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หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสูตร 
 รหสัหลกัสตูร  

  25551481102582 
 ชื่อภาษาไทย  
  หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา 
 ชื่อภาษาองักฤษ  
  Bachelor of Education Program in Buddhist Studies 

2. ระดบัคณุวฒิุ 
 ระดบัปรญิญาตร ี

3. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร   

    อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูรใน มคอ.2 
ท่ี ช่ือ–สกลุ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย (2538) 

สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. (2557).  
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์
การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมบ้าน
โนนวัด ต าบลพลสงคราม อ าเภอ
โนนสูง จังหวัด  นครราชสีมา.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน  
  2557 หน้า 5 – 18. 

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999) 
ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ)  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).   
  พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ    
  60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนฯ.
 นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครราชสีมา. หน้า 1 - 280 

3. นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) 
ม.มหาสารคาม (2554)  
ศศ.ม.(ปรัชญา)  
ม.เชียงใหม่  (2535) 

นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 
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ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

ศศ.บ.(ปรัชญา)  
ม.สงขลานครินทร์ (2529) 

   ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม   
    ... พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
   สู่ยุค  4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),  
   หน้า 79. 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2553)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  
ม.รามค าแหง (2552) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2550) 

มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
 พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม 
   พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
    มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 
    ยวรางกูร.  นครราชสีมา.  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     นครราชสีมา.   หน้า 1 – 151. 

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ม.มหิดล (2547)  
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
(2543) 

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 
   ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม   
    ...พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
   สู่ยุค  4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),  
   หน้า 79. 

   หมายเหต ุ  ผลงานทางวชิาการ 5 ปียอ้นหลงั  ใหน้ับตามปีการศกึษาในปีทีป่ระเมนิเป็นปีที ่1  

 

    อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูรปัจจบุนั  
ท่ี ช่ือ–สกลุ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา 

(ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

หมายเหตุ 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2538) 

สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. 
(2557).  
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ 
  ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน   
  ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม 
  บ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม     
  อ าเภอโนนสูง จังหวัด 
  นครราชสีมา.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง   

 



3 
 

ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา 

(ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

หมายเหตุ 

  พ้ืนที่ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม  
  - เมษายน 2557 หน้า 5 – 18. 

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999) 
ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ)  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).   
  พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ    
  60 พรรษาสมเด็จพระเทพ 
  รัตนฯ. นครราชสีมา.     
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครราชสีมา. หน้า 1 - 280 

 

3. นายชินวัชร นิลเนตร 
อาจารย์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)  
ม.ธรรมศาสตร์(2552)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์) ม.สุโขทัย 
ธรรมาธิราช  (2548) 
 

ชินวัชร นิลเนตร และคณะ.  
   (2561). บทบาทของโรงเรียน 
  มัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริม   
  และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
  พอเพียง. การประชุมวิชาการ 
  ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (การวิจัยทาง 
  พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ 
  ยั่งยืน), หน้า 315 - 327. 

เปลีย่นจาก
นายนิวตั ิ
เป็นนายชนิ
วชัร เมือ่ 
28 เม.ย. 
61 - 
ปัจจบุนั 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2553)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  
ม.รามค าแหง (2552) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2550) 

มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
 พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม 
   พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ 
   หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
   เทพยวรางกูร. นครราชสีมา.  
   มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา.    
   หน้า 1 – 151. 

 

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ม.มหิดล (2547)  
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  (2543) 

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1),  หน้า 79. 
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 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 ระบุชื่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามทีป่รากฏใน มคอ.2 หมวดที ่3 

ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. (2557).  
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ 
  ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน   
  ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม 
  บ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม     
  อ าเภอโนนสูง จังหวัด 
  นครราชสีมา.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง   
  พ้ืนที่ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม  
  - เมษายน 2557 หน้า 5 – 18. 

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999) 
ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ)  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).   
  พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ    
  60 พรรษาสมเด็จพระเทพ 
  รัตนฯ. นครราชสีมา.     
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครราชสีมา. หน้า 1 - 280 

3. นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) 
ม.มหาสารคาม (2554)  
ศศ.ม.(ปรัชญา)  
ม.เชียงใหม่  (2535) 
ศศ.บ.(ปรัชญา)  
ม.สงขลานครินทร์ (2529) 

นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1),  หน้า 79. 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2553)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  
ม.รามค าแหง (2552) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2550) 

มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
 พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม 
   พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ 
   หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
   เทพยวรางกูร. นครราชสีมา.  
   มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา.    
   หน้า 1 – 151. 
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ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจยั/ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ม.มหิดล (2547)  
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  (2543) 

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1),  หน้า 79. 

 

อาจารยผ์ูส้อน (รวมอาจารยพิ์เศษ) 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
ท่ี ช่ือ–สกลุ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณุวฒิุสงูสดุ (สาขาวิชา) 

สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   
อาจารย์ 

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

2. นายสายนต์ ชาวอุบล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

3. นายนิวัติ ทองวล  
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2554 

4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี  
อาจารย์ 

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

5. นายโยธิน มาหา  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547  

6. นายบัญญัติ  อนนท์จารย์  
อาจารย์ 

ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553  

7. นายมานิตย์  อรรคชาติ  
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 2553 

8. นายชินวัชร นิลเนตร  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2553 

9. นางสาวจีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส 
อาจารย์ 

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

10. นางปภาดา สุประพนธ์ 
อาจารย์ 

- 
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ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุสงูสดุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

 
11. ดร.กาญจนา ค าผา 

อาจารย์ 
ป.รด. (พัฒนศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. ผศ. ดร. กุลวดี พุทธมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- 

13. ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

14. นางพวงพรภัสสร์ วิริยะ 
อาจารย์ 

ป.รด. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15. นางสุจิตรา จ าปาศรี 
อาจารย์ 

MBA (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

16. นางเพชรรัตน์ สุทธิเทพ 
อาจารย์ 

บ.ธด. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

17. นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร 
อาจารย์ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Master of Business 
Administration) สาขาวิชา ไม่ระบุสาขา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

18. นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์ 
อาจารย์ 

- 

19. นายอิศริย์ เดชตานนท์ 
อาจารย์ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

20. ผศ.ดร. สวียา ปรารถนาดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

21. ดร. ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง 
อาจารย์ 

Doctor of Philosophy สาขาวิชา International 
Business Asian Institute of Technology (AIT) 

22. นายนพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ 
อาจารย์ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Master of Business 
Administration) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

23. ดร.ลลิตา ธงภักด ี
อาจารย์ 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

24. ผศ.วิวรรณ กาญจนวจี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25. นายประสิทธิ์ ค ากลาง 
อาจารย์ 

- 

26. ผศ. ดร. กานต์ เนตรกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้น าทางการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

27. Mr.Andrew Taupin อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุสงูสดุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

อาจารย์ 
28. นายชัยศิริ หลวงแนม 

อาจารย์ 
ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
ท่ี ช่ือ–สกลุ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คณุวฒิุสงูสดุ (สาขาวิชา) 

สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   
อาจารย์ 

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

2. นายสายนต์ ชาวอุบล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

3. นายนิวัติ ทองวล  
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2554 

4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี  
อาจารย์ 

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

5. นายโยธิน มาหา  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2547  

6. นายบัญญัติ  อนนท์จารย์  
อาจารย์ 

ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
  

7. นายมานิตย์  อรรคชาติ  
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 2553 

8. นายชินวัชร นิลเนตร  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

9. ดร. วีรอร อุดมพันธ์ 
อาจารย์ 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

10. นางสาวประภานุช ถีสูงเนิน 
อาจารย์ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. นางอลิสา ทานากะ 
อาจารย์ 

Master of Arts 
สาขาวิชา Psychology 
Ochanomizu University 
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ท่ี ช่ือ–สกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุสงูสดุ (สาขาวิชา) 
สถาบนัการศึกษา (ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา) 

12. ผศ. ดร. พิกุล ภูมิโคกรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

13. นายพัชระ ไพบูลย์ศรีนครา 
อาจารย์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จ.ชลบุรี 

14. ร.ศ.ดร. ประยุทธ ไทยธานี 
รองศาสตราจารย์ 

ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

15. นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร 
อาจารย์ 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16. ผศ. ดร. สิรินาถ จงกลกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

17. ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์ 
อาจารย์ 

ป.รด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18. นายพิทักษ์ชัย จัตุชัย 
อาจารย์ 

ศ.ศม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

19. นายชัยศิริ หลวงแนม 
อาจารย์ 

ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร 

20. ดร.วิราวรรณ์ ชาติบุตร 
อาจารย์ 

ป.รด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

21. ผศ.บวร สุวรรณผา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศ.ศม. (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

5. การก ากบัให้เป็นมาตรฐาน (ตวับ่งช้ี 1.1)   
 

   ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

1 จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ✓  ตารางที ่1  ในภาคผนวก 
2 คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ✓  ตารางที ่2  ในภาคผนวก 
3 คุณสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ✓  ตารางที ่2  ในภาคผนวก 
4 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน ✓  ตารางที ่3  ในภาคผนวก 
5 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั

และอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ 
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   ท่ี เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

6 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์่วม 
(ถา้ม)ี 

   

7 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์    
8 การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษา    

9 ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

  ตารางที ่4  ในภาคผนวก 

10 การปรบัปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

✓  ตารางที ่7  ในภาคผนวก 
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หมวดท่ี 2  นักศึกษาและบณัฑิต 

1. ข้อมลูนักศึกษา 
 รายงานขอ้มลูนกัศกึษาตัง้แต่เริม่ใชห้ลกัสตูรจนถงึปีการศกึษาทีร่ายงาน 

ปี
การศึกษา 
ท่ีเข้า 

จ านวน 
นักศึกษา
ท่ีรบัเข้า 

นักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี 
ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 5 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

จ านวน 
รอ้ย
ละ 

2556 45 45 100.00 44 97.78 40 88.89 40 88.89 39 86.67 
2557 37 36 97.30 26 70.27 26 70.27 26 70.27   
2558 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00     
2559 27 27 100.00 18 66.67       
2560 31 31 100.00         

2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
 1. เศรษฐกจิของครอบครวั  
 2. ความไมม่ัน่ในว่าเมือ่จบการศกึษาไปแลว้จะสามารถสอบบรรจไุด ้ 
  3. ตอ้งการยา้ยสาขาวชิาทีช่อบ  
  4. ครสุภาจ ากดัจ านวนนกัศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีนต่อในแต่ละปีการศกึษา 

3. ปัจจยั/สาเหตท่ีุมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
1. นกัศกึษาจะออกกลางคนั 
2. นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาชา้กว่าก าหนด 
3. นกัศกึษาตดิขดัเรือ่งค่าใชจ้า่ยในการศกึษา 
4. นกัศกึษาขอยา้ยสาขาวชิาระหว่างการศกึษา 

4. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในปีท่ีรายงาน 
    4.1  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลกัสตูร 
           “ไมม่”ี 
    4.2  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลกัสตูร 
           “68” 
    4.3  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาหลงัก าหนดเวลาของหลกัสตูร 
           “22” 
    4.4  จ านวนนักศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 
           “ไมม่”ี 
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5. จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาตัง้แต่เร่ิมใช้หลกัสตูร 
ปีการศึกษา 
ท่ีรบัเข้า 

จ านวน 
นักศึกษาท่ีรบัเขา้ 

จ านวน 
ผูส้ าเรจ็การศึกษา 

จ านวน 
นักศึกษาท่ีคงอยู ่

จ านวน 
นักศึกษาท่ีหายไป 

2555 90 68 16 6 
2556 45 38 6 1 
รวม 135 106 22 7 

     

6. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา 
          1. อาจารยไ์มส่่งเกรดตามก าหนด 
  2. นกัศกึษาไม่ทราบทศิทางทีช่ดัเจน 

3. นกัศกึษาสนใจสิง่อื่นมากกว่าการเรยีนของตวัเอง 
4. สอบไมผ่่านรายวชิา 

7. คณุภาพของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับ่งช้ี 2.1) 
    วนัทีร่ายงานขอ้มลู 2 กรกฎาคม 2561 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาทัง้หมด 68 
2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 15 
3 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ 22.05 
4 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการประเมนิบณัฑติ 4.66 
5 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตาม กรอบ
มาตรฐาน TQF ในภาพรวม 

4.27 

- ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 4.47 
- ดา้นความรู ้ 4.26 
- ดา้นทกัษะทางปัญญา 4.11 
- ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 4.35 
- ด้านทักษะความคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

4.20 

- ดา้นอื่น ๆ 4.23 
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิความพงึพอใจผู้ใชบ้ณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 

“ส านึกด ีมคีวามรู ้พรอ้มสูง้าน”  ในภาพรวม 
4.23 

- ส านึกด ี 4.08 
- มคีวามรู ้ 4.08 
- พรอ้มสูง้าน 4.08 

     
 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา ได้ท าการส ารวจจากผู้ใช้บณัฑิตของ
บณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ระบุปี พ.ศ. ก่อนปีที่รายงาน) จ านวน 68 คน มผีู้ใช้
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บณัฑิตกรอกแบบประเมนิ จ านวน  15 คน มคี่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิตเท่ากับ 4.43 จาก
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

8. ภาวะการได้งานท าของบณัฑิตภายในระยะ 1 ปีหลงัส าเรจ็การศึกษา (ตวับ่งช้ี 2.2)  
    วนัทีส่ ารวจ 30 มถุินายน 2561 

    หมายเหต ุ  1. จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจจะตอ้งไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ของจ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 
 2. ขอ้มลูภาวการณ์มงีานท า ผูร้บัผดิชอบระดบัคณะ/กองประกนัคุณภาพการศกึษา  เป็นหน่วยงาน 
   ทีใ่หข้อ้มลู 

ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

คะแนนผลการประเมนิในปีนี้ = 36 x 5 
                                       100 

                            = 1.8 

9. การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 
วเิคราะหผ์ลการเปลีย่นแปลงหรอืแนวโน้มของการไดง้านท า โดยใชข้อ้มลูภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกจิ และการเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีผ่่านมาและสถาบนัอื่นทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนั 
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา/ปรบัปรงุหลกัสตูร 

 
 
 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 

1 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา 68 100 
2 จ านวนผูต้อบแบบส ารวจ 68 100 
3 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท า (งานใหม่) 24 35.29 
4 จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นหลังส าเร็จ

การศกึษา) 
1 1.47 

5  จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าตรงสาขา 11 16.17 
6 จ านวนบณัฑติทีศ่กึษาต่ออย่างเดยีว 0 0 
7 จ านวนบณัฑติทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา 0 0 
8 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการเกณฑท์หาร 0 0 
9 จ านวนบณัฑติทีอุ่ปสมบท 0 0 
10 จ านวนบณัฑติทีไ่ม่ไดง้านท า 40 58.82 
11 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาในรอบปีนัน้ทีต่อบแบบส ารวจ (ไม่นับรวมผู้

ทีม่งีานท าก่อนเขา้ศกึษา ผูศ้กึษาต่อ ผูไ้ด้รบัการเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และ
ศกึษาต่อ) 

68 100 
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11. รายงานผลตามตวับ่งช้ี  

ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การรบั
นักศึกษา  
(ตวับ่งชี ้
3.1) 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2.00 
1) การรบันกัศกึษา มผีลการด าเนินงาน ดงันี้   

