ่มวชิาภาษา เรียน 12 หน่วยกิต  ห  

    1.1  บังคับ 9 หน่วยกิต   

001001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 

001002 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

001003 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

     1.2  เลือกไม่น้อยกว่า 3 

001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

001006 ภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

001007 ภาษาจีนกลางพืน้ฐาน   3(3-0-6)                          

001008 ภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐาน  3(3-0-6)                             

001009 ภาษาเขมรพืน้ฐาน  3(3-0-6)                             

001010 ภาษาฮินดีพืน้ฐาน  3(3-0-6)                                

001011 ภาษาฝร่ังเศสพืน้ฐาน  3(3-0-6)                            

001012 ภาษาลาวพืน้ฐาน  3(3-0-6)                             

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียน 6-9 หน่วยกิต 

     2.1 บังคับ 6 หน่วยกิต 

002001 วถีิแห่งชีวติ  3(3-0-6) 

19. กลุมวชิาในหมวดศึกษาทั่วไปมคีวามเหมาะสม

หรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม 

เพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

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

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

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

20. จํานวนหนวยกติของแตละกลุมวชิาในหมวด

ศึกษาทั่วไป มสัีดสวนที่เหมาะสมหรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

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

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

…………………………………………………………………………….……… 



๑๓๙ 
 

002002 ท้องถิ่นไทย   

   2.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

002003 จิตวทิยาเพ่ือการดําเนินชีวติ 3(3-0-6) 

002004 มนษุย์กบัสนุทรียภาพ3(3-0-6) 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ เรียน 3-6 หน่วยกิต 

       3.1 บังคับ 3 หน่วยกิต   

003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6 

       3.2 เลือก 3 หน่วยกิต 

003002 สงัคมโลกอนาคต3(3-0-6) 

003003 มนษุย์กบัอารยธรรม3(3-0-6) 

003004 อาเซียนศกึษา3(3-0-6) 

003005 กฎหมายในการดํารงชีวติ 3(3-0-6) 

003006 แหลง่และวธีิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

          3(3-0-6) 
4.  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี   เรียน 9 หน่วยกิต 

    4.1  บังคับ 6 หน่วยกิต 

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ3(2-2-5) 

004002 การคดิเชิงระบบและการตดัสนิใจ 

            3(3-0-6) 
  4.2  เลือก 3 หน่วยกิต 

004003 การสง่เสริมสขุภาพและ 

           การออกกําลงักาย 3(3-0-6) 

004004 สิง่แวดล้อมและพลงังาน 

           เพ่ือความยัง่ยืนแห่งชีวติ  3(3-0-6) 

004005 อาหารเพ่ือชีวติ 3(3-0-6) 

004006 เทคโนโลยีในชีวติประจําวนั  3(2-2-5) 

 5.  กลุ่มวชิาการบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต 

      5.1  เลือก 3 หน่วยกิต 

005001การเป็นผู้ประกอบการสมยัใหม ่3(3-0-6) 

005002 เศรษฐกิจกบัวถีิชีวติ 3(3-0-6) 

005003 การจดัการตนเองเพ่ือพฒันางาน 3(3-0-6) 
 

……………….…………………………………………………………….……… 

21. จํานวนรายวชิาบังคับและเลือกแตละกลุมวชิาใน

หมวดศึกษาทั่วไปมคีวามเหมาะสมหรือไมอยางไร 

 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม เพราะ…………………………………………………..…………......... 

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

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….……… 

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

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

…………………………………………………………………………….……… 

……………….…………………………………………………………….……… 

22. จํานวนรายวชิาของเลอืกแตละกลุมวิชาในหมวด

ศึกษาทั่วไปมีความเพียงพอตอการพัฒนานักศึกษา

หรือไม อยางไร 

 เพียงพอ 

ไมเพียงพอ  

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

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

…………………………………………………………………………….……… 

23. จํานวนรายวชิาของเลอืกแตละกลุมวิชาในหมวด

ศึกษาทั่ วไปมีความหลากหลายพอตอการพัฒนา

นักศึกษาหรือไม อยางไร 

 หลากหลาย 

ไมหลากหลาย  

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

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

…………………………………………………………………………….……… 

24. รายวชิาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่ไมทันสมัย มี

หรือไม ถามคีวรปรับปรุงอยางไร 

 ไมม ี

 ม ีควรปรับปรุงดังน้ี 

6.1 ควรตัดออกจากหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไดแก 

รายวชิาใด (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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