1.1  การก าหนดเป้าหมายจ านวนรบันกัศกึษา 
  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ใช้ระบบและกลไกการรบันักศกึษา
ของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา มแีผนผงัดงันี้ 
      1.1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรบันกัศกึษา  
            หลกัสูตรก าหนดจ านวนรบันักศกึษาและคุณสมบตัิผู้สมคัรเสนอต่อมหาวทิยาลยั
และมหาวทิยาลยัน าขอ้มลูสรุปเป็นแผนของมหาวทิยาลยัเสนอใหส้ภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ  
       1.2 เกณฑ/์เครื่องมอื การรบันกัศกึษา  
            มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการสมัครสอบ โดยก าหนดคุณสมบัติทัว่ไปและ
คุณสมบตัเิฉพาะสาขาวชิา   ก าหนดวธิกีารสมคัร  วธิกีารสอบ   
       1.3 เกณฑ/์เครื่องมอื ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก 
                       การคดัเลอืกคดัเลอืกใชก้ารสอบ มหาวทิยาลยัวางระบบการสมคัรสอบ การเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษามผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 
   1.31 ระบบการสอบคดัเลอืกนี้ใชก้บัการรบันกัศกึษา 2 ระบบ คอื ระบบโควตาสอบ
ตรงและสอบคดัเลอืกทัว่ไป  
 (1) ระบบโควตาสอบตรง เป็นระบบทีเ่ปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนต่างๆ ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 
ชยัภูม ิสง่นกัเรยีนทีม่คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ 5 ดา้น เขา้ศกึษาในแต่ละสาขาวชิาวขิา คอื 
  - โควตาเพชรราชภฏัราชสมีา 
  - โควตาเรยีนด ี
   - โควตากจิกรรมดเีด่น 
   - โควตาพเิศษ (ฐานะครอบครวัยากจน) 
   - โครงการความรวมมอืต่างๆ 
  (2) ระบบสอบคดัเลอืกทัว่ไป เป็นระบบทีเ่ปิดโอกาสนกัเรยีนทัว่ไปสมคัรสอบ โดยขอ้สอบ
ด าเนินเนินการโดยมหาวทิยาลยั และเมื่อผ่านการสอบขอ้เขยีน จะตอ้งผ่านการสอบสมัภาษณ์หรอื
ปฏบิตั ิด าเนินการโดยคณะกรรมการทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ 
Do:D 
   1. ในปีการศกึษา 2560หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา รบั
นกัศกึษาซึง่มคีุณสมบตัดิงันี้ 
  1.1 จบชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานแห่งชาต ิหรอื
เทยีบเท่า 
   1.2 เป็นนกัศกึษาไทย และนกัศกึษาต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็น
อย่างด ี
  1.3 มเีกรดเฉลีย่ตัง้แต่ 2.50ขึน้ไป 
   2. หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ก าหนดแผนรบันกัศกึษา 
จ านวน 35 คน   
  3. ไดร้บันกัศกึษาประเภทสอบคดัเลอืกทัว่ไป จ านวน 12 คน และ ระบบโควตาจ านวน 18 
คน รวมเป็น 31 คน 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

Check:C 
  หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยการประชุมคณะผู้รบัผิดชอบ
หลกัสูตร แจง้จ านวนผู้สอบผ่านและเขา้รายงานตวั  ตามประกาศของมหาวทิยาลยั พบว่าเป็นไปต ่า
กว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมผีูร้ายงานตวัเขา้ศกึษาเพยีง 28 คน 
2) การเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษามผีลการด าเนินงาน ดงันี้   
      หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ก าหนดแผนการปฐมนิเทศนกัศกึษาชัน้ปีที ่
1เพื่อการเตรยีมความพรอ้มใหน้กัศกึษา นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 ไดร้บัการปฐมนิเทศเพื่อทราบขอ้ปฏบิตัใิน
การเป็นนักศกึษา และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรที่ตวัเองจะศกึษา โดยจดัเป็นโครงการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเพื่อพฒันานักศกึษาและการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560 
ระหว่างวนัที ่5 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์หอ้ง 36.06.11 
 

การ
ส่งเสริม
และ
พฒันา
นักศึกษา  
(ตวับ่งชี ้
3.2) 
 
 
 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2.00 
1)   การควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมผีลการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

 1.1  การจดัระบบการดแูลนกัศกึษาของอาจารยท์ีป่รกึษา 
      หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา  ได้ใชว้างระบบระบบที่ปรกึษาตาม
ระบบของมหาวทิยาลยั โดยก าหนดใหอ้าจารยท์มีคีุณสมบตัติามเกณฑ์ครุสภาเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
และไดด้ าเนินงานตามกลไกการใหค้ าปรกึษาตามคู่มอือาจารยท์ีป่รกึษา ของส านกัสง่เสรมิวชิาการและ
งานทะเบยีนก าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาตามระบบหมู่เรยีนของมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 

 หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา  ไดก้ าหนดอาจารยท์ีป่รกึษาหมู่เรยีน
ดงันี้ 
 

นกัศกึษา ปี 2560 อาจารยท์ีป่รกึษา 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่5 38 นายวุฒไิกร ไชยมาล ี
นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 26 นายบญัญตั ิอานนทจ์ารย ์
นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 22 นายมานิตย ์อรรคชาต ิ
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 17 นายชนิวชัร นิลเนตร 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 28 นายโยธนิ มาหา 

 
 2. วธิกีารใหค้ าปรกึษามทีัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 (1) การใหค้ าปรกึษาแบบเป็นทางการ จะก าหนดเป็นตามรางพบอาจารย์ที่ปรกึษาทัง้กลุ่ม
ภาคการศกึษา ละ 3 ครัง้ เพื่อแนะน าเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการลงทะเบยีน การเลอืกรายวชิาและการ
จดัตารางเรยีนของตนเอง 

 (2) การใหค้ าปรกึษาอย่างไม่เป็นทางการ อาจารยท์ีป่รกึษาก าหนดเวลาเอง ซึง่โดยทัว่ไป 
จะไม่ก าหนดเวลา นกัศกึษาสามารถขอพบหรอืขอค าปรกึษาไดโ้ดยการนดัทางโทรศพัท ์หรอืเฟซบุ๊กได้
ตลอดเวลา เพยีงแค่ก าหนดคร่าวๆ ว่าให้เหมาะสม เช่น ไม่ใช่เวลากลางคนื หากไม่มเีรื่องด่วนถึงขัน้
รา้ยแรง นอกจากนัน้ทีป่รกึษายงัใหค้ าปรกึษาในระหว่างชัว่โมงสอน กรณีมเีรื่องทีต่้องแจง้หรอืแนะน า
อย่างรวดเรว็ โดยมคีะแนนเฉลีย่ที ่3.97 โดยถอืว่าเป็นเกณฑร์ะดบัด ีโดยแยกเป็นรายดา้นดงัต่อไปนี้              



15 
 

ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน 

3.95 1.00 
มาก 

2. อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 

3.99 0.96 
มาก 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาช้ีแจงแนะน าให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธี
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.00 0.90 
มาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกีย่วกับการลงทะเบยีน เช่น การเลือก
รายวิชาเรยีน การปรับแผนการเรยีน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การ
ยกเลิกรายวิชา เป็นต้น 

3.85 1.01 
มาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวสัดิการ 
การบริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

3.88 1.04 
มาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกีย่วกับการวัดผลและประเมินผลที่เปน็
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 

3.97 0.93 
มาก 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าท่ีสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.11 0.86 มาก 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าท่ีเปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.08 0.92 มาก 

รวม 3.97 0.93 มาก 
 
1.2  การจดัการความเสีย่งดา้นนกัศกึษา 

                การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรกึษาเรยีกพบเพื่อให้แนวทางใน
ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงที่นักศึกษาจะออกกลางคนัก็สอบถามถึงเรื่องดังกล่าวว่าควรมี
ทางออกของปัญหาอย่างไร ในส่วนความเสีย่งทีน่ักศกึษาจะส าเรจ็การศกึษาชา้กใ็หค้ าปรกึษาถงึแนวทาง
ในการลงทะเบยีนรวมทัง้หน่วยกติทีย่งัเหลอื เพื่อใหม้โีอกาสส าเรจ็การศกึษาเรว็ขึน้  
 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี   ผลการ
ด าเนินงาน ดงันี้ 

3.1  การจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาทัว่ไป 
               2.1 การจดักจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาทัว่ไป   

          หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  วางระบบและกลไกการจดั

กจิกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูท้ ัว่ไปและทกัษะการเรยีนรูศ้ตวรรษ

ที ่21 ของนักศกึษาโดยไดจ้ดักจิกรรมทัง้ในหลกัสูตร ของคณะฯ และของมหาวทิยาลยั  ในส่วนของ

หลกัสตูรครุศาสบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา  ไดจ้ดัท าแผนพฒันากจิกรรมนักศกึษา ประจ าปี 

2560 จากขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา และขอ้เสนอของนักศกึษา  มา

จดัท าเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2560 จ านวน 13 

โครงการ คอื 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น  ด าเนินการเรียบร้อย 
2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ด าเนินการเรียบร้อย 
3. อบรมสร้างสื่อและนวตักรรมทางการศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ด าเนินการเรียบร้อย 
5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา ด าเนินการเรียบร้อย 
6. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ด าเนินการเรียบร้อย 
7. โครงการนักศึกษากับงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการเรียบร้อย 
8. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา  ด าเนินการเรียบร้อย 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้าน
ภาษาฮินดีและพุทธศาสนา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

10. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้มรดกโลกและสัมมนา
วิชาการเรื่อง "พุทธรัฐศาสตร์" นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

11. โครงการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก ประจ าปี 
2560 

ด าเนินการเรียบร้อย 

12. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปญัญาพัฒนาชุมชน ด าเนินการเรียบร้อย 
13. เสริมศักยภาพการแข่งขัน อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

        1. ผลการประเมินกิจกรรมโดยนักศึกษา โดยแบ่งเป็นรายข้อมีผลการประเมินดังต่อไปนี้คือ  
 1.1 มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกช้ันเรียน มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.11 
โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ระดับดี โดยแยกเป็นรายด้านดังต่อไปนี้  

การจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

1. ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.07 0.73 มาก 

2. ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการท าวิจยัของอาจารย์ 3.85 0.91 มาก 

3. ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

4.30 0.83 มาก 

4. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 4.21 0.82 มาก 

รวม 4.11 0.82 มาก 

 
3.2  การพฒันานกัศกึษาทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ 

               หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ไม่ไดจ้ดัท าโครงการการพฒันานักศกึษา
ทีม่วีตัถุประสงคพ์เิศษ 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ผลท่ีเกิด
กบั
นักศึกษา  
(ตวับ่งชี ้
3.3) 

1) อตัราการคงอยู่ (ระบุรอ้ยละของการคงอยู่) 
ปี

การศึกษา
ท่ีเข้า 

จ านวน
นักศึกษา
ท่ีรบัเข้า 

นักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี 
ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 ชัน้ปีท่ี 5 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

2556 45 45 100.00 44 97.78 40 88.89 40 88.89 39 86.67 
2557 37 36 97.30 26 70.27 26 70.27 26 70.27   
2558 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00     
2559 27 27 100.00 18 66.67       
2560 31 31 100.00         

       จากตารางจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาตัง้แต่เริม่ใชห้ลกัสตูรพบว่า อตัราการคงอยู่ 84.72  

2) การส าเรจ็การศกึษา (ระบุรอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษา) 
ปี

การศึกษา
ท่ีเข้า 

จ านวน 
นักศึกษาท่ี
รบัเข้า 

ปีการศึกษาท่ีส าเรจ็การศึกษา จ านวนนักศึกษาลาออก
และคดัช่ือออกสะสมถึง
ส้ินปีการศึกษาท่ีประเมิน 

2559 2560 2561 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

2555 90 68 75.5     6 
2556 45   38 84.4   1 

      มนีกัศกึษาส าเรจ็การศกึษารอ้ยละ 78.51 โดยสว่นทีไ่ม่ส าเรจ็การศกึษาสว่นใหญ่จะมปัีญหาดา้น
การเงนิ 
3) ความพงึพอใจ และผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา  
      3.1  การจดัช่องทางการยื่นขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 
            สาขาวชิาพทุธศาสนศกึษาไดก้ าหนดช่องทางการยื่นขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา โดยการสง่
ขอ้รอ้งเรยีนเขา้ในเวปเพจของสาขาวชิา หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงทีป่ระธานหลกัสตูร ปีการศกึษา 2560 
มกีารรอ้งเรยีน 2 เรื่อง 1. การรอ้งเรยีนไม่เป็นระบบ และ 2. ควรมชี่องทางทีห่ลากหลายใหน้กัศกึษา
ไดร้อ้งเรยีน และรบัขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษาไปพจิารณาและแกไ้ข 
     3.2  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อหลกัสตูร 
            รายงานผลส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอหลกัสตูร โดยแสดงผลส ารวจความพงึ
พอใจยอ้นหลงั 3 ปี    

ปีการศึกษาท่ีประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 
2558 4.15 
2559 4.17 
2560 4.08 

     3.3  การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนกัศกึษา 
            มีการประชุมผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ได้ถกเพื่อแก้ปัญหา ได้ข้อสรุปว่าให้เพิ่มช่องทาง
รอ้งเรยีน เช่น การท ากล่องจดหมายหรอืการสง่อเีมล ์เป็นตน้ 
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หมวดท่ี 3  อาจารย ์

1. อาจารย ์ 
    อาจารย ์หมายถงึ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ทีม่ภีาระหน้าทีใ่นการบรหิารและพฒันาหลกัสูตรและ   
การเรยีนการสอน  ตัง้แต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การตดิตามประเมนิผลและพฒันาหลกัสตูร 
    อธบิายผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีต่้อไปนี้ 

ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การ
บริหาร
และ
พฒันา
อาจารย ์ 
(ตวับ่งชี ้
4.1) 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2.00 
1) การรบัและแต่งตัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร หลกัสตูรมผีลการด าเนินงาน ดงันี้  

1.1 ระบบและกลไกการคดัเลอืกอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
             หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ใช้ระบบตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
เรื่องการบรหิารวชิาการแบบหลกัสตูร  ตามประกาศมหาวทิยาลยัที ่498/2559 ลงวนัที ่11 กนัยายน 2559 
และกลไกการคดัเลอืกอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรโดยคณะผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรเป็นผูก้ าหนดคุณสมบตัขิอง
อาจารย์ คณะผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์และสดัส่วนของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรกบัจ านวนนักศกึษาในหลกัสตูรว่าผ่านเกณฑต์ามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้น มคอ.2 และตามประกาศ
มหาวทิยาลยั  โดยพจิารณาดา้นคุณวุฒ ิ ผลงาน  และความสามารถในการพฒันาศกัยภาพตนเองและการ
เรยีนการสอน 

1.2 ขัน้ตอนการเสนอแต่งตัง้  

 
                  
             คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์
ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรกบัจ านวนนักศึกษาในหลกัสูตรว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
คณะผู้รบัผิดชอบหลักสูตรพิจารณา ก าหนด ทบทวนเพิ่มเติมคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของหลกัสตูรและระบุจ านวนอตัราทีต่้องการรบัสมคัร  
จากนัน้เสนอแต่งตัง้ไปยงัคณะกรรมการบรหิารคณะ จากนัน้คณบดกีแ็ต่งตัง้อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร
ตามความเหมาะสม แล้วส่งต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชา
มหาวทิยาลยัรบัทราบ เมื่อสภาวชิาการรบัทราบแลว้ กเ็สนอต่อไปยงัสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบ ก่อนที่
สดุทา้ยจะไดแ้จง้ใหท้างส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อทราบตามล าดบัขัน้ตอน  

1.3 การก าหนดหน้าทีข่องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
      หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ

หลกัสูตรมีภาระหน้าที่ในการบรหิาร และพฒันาหลกัสูตรและการเรยีนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมนิผล และการพฒันาหลกัสูตร อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลกัสูตรต้องอยู่
ประจ าหลกัสตูรนัน้ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษา  
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2) การบรหิารอาจารย ์หลกัสตูรมผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 
2.1 การวางแผนก าลงัคน 

               หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษามจี านวนอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร
จ านวน 5 คน และอาจารย์ผูส้อนอกี 3 คน รวมเป็น 8 คน ซึ่งในระยะเวลา 3 -5 ปี นี้ยงัไม่มอีาจารยท์่านใด
ที่จะเกษียณราชการจงึไม่กระทบต่อการท างานของหลกัสูตรแต่อย่างใด จงึไม่มีการรบัสมคัรบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการแต่อย่างใด  

2.2 การปฐมนิเทศและระบบอาจารยพ์ีเ่ลีย้งส าหรบัอาจารยใ์หม่ 
              หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ส่งคณาจารย์ของหลกัสูตรเข้าร่วม
อบรมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการท างานต่าง ๆ ซึง่จดัขึน้โดยมหาวทิยาลยั/คณะอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศกึษา 

2.3 การเขา้สูต่ าแหน่งทางวชิาการ 
              หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนให้คณาจารย์ของหลกัสูตร
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ โดยจดัเป็นโครงการพฒันาศกัยภาพของคณาจารย์ในหลกัสูตรเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ  