๑๔๐ 
 

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

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

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

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

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

24.2 ควรปรับปรุงช่ือรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิา

ตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

24.3 ควรปรับปรุงเน้ือหาสาระของรายวชิา (โปรดระบุ

ไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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

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

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

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

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

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

24.4 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

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

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

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

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

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

เพราะ

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

25. รายวชิาใดในหมวดศึกษาทั่วไปที่ควรปรับปรุง

โดยเนนภาคปฏบิัติมากกวาภาคบรรยาย 

 ไมม ี

 ม ีรายวชิา (โปรดระบุไมเกนิ 3 วชิาตามลําดับ) 

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



๑๔๑ 
 

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

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

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

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

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

26. เน้ือหาสาระของรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปที่มี

ลักษณะบรูณาการ ควรคงไวในลักษณะเชนเดิมหรือไม 

 ควรคงไว 

 ควรปรับเปล่ียน  

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

ควรปรับอยางไร.......................................................... 

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

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

27. จํานวนหนวยกติ ของรายวชิาแตละรายวชิาใน

หมวดศึกษาทั่วไปเหมาะสมหรือไม อยางไร 

 เหมาะสม 

 ไมเหมาะสม  

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

ควรปรับอยางไร.......................................................... 

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

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

28.  เน้ือหาสาระของรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป

ครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

หลักสูตร (ดานความรู ความเขาใจ ดานเจตคติ ดาน

ทักษะ ดานพฤติกรรม) หรือไม 

 ครอบคลุม 

 ไมครอบคลุม  

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

ควรปรับอยางไร.......................................................... 

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

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



๑๔๒ 
 

29. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหมวดศึกษาทั่วไป 

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

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

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

…………………………… 
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ภาคผนวก ข 

สรุปผลการสนทนากลุม 
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ทึกผลการสนทนากลุม(Focus Group) 

การวิจัยการประเมินการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

@@@@@ 

วันท่ี   วันท่ี 14 ธันวาคม 2558  เวลาเริ่ม  09.30 เวลาส้ินสุด 11.30 น  เวลารวม  2  ช่ัวโมง 

ช่ือกลุมท่ีสนทนา  กลุมอาจารย 

สถานท่ีสนทนา หองประชุม 534 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนผูเขารวมสนทนา  10   คน  

แผนผังในการนั่งสนทนากลุม 

ผังการนั่งในกลุม 

 

 

 

 

 

 

ท่ีนั่ง ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

M อ. สุชาติ  พิมพพันธ อาจารยประจําหลักสูตร 

N อ. โยธิน  มาหา อาจารยประจําหลักสูตร 

1 ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร อาจารยผูสอน 

2 ผศ. เมินรัตน   นวะบุศย อาจารยประจําหลักสูตร 

3 อ. พงษศักด์ิ 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 

8 

 

M 

 

 

N  

2  

1 

3 5 

6 

4 

7 

M หมายถึง ผู้ดําเนินการสนทนากลุม่  

N หมายถึง จดบนัทึกการสนทนา 

 



๑๔๕ 
 

 

รายละเอียดจากประเด็นการสนทนา 

1. ประเด็นดานเนื้อหาสาระรายวิชาและสิ่งท่ีควรปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

1. วิชาศึกษาท่ัวไปบางรายวิชาสําคัญสําหรับการเติมความรูใหนักศึกษาและรักทองถ่ินตาม

ปรัชญาราชภัฏเพื่อทองถ่ิน  เชน ทองถ่ินศึกษา แตเดิมเคยมีวิชาโคราชศึกษา แตหายไป  และมีแทรกอยู

ในวิชาทองถ่ินศึกษาเพียงหนึ่งบท  นอยเกินไปท่ีจะรูจักโคราช  นักศึกษาท่ีมาอยูท่ีนี่ เรียนท่ีนี่ ควรรูโคราช 

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยดานวิชาศึกษาท่ัวไปยังไมใหสาขาวิชาจัดการเอง การไดมาซึ่งวิชา