2.4 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
              หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งทางคณะเป็นผูอ้อกเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ซึง่ในหนึ่งปีจะมกีารประเมนิ 2 
ครัง้ตามรอบการประเมนิ 

2.5 การสรา้งแรงจงูใจและสวสัดกิาร 
              หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาได้สร้างแรงจูงใจให้กบัคณาจารย์ที่มผีล
การสอนดเีด่นโดยมกีารมอบเกยีรตบิตัรใหใ้นวนัไหวค้รทูุก ๆ ปี  
3) การสง่เสรมิและพฒันาอาจารย ์หลกัสตูรมผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 

3.1  การฝึกอบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูาน 
     

ช่ือ-สกลุ กิจกรรม ระยะเวลา/
สถานท่ี 

หน่วยงานท่ีจดั 

น า ย สุ ช า ต ิ
พมิพพ์นัธ ์

โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาดา้น
ภ าษ าฮิ น ดี แ ล ะพุ ท ธ
ศาสนา 

15 ธ.ค. 60 – 15 
ม.ค. 61 /
สาธารณรฐัอนิเดยี 

Mahatma Gandhi 
Antarrashtriya Hindi 
VishwaVidyalaya,Wardha 

นายโยธนิ  
มาหา 

โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาดา้น
ภ าษ าฮิ น ดี แ ล ะพุ ท ธ
ศาสนา 

15 ธ.ค. 60 – 15 
ม.ค. 61 /
สาธารณรฐัอนิเดยี 

Mahatma Gandhi 
Antarrashtriya Hindi 
VishwaVidyalaya,Wardha 

นายสายยนต ์
ชาวอุบล 

ศกึษาดงูานการบรกิาร
วชิาการและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารวจิยัดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละการ
ท างานเป็นทมี 

20-22 ม.ิย. 60 /
มหาวทิยาลยับรูพา  
จ.สระแกว้ 

ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสมีา  
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นายมานิตย ์
อรรคชาต ิ

- น าเสนอบทความ
วชิาการในการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิภายใต้
หวัขอ้ การวจิยัทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
- ศกึษาดงูานดา้นศาสนา 
สงัคมและวฒันธรรม 
 
 
 
-น าเสนอบทความ
วชิาการในการประชมุ
วชิาการระดบัชาต ิดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละบรูณา
การภาษา 
 
- โครงการเสรมิศกัยภาพ
นกัศกึษาและบุคลากรสู่
สากล 

20 ม.ีค. 61 / มจร 
บุรรีมัย ์
 
 
 
 
 
30 ม.ีค. – 4 เม.ย. 
61 / สาธารณรฐั
สงัคมนิยม
เวยีดนาม 
 
24 – 25 พ.ค. 61 / 
มมร นครปฐม 
 
 
 
 
2 -12 กรกฎาคม 
61 /สาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
บุรรีมัย ์
 
 
 
 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราช วิ ท ย าลั ย  วิ ท ย า เข ต
นครราชสมีา 
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วทิยาลยั จ.นครปฐม 
 
 
 
 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครราชสมีา 

3.2  การจดัประชุม/การเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิ
       หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาไดส้นับสนุนให้คณาจารยไ์ดเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมวชิาการระดบัชาตใินรอบปีการศกึษา 2560 อย่างต่อเนื่อง 
3.3  การสนบัสนุนทุนการศกึษาต่อทัง้ในและต่างประเทศ 
       หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาไดส้นับสนุนทุนการศกึษาต่อทัง้ในและ

ต่างประเทศส าหรับอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร โดยปี 2560 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับ
ทุนการศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 1 คน คอือาจารยม์านิตย ์อรรคชาต ิและไดทุ้นไปศกึษาต่อระยะสัน้
ในประเทศอนิเดยี 2 คน คอือาจารยโ์ยธนิ มาหา และอาจารยส์ชุาต ิพมิพ์พนัธ ์ 

3.4  การใหร้างวลัเชดิชเูกยีรต ิ
       หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษาไดม้กีระบวนการใหร้างวลัเชดิชูเกยีรติ

ส าหรบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูร คอืการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบัรางวลัในสถานที่ต่าง ๆ ที่มกีารจดั
มอบรางวลั และจะน ารางวลัดงักล่าวมาประกาศเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอกีครัง้หนึ่งในวนัไหว้ครู
ประจ าปี 

คณุภาพ
อาจารย ์ 
(ตวับ่งชี ้
4.2) 
 

ในปีการศกึษา 2560 คุณภาพของอาจารย ์มรีายละเอยีด ดงันี้ 
1) รอ้ยละของอาจารยท์ีม่วีฒุปิรญิญาเอก 

       อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร    จ านวน 5 คน 
       มคีุณวฒุริะดบัปรญิญาเอก       จ านวน 1 คน 
       อาจารยท์ีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกคดิเป็นรอ้ยละ 20 
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คะแนนผลการประเมนิในปีนี้ =   (รอ้ยละ 20) x 5  = 5 
                                                                             20 

 

2) รอ้ยละของอาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการ  
       อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร จ านวน 5 คน 
       มตี าแหน่งทางวชิาการ         จ านวน 1 คน 
       อาจารยท์ีม่ตี าแหน่งทางวชิาการคดิเป็นรอ้ยละ 20 

                   คะแนนผลการประเมนิในปีนี้ =  (รอ้ยละ 20) x 5  = 1.67 
                                                                        60 

 

3) ผลงานวชิาการของอาจารย ์
        ในปีการศกึษา 2560 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรมกีารเผยแพร่ผลงาน ทางวชิาการจ านวน 2 
เรื่อง ตามตารางที ่8 ในภาคผนวก พบว่า  รอ้ยละของผลรวม   ถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวชิาการ
ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  = 20 

                  คะแนนผลการประเมนิในปีนี้ =   (รอ้ยละ20) x 5  = 5 
                                                                    20 

 

4) จ านวนบทความของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI 
และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  (ตารางที ่8 ในภาคผนวก) 

ผลท่ี
เกิดกบั
อาจารย ์ 
(ตวับ่งชี ้
4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) อตัราการคงอยูข่องอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
       ในปีการศกึษา 2560 พบวา่ 
            จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 5 คน 

       จ านวนอาจารยท์ีล่าออก ไม่ม ีคน 
       จ านวนอาจารยท์ีเ่สยีชวีติ ไม่ม ีคน 
       จ านวนอาจารยท์ีล่าศกึษาต่อ ไมม่ ีคน 
       จ านวนอาจารยท์ีเ่กษยีณอายุราชการ ไม่ม ีคน 
รอ้ยละอตัราการคงอยู่ของอาจารย ์= 100 
โดยค านวณจาก 

  
 

 
      ไมม่อีาจารยล์าออก 
 
 
 
 
 
 
 

(จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรใน มคอ.2  จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีล่าออก/เสยีชวีติ/ลาศกึษาต่อ/เกษยีณ) x 

100 

                                                จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรใน มคอ.2 
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2) ภาระงานของอาจารยแ์ละสดัสว่นอาจารยต่์อนกัศกึษา 
ช่ือ-สกลุ ภาระงาน

สอน 
ภาระงานวิจยั
และวิชาการ

อ่ืน 

ภาระงานด้าน
บริการวิชาการ/

ท านุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรม 

ภาระงาน
อ่ืนๆ 

รวม 
ภาระงาน 

นายสุชาต ิ
พมิพพ์นัธ ์

27 8 2 25 62 

นายสายยนต ์
ชาวอบุล 

29 0 2 25 56 

นายนวิตั ิ 
ทองวล 

15 0 0 0 15 

นายมานิตย ์
อรรคชาต ิ

43 8 2 7.75 60.75 

นายโยธนิ 
มาหา 

39 0 2 7 48 

 
3) สดัสว่นอาจารยต่์อนกัศกึษา 

ปีการศึกษาท่ีเข้า จ านวนนักศึกษา สดัส่วนอาจารยต่์อนักศึกษา 
2556 45 อาจารย ์1 คน ต่อนกัศกึษา 5.26 
2557 37 อาจารย ์1 คน ต่อนกัศกึษา 4.62 

2558 22 อาจารย ์1 คน ต่อนกัศกึษา 2.75 

2559 27 อาจารย ์1 คน ต่อนกัศกึษา 3.37 

2560 31 อาจารย ์1 คน ต่อนกัศกึษา 3.87 

 
4) ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรต่อการบรหิารหลกัสตูร 
         รายงานผลส ารวจความพงึพอใจของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรต่อการบรหิารหลกัสูตร โดย
แสดงผลส ารวจความพงึพอใจยอ้นหลงั 3 ปี   

ปีการศึกษาท่ีประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 
2558 3.78 
2559 3.98 
2560 4.12  

2.  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ (ถ้ามี) 
การปฐมนิเทศเพื่อชีแ้จงหลกัสตูร <<>> ม ี <<>> ไมม่ ี
จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มปฐมนิเทศ - คน  
ทัง้นี้ ใหร้ะบุสาระส าคญัในการปฐมนิเทศ กรณไีมม่กีารปฐมนิเทศเนื่องจากเป็นอาจารยท์ีเ่คยท างาน

มาแลว้ ซึง่ทราบกระบวนการขัน้ตอนการท างานเป็นอย่างด ี
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3.  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนผูเ้ข้ารว่ม สรปุข้อคิดเหน็และ

ปัญหาท่ีผูเ้ข้ารว่ม
กิจกรรมได้รบั 

อาจารย ์
บุคลากร 

สายสนับสนุน 

1.  โครงการพฒันาอาจารยเ์พื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ
นายสายยนต ์ชาวอุบล 
นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์
นายนิวตั ิทองวล 
นายโยธนิ มาหา 

 

2. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
การเขยีนผลงานทางวชิาการ 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

3. โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
แผนปฏบิตักิารและอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

4. น าเสนอบทความวชิาการในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละบรูณาการภาษา 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

5. การประชมุสมัมนาทางวชิาการ
และการประชมุ ทปสท สมยัสามญั
ประจ าปี 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

6. ศกึษาดงูานดา้นศาสนา สงัคม
และวฒันธรรม 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

7. น าเสนอบทความวชิาการในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิภายใต้
หวัขอ้ การวจิยัทางพระพุทธศาสนา
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  

8. โครงการพุทธศาสนศกึษา
บรกิารวชิาการแก่สถานศกึษา 

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ

นายสายยนต ์ชาวอุบล 
นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์
นายโยธนิ มาหา 

 

9. โครงการทศันศกึษาแหล่งเรยีนรู้
มรดกโลกและสมัมนาวชิาการเรื่อง 
พุทธฐัศาสตร ์

นายมานิตย ์อรรคชาต ิ

นายโยธนิ มาหา 

 

10. การประชุมสมัมนาแนวทางการ
สรา้งครขูองพระราชา 

นายโยธนิ มาหา  

11. โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาจารยแ์ละนกัศกึษาดา้นภาษา
ฮนิดแีละพุทธศาสนา 

นายโยธนิ มาหา 

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์
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12. กรรมการตดัสนิกจิกรรมการ
สวดมนตบ์าลแีปลองักฤษ ม.1-6 

นายโยธนิ มาหา 

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์

 

13. โครงการอบรมคุณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ ค่าย
พฒันาจติ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การปฏบิตังิานบุคลากร 

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์  

14. โครงการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพบุคลากรตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์  

15. การประชุมเพื่อจดัตัง้
คณะท างานโครงการพฒันาคลสั
เตอรเ์ขตอารยธรรมอสีานใต ้

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์  

16. ศกึษาดงูานการบรหิารจดัการ
และแหล่งเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรม
ในภาคใต ้

นายสชุาต ิ พมิพพ์นัธ ์  

17. ด าเนินโครงการการประยุกต์
การท านาแบบบรูณาการบนฐานวถิี
ความพอเพยีง 

นายสายยนต ์ชาวอุบล  

18. ศกึษาดงูานการบรกิารวชิาการ
และอบรมเชงิปฏบิตักิารวจิยัดา้น
มนุษยศาสตรแ์ละการท างานเป็น
ทมี 

นายสายยนต ์ชาวอุบล  
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หมวดท่ี 4  ข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาของหลกัสูตรและคณุภาพการสอนของหลกัสตูร 

1.  สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา (ขอ้มลูจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวชิา) 

รายวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดบัคะแนน 

ลงทะเบียน สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D F W I M 

ภาคการศึกษาที่ 1/60              
001001:ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 28 28 7 20 1         
001002:ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 1 28 19  1 2 2 3 5 6     
106102:การศกึษาไทย 28 28 23 2 3         
112103:ภาษาและวฒันธรรมส าหรบัคร ู 28 28   8 4 10 3 3     
220132:ภาษาบาลเีพือ่การศกึษา
พระพุทธศาสนา 1 28 28 7 5 5 6 5       

220133:ภาษาสนัสกฤตเพือ่การศกึษา
พระพุทธศาสนา 28 28 10 5 10 3        

220134:พุทธภาวนา 28 28 15 9 3  1       
101411:ทักษะวิชาชีพครู 1 26 26 26           
106436:กฎหมายการศึกษา 26 26 18 8          
220341:ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

26 26 14 6 6         

220421:การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 1 

26 26 20 6          

220444:สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 26 26 23 3          
220445:พุทธรัฐศาสตร์ 26 26 15 4 5 2        
002002:ท้องถิ่นไทย 22 22 14 8          
004002:การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 22 22 1  3 8 9 1      
220212:จริยศาสตร์ศึกษา 22 22 12 7 3         
220233:พุทธศาสนามหายาน 22 22 7 7 4 4        
220316:เทววิทยาเบื้องต้น 22 22 10 9 3         
220442:พุทธศึกษาศาสตร์ 22 22 18 4          
220445:พุทธรัฐศาสตร์ 22 22 18 1 1 2        
005001:การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 17 17 3 7 4 3        
104212:หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

17 17 3 3 9 1 1       

220213:ตรรกศาสตร์ 17 17 8 3 1 3   2     
220315:ศาสนศึกษา 17 17 11 2 4         
220333:วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

17 17 1 1 6 4 5       

220334:หลักพุทธธรรม 17 17 13 4          
220443:พุทธเศรษฐศาสตร์ 17 17 11 3 3         
101521:การปฏบิตักิารทางวชิาชพีคร ู1 38 38 36 6 1         

ภาคการศึกษาที่ 2/60              
001003:ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 19 18 1 2 1 5 6 3      
002003:จติวทิยาเพือ่การด าเนินชวีติ 28 28 1 3 8 7 7 1 1     
004001:เทคโนโลยสีารสนเทศ 28 27 15 5 3 1 2  1     
106101:ความเป็นคร ู 28 28 5 4 15 3 1       
220131:ประวตัศิาสตรพ์ระพุทธศาสนา
ในอนิเดยี 28 28 8 11 9         
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รายวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดบัคะแนน 

ลงทะเบียน สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D F W I M 

220135:พระสาวกและนกัปราชญ์ชาว
พุทธ 28 28 28           

220136:ภาษาบาลเีพือ่การศกึษา
พระพุทธศาสนา 2 28 28 6 2 4 7 6 3      

101412:ทักษะวิชาชีพครู 2 26 26 24 2          
105231:จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

26 26 2 14 6 3 1       

220422:การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 2 

26 26 14 7 4 1        

220443:พุทธเศรษฐศาสตร์ 26 26 21 5          
220447:พระพุทธศาสนากับปรัชญา 26 26 6 5 15         
220449:พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม 

26 26 19 7          

002001:วิถีแห่งชีวิต 22 22 6 8 4 2 1 1      
102321:การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู ้

22 22 9 10 2 1        

103111:เทคโนโลยีการศึกษา 22 22 1 2 6 9 3 1      
104313:การวิจัยการศึกษา 22 22 4 5 7 6        
105341:จิตวิทยาการศึกษา 22 22 4 8 8 1 1       
220342:พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

22 22 9 8 5         

003001:การเป็นพลเมือง 17 16 7 7 2         
102211:การพัฒนาหลักสูตร 17 16 5 2 7 2        
220212:จริยศาสตร์ศึกษา 17 13 5 5 3         
220231:พุทธภาวนา 2 17 16 2 6 3 1 2 1 1     
220235:พระพุทธศาสนาในโลกปัจจบุัน 17 16 5 5  2 1 3      
220335:วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 17 16 1 1 5 6 1 1 1     
101522:การปฏบิตักิารทางวชิาชพีคร ู2 38 38 32 6          