ศึกษาท่ัวไปมีความซับซอน 

3. วิชาศึกษาท่ัวไปเปนวิชาบังคับท้ังหมด ยังไมสอดคลองกับสาขาวิชา  ใหเปนรายวิชาเลือกท่ี

สาขาจะเลือกมาใหเหมาะสม 

4. เนื้อหาวิชาศึกษาท่ัวไปจะเปนเรื่องนามธรรม  เปนเรื่องมนุษยศาสตรมากกวาสังคมศาสตรหรือ

วิทยาศาสตร  

3. ความไมเขาใจเนื้อหา เชน ทองถ่ินไทย บางคนท่ีเปนผูบริหารเขาใจวาตองเรียนเรื่องการ

ปกครอง แตมันเปนวิชาดานวัฒนธรรม หรือวิชาเชิงมนุษยศาสตรท่ีเนนเรื่องสุนทรียภาพของการ ศึกษา

ทองถ่ิน  เชน ศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียว ประวติัศาสตรความสําคัญของทองถ่ินไทยแตละแหง   

4. วิชาศึกษาท่ัวไปสวนใหญเปนทฤษฎีมาก มีกิจกรรมนอย การปรับเปนวิธีการสอนอาจชวยใหมี 

เชนรายวิชาวิถีแหงชีวิต 

5. นักศึกษาไมใหความสนใจวิชาศึกษาท่ัวไป เขาใจวาไมสําคัญ 

6. ความไมเขาใจปรัชญาวิชาศึกษาท่ัวไปของอาจารยวา เปนวิชาเติมเต็มเพื่อเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิต  ไมใชวิชาพื้นฐานสําหรับการศึกาวิชาเอกหรือวิชาชีพ 

กลุมวิชาชีพครู 

1. เนื้อหาสาระในภาพรวมทุกกลุมวิชาในวิชาชีพครู เปนกลางๆ ดีแลวทุกรายวิชา ครูผูสอน

เพียงแตตองปรับวิธีการสอนตามกลุมนักศึกษา แตส่ิงสําคัญคือการสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนวาเขาจะ

เปนครูได  

2. วิชาท่ีสําคัญ 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 ท้ังบังคับ  เลือก  เลือกเพิ่ม 

3. วิชาเอกยังเขมขนไมพอตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองใหเปนผูเช่ียวชาญดานวิชาการ

พุทธศาสนา สามารถไปสอนไดอยางถูกตอง 

4. ลําดับความยากงายของวิชาตองปรับใหม 

5. เนื้อหาบางวิชาลึกซึ้ง  เชน หลักพุทธธรรม  นักศึกษาไมมีพื้นฐานความรูเพียงพอ ตองเตรียม

ความพรอม 

6. ขอสังเกต เนื้อหาระดับการศึกษาช้ันพึ้นฐานยากมาก แตมีเมื่อนักเรียนสอบเขามาเรียนกลับ

พบวามีปญหามาก เหมือนไมไดเรียนอะไรมาเลย  ตองปรับพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเอก 

สรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสาระวิชา 

1. เพิ่มเนื้อหาโคราชศึกษา เดิมเปนหนึ่งวิชาแตหายไป  และมีอยูในวิชาทองถ่ินศึกษาเพียงหนึ่ง

บท  นอยเกินไปท่ีจะรูจักโคราช  นักศึกษาท่ีมาอยูท่ีนี่ เรียนท่ีนี่ ควรรูโคราชการสรางความมั่นใจในการไป

ประกอบวิชาชีพ 

2. ใหหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปนรายวิชาเลือกท่ีสาขาเลือกมาใหเหมาะสมแตละสาขา  เพื่อเติม

เต็มวิชาชีพ  วิชาเอก 

3. การส่ือสาร อบรม ใหอาจารยและบุคลากรท้ังหมาวิทยาลัยเขาใจหลักปรัชญาของวิชาศึกษา

ท่ัวไป  ผูสอนจะตองสอดแทรกเรื่องจริงในชีวิตในวิชาศึกษาท่ัวไป กระตุนวามีทักษะวิชาชีพไมพอ ตองให