    

2.  การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ (วเิคราะหจ์าก มคอ.5 หมวดที ่3 ขอ้ 5. ทุกรายวชิา) 

รายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ วิธีการตรวจสอบ เหตผุลท่ีเกิดความไม่ปกติ 
มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว 

(หากจ าเป็น) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
ระบุชือ่วชิา ระบุความไมป่กต ิ

ทีพ่บ 
ระบุวธิกีาร 
ตรวจสอบ 

ระบุเหตุผลทีเ่กดิความไมป่กต ิ ระบุมาตรการแกไ้ขทีด่ าเนินการแลว้ 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

ระบุชือ่วชิา ระบุความไมป่กต ิ
ทีพ่บ 

ระบุวธิกีาร 
ตรวจสอบ 

ระบุเหตุผลทีเ่กดิความไมป่กต ิ ระบุมาตรการแกไ้ขทีด่ าเนินการแลว้ 
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3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
     3.1  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตผุลท่ีไม่ได้เปิด 

รหสัและช่ือรายวิชา เหตผุลท่ีไม่ได้เปิด มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
 

     3.2  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

รหสัและช่ือรายวิชา สาระหรือหวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

ภาคการศึกษาท่ี 2  

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

4.  การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

     รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอนและแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสัและช่ือรายวิชา 
การประเมินจากนักศึกษา 

(เตม็ 5) 
แผนการปรบัปรงุ 
จากผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
ภาคการศกึษาที ่1    

220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 4.09   

220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาฯ 4.60   

220134-60 : พุทธภาวนา 4.34   

220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 4.08   

220213 : ตรรกศาสตร ์ 4.24   

220233 : พุทธศาสนามหายาน 4.05   

220445 : พุทธรัฐศาสตร ์ 4.47   

220316 : เทววิทยาเบื้องต้น 4.52   

220333 : วรรณกรรมพระพุทธศาสนาฯ 4.06   

220334 : หลักพุทธธรรม 4.20   

220341 : ปรัชญาทางสายกลางฯ 3.90   

220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 4.54   

220442 : พุทธศึกษาศาสตร ์ 4.13   
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220443 : พุทธเศรษฐศาสตร ์ 4.21   

220444  : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3.85   

101411 ทักษะวิชาชีพครู 1 4.32   

ภาคการศกึษาที ่2    

220135-60 : พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 4.29   

220136-60 :  ภาษาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 2 

4.45   

220131-60 :  ประวตัิศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
อินเดีย 

4.46   

220211 : ปรัชญาทั่วไป 4.22   

220231 : พุทธภาวนา2 4.35   

220234 : พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 4.00   

220335 : วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 4.29   

220443 : พุทธเศรษฐศาสตร ์ 4.07   

220342 : พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 4.34   

220421 : การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2 4.40   

220447 : พระพุทธศาสนากับปรชัญา 4.27   

220449 : พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3.97   

220235 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 4.38   

220315 : ศาสนศึกษา 4.21   

220131 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 4.00   

220212 : จริยศาสตร์ศึกษา 4.23   

101412 ทักษะวิชาชีพครู 2 4.16   

5.  ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

สรปุผลการประเมนิคุณภาพการสอนของอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ เช่น  
รายวชิาที่เปิดสอนในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา มทีัง้หมด 33 รายวชิา  

ได้รบัการประเมนิผลจากนักศกึษาครบทุกรายวชิา โดยมผีลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ใน
เกณฑ์มาก (คะแนนอยู่ในช่วง 4.23 จากคะแนนเต็ม 5) ระดบัความพงึพอใจของผู้เรยีนต่อทกัษะการ
สอนของอาจารยท์ัง้ 6 ดา้น เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก (คะแนน 4.23 จากคะแนนเตม็ 5) 
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6.  ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน 

     (ระบขุ้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะตามท่ีปรากฏใน หมวดท่ี 2 ข้อ 3. ใน มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา) 
 

สรปุข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะต่อสมัฤทธิผลของ
การสอนและผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระหลกัทัง้ 5 

ประการ 
แนวทางแก้ไข/ปรบัปรงุ 

(1) คณุธรรม จริยธรรม 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

(2) ความรู ้
ยงัไม่สามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัศกึษาได้
อย่างเตม็ที ่

 
จดัสอนเสรมิหรอืใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 

(3) ทกัษะทางปัญญา 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

(4) ทกัษะด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ  
ไม่ม ี

 
 
ไม่ม ี

(5) ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยงัไม่สามารถสอนใหน้กัศกึษาปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
ช านาญการ 

 
 
ผูส้อนตอ้งไปอบรมและศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องของ
ตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) ส านึกดี มีความรู ้พรอ้มสู้งาน 
 - การฝึกประสบการณ์การสอนในหอ้งปฏบิตักิาร 
ในสถานการณ์จ าลอง ตอ้งการเวลาในการฝึกทีย่าว
พอสมควร แต่จ านวนเวลาในการฝึกไม่เพยีงพอ 

- การเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิความเป็นคร ูเป็นรายปี
ตลอดหลกัสตูร นกัศกึษาไม่เอาใจใส ่จงึไม่เกดิ
ประสทิธผิลตามวตัถุประสงคข์องกจิกรรม 

 
จดักลุ่มฝึกหรอืกลุ่มสมัมนาใหเ้ลก็ลง 

(7) อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑิต มีทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
 
 



30 
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลกัสตูร 

1.  คณุภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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สาระของรายวิชาใน
หลกัสูตร  
(ตวับ่งชี ้5.1) 
 
 
 
 
 
 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2.00 
1) การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิาในหลกัสตูร 
     หลกัคดิในการออกแบบหลกัสตูร ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร
และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
      หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา  เป็นหลกัสตูรการผลติ

บณัฑติครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ลีกัษณะของการศกึษาคุณธรรมจรยิธรรม

โดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมใน

สงัคมไทยที่มีบริบทสงัคมที่นับถือศาสนาพุทธ  ให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช้

ประโยชน์จากสิง่ทีศ่าสนาสอนใหเ้กดิประโยชน์สขุไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