อยูรวมกับคนอื่น 

4. การใชเทคโนโลยีชวยในการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปใหมากข้ึน  ผูเรียนสามารถเรียนเองได

ตลอดเวลา 

5. รายวิชาท่ีสําคัญตอการสอบบรรจุครตูองเปนวิชาบังคับ 

6. ตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อชวยเหลือการเรียนวิชาเอกท่ีเนื้อหาลึก 

7. ใหปรับวิธีการสอน ใหเนนวิธีสอนแบบคอนเซบ  เพื่อชวยใหนําไปใชไดสอนตอนเปนครู 



๑๔๗ 
 

8. ควรเพิ่มวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ ในวิชาศึกษาท่ัวไป 

9. ปรับจัดโครงสรางวิชาเอกใหม  เพราะมีหนวยกติมากเกินไป  

10. การจัดกลุมวิชาบังคับ วิชาเลือก ใหมใหสมเหตุผล และไมซับซอน 

11. ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตใหม  และเพิ่มความเขมขนในวิชาเอกตามตามเปาหมาย

คุณลักษณะบัณฑิต 

12. ปรับลําดับความยากงายของวิชา   

13. ปรับวิชาเชิงประยุกตใหเปนวิชาท่ีนําไปใชสอนสังคม เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การเปน

พลเมือง สิทธิมนุษยชน 

14. ปรับราบวิชาใหสอดคลลองกับกการนําไปสอนในหลักสูตร สพฐ. 

2. ประเด็นใชหลักสูตร  

          1. การจัดรายวิชา วิชาท่ีสําคัญสําหรับการสอบควรไวเทอมสุดทาย เชน กม.การศึกษา 

 2. การจัดผูสอน และเกล่ียภาระงานสองเทอมไมเหมาะสม  บางเทอมมากบางเทอมไมม ี

 3. แผนการเรียนมีปญหาดานความเหมาะสมของอํานาจการจัด  มีผลตอการจัดลําดับวิชา 

 4. การจัดวิชาเสรีควรมากกวา 6 หนวย 

 5. การใหเสรีภาพท่ีจะเรียนแกนักศึกษามากข้ึนในวิชาศึกษาท่ัวไป  เชน วางกรอบไววาวิชาเลือก 

30 หนวย  จัดไวนักศึกษาอยากเรียนเอใดก็ไดใน 4 ป  หรือแมแตกับวิชาเอกเลือก 

  สรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับการใชหลักสูตร 

 1.  ควรใหผูสอนทุกกลุมคุยพรอมกันในการจัดแผนการเรียน  

 2. ควรเกล่ียภาระงานสองเทอมใหเหมาะสม   

 3. ควรใหวิชาศึกษาท่ัวไป  เปนวิชาเลือกท้ัง 30 หนวยกิต  จัดไวใหสาขาวิชาเลือกตามความ

เหมาะสม  หรือใหนักศึกษาเลือกเรียนเองไดใน 4 ป   

 4. ใหเพิ่มการจัดวิชาเสรีควรมากกวา 6 หนวยกิต  และใหมีระเบียบการเลือกวิชาเสรีใหชัดเจนวา

เปน “วิชานอกวิชาเอก” 

 5. สรางความมั่นใจใหนักศึกษาดวยการการอบรมการสอบบรรจุสอบกอนจบการศึกษา 

บรรยากาศและพฤติกรรมท่ีสังเกตไดในการประชุม 

มีความเปนกันเอง  ไมกดดัน  สามารถพูดแสดงความเห็นไดเต็มท่ี  
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

โครงการวิจัยประเมินหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

หัวหนาคณะผูวิจัย 

1.  ช่ือ - สกุล  นายสุชาติ  พิมพพันธ 
2. ตําแหนงปจจุบัน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  

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. ช่ือ - สกุล นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
2. ตําแหนงปจจุบัน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  โทร. 087 876 8911 
4. ประวัติการศึกษา 
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          ประเทศอินเดีย 
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1. ช่ือ - สกุล นายโยธิน  มาหา 
2. ตําแหนงปจจุบัน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน 
3. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา  โทร. 087 626 6003 
4. ประวัติการศึกษา 

2549 :  ศศ.ม. (จรยิศาสตรศึกษา ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2543 :  ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)  ศน.บ.(ปรัชญา) 
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