  เพื่อผลติบณัฑิตหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาพุทธศาสนศึกษา 
ใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ดงันี้ 
  1. มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัพระพุทธศาสนา มวีนิยั มคีวาม
รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม   มวีฒุภิาวะความเชื่อทางศาสนา  มภีาวะความเป็น
ผูน้ าและผูต้ามสามารถท างานเป็นทมี  สามารถแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบและล าดบั
ความส าคญัได ้  เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของ
องคก์รและสงัคม มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  มคีวามรบัผดิชอบในการ
กระท าของตนเองและรบัผดิชอบงานในกลุ่ม 
  2. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัของ
พระพุทธศาสนา  สามารถอธบิายความรูต้ามหลกัการทีศ่กึษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นพทุธศาสนากบัศาสตรส์มยัใหม่ 
ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการทางพุทธศาสนา  สนใจในการพฒันาความรูท้าง
พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาสามารถบรูณาการ
ความรูใ้นทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3. มทีกัษะทางดา้นปัญญา การคดิและแกปั้ญหาอย่างมวีจิารณญาณและ
เป็นระบบ สามารถสบืคน้ ตคีวาม และประยุกตห์ลกัพทุธธรรมเพื่อใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปัญหาความ
ตอ้งการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้างพุทธศาสนากบัความเจรญิกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศในโลกปัจจุบนั 
  4. มทีกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ สามารถ
สือ่สารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทย ใหค้วามช่วยเหลอื
และประสานความร่วมมอืในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆทัง้ในบทบาทของ
ผูน้ า และผูต้าม  สามารถใชค้วามรูใ้นพระพทุธศาสนาใชช้ีน้ าสงัคมในประเดน็ที่
เหมาะสม ผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์ทัง้สว่นตวัและสว่นรวม 
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พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือย่างเหมาะสมทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 
  5. มทีกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร สามารถจดัการขอ้มลู
พืน้ฐานอย่างเป็นระบบ แกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศหรอืการแสดงสถติปิระยุกต์
ต่อปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งอย่างสรา้งสรรค ์ เลอืกใชร้ปูแบบของการสือ่สารอย่าง
เหมาะสม 
  6. มทีกัษะการจดัการเรยีนรู ้ สามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนรูว้ชิาพระพทุธศาสนา  สามารถในการ
ฝึกอบรมปฏบิตัภิาวนา  และศาสนพธิตีามหลกัพระพุทธศาสนา เชีย่วชาญในการ
จดัการเรยีนรูใ้นวชิาพระพทุธศาสนาอย่างบรูณาการ 
  2) การปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวชิานัน้ ๆ  
  ในการการปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในปีการศกึษา 
2560 ได้ปรบัปรุงและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 นัน้จะเริม่ตัง้แต่ทบทวนวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
การรวบรวมขอ้มลูในการตอ้งการของตลาดอาชพี  สาระความรูท้ีจ่ าเป็น และปัญหา
จากหลกัสตูร โดยใชรู้ปแบบของการวจิยัประเมนิหลกัสตูร เพื่อใชก้ารเป็นแนวคดิ
การพฒันาหลกัสูตรในให้ทนัสมยั การวจิยันัน้ได้ใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งเป็น
การประเมินองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ บรบิท ปัจจยัการน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลติทีเ่กดิ นอกจากนี้ยงัไดพ้จิารณาจากประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตรด์า้นพุทธ
ศาสนา และการศกึษาจากสถานการณ์ร่วมสมยั คอื 
  1 . ก ารป ระเมิน คุ ณ ภ าพ บัณ ฑิ ตต าม กรอบ ม าต รฐานคุณ วุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
  2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 พ.ศ.25560-2565 
  3. นโยบาย Thailand 4.0 ของรฐับาล 
       กรอบการจดัท าหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  ได้ใช้ระบบ มคอ. เป็นระบบในการการปรบัปรุง
หลกัสตูรใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในศาสตรว์ชิานัน้ๆ คอื  
  ได้ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2560 เรยีบรอ้ย และผ่านสภามหาวทิยาลยั เริม่ด าเนินการ
เรยีนการสอน ในปีการศกึษา 2560 

การวางระบบผูส้อน
และกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน  
(ตวับ่งชี ้5.2) 
 
 
 
 
 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2 
1) การพจิารณาก าหนดผูส้อน มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  

1.1  จ านวนอาจารยผ์ูส้อน 8 คน   
1.2  เกณฑภ์าระการสอน 
       1.2.1  การก าหนดอาจารยผ์ูส้อน 
                 สาขาวชิาไดว้างระบบผูส้อน  ดงันี้ เกณฑ์การจดัวางตวัผูส้อน

ในสาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ด าเนินการดงันี้ (1) เป็นผูจ้บในสาขาวชิานัน้ (2) เป็น
ผูม้ปีระสบการณ์ (3) อาจารยส์นใจรายวชิานัน้ 
              1.2.2  การจดัการเรยีนการสอนวชิาโครงงาน   
                       การจดัการเรยีนการสอนวชิาโครงงานทีใ่หน้ักศกึษาเป็นผูศ้กึษา 
ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการแนะน าของครูอาจารย์ที่ปรึกษา  
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เพื่อใหก้ารศกึษา คน้ควา้ นัน้บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ นกัศกึษาไดศ้กึษา คน้ควา้ 
คิดวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  เรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่าน
กระบวนการวางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิผล น าเสนอผลงาน 

1.3  ภาระการสอน             
ช่ืออาจารย ์ ภาระการสอน 

(ชม.) 
ภาคการศึกษาท่ี 

1  

ภาระการสอน 
(ชม.)  

ภาคการศึกษาท่ี 2  

รวม
ทัง้หมด 

ทฤษฎี ปฏิบติั ทฤษฎี ปฏิบติั 
นายสชุาต ิ 
พมิพพ์นัธ ์  

0 8 6 13 27 

นายสายนต ์ 
ชาวอุบล  

9 2 9 9 29 

นายนิวตั ิทองวล  9 0 6 0 15 
นายวุฒไิกร  
ไชยมาล ี 

18 0 15 9 42 

นายโยธนิ มาหา  18 0 12 9 39 
นายบญัญตั ิ  
อนนทจ์ารย ์ 

15 0 15 9 39 

นายมานิตย ์  
อรรคชาต ิ 

18 0 12 13 43 

นายชนิวชัร  
นิลเนตร  

18 0 12 13 43 

 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 มีผลการ 

ด าเนินงาน ดงันี้  
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ไดม้กีารก ากบั ตดิตาม 

และตรวจสอบการจดัท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลกัสตูร โดยใหค้ณาจารยไ์ดท้ า
จดัท าเอกสารทัง้ มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 7 วนั โดยมกีารมี
ประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตาม ซึ่งในกรณีที่อาจารย์สอนท่านเดียวก็จะ
มอบหมายให้อาจารย์ท่านนัน้ด าเนินการเองเลย ส่วนที่มีการสอนหลายคนก็
มอบหมายให้ประธานหลักสูตรเป็นด าเนินการในภาพรวม ซึ่งในปี 2561 ทาง
หลกัสตูรไดร้บัการอบรมและพฒันาการท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 จาก
ส านักส่งเสรมิทะเบยีนและวชิาการในการท า มคอ.ต่าง ๆ ในเวบ็ที่ส านักส่งเสรมิ
ทะเบียนและวิชาการได้จัดท าขึ้น ซึ่งจะสะดวกในการตรวจสอบมากกว่าเดิมที่
เวบ็ไซต ์http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/ 

 
 
 

http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/
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2.3  การก ากบักระบวนการสอน 

คณุภาพ/ความเหมาะสม ผูก้ ากบัติดตาม วิธีการ 
1. แผนการสอน อาจารยผ์ูส้อน ด าเนินการตามปฏิทิน

ของมหาวทิยาลยั 
2. การแบ่ งน ้ าห นั กการ
ประเมนิผลในแต่ละโดเมน 

อาจารยผ์ูส้อน ตามสดัส่วนของรายวชิา
ทฤษฏีหรือที่ เป็นวิชา
ปฏบิตั ิ

3. วธิกีารประเมนิผลของแต่
ละโดเมน 

อาจารยผ์ูส้อน แบ่ งต าม เนื้ อห าขอ ง
รายวชิานัน้ ๆ 

4. การทวนสอบผลสมัฤทธิ ์ หลกัสตูร แต่งตัง้คณะกรรมการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์

 
3) การจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรทีีม่กีารบรูณาการกบัพนัธกจิอื่น 

รายวิชา (รหสัวิชา/ช่ือ
วิชา) 

บูรณาการกบัพนัธ
กิจ 

วิธีการบูรณาการ/
วิธีการประเมินผล
ความส าเรจ็ของ
การบูรณาการ 

220136/ ภ า ษ า ลี เ พื่ อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 
2 

ก า ร ส อ บ บ า ลี
สนามหลวง 

เปิ ด ส อน บ าลีศึ ก ษ า
ใหก้บันกัศกึษาทีม่คีวาม
สนใจทุก ๆ ระดับ  /มี
นั ก ศึ ก ษ า ส อ บ บ า ลี
สนามหลวงไดจ้ านวน 1 

 
4) การแต่ งตั ้งอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ในระดับ

บณัฑติศกึษา มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
ไม่ม ี 

5) การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี มีผลการ
ด าเนินงาน ดงันี้  
จดัการเรยีนการสอนที่มกีารฝึกปฏบิตัิ ทางหลกัสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็น

ผูบ้รรยายและน าปฏบิตั ิรวมทัง้จดัอบรมใหเ้ป็นกรณีพเิศษ เช่น ในรายวชิาทกัษะวชิาชพี
คร ูเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

 
การประเมินผูเ้รียน  
(ตวับ่งชี ้5.3) 
 
 
 
 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2 
1) การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิมผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
    ผ ล ก า ร เรี ย น รู้  (Learning Outcome) ที่ ก า ห น ด ต าม ก รอ บ คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ของหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพุทธ
ศาสนศกึษา ทีร่ะบุไวใ้น มคอ.2  ทัง้หมด 6 ดา้น ดงันี้ 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
 ด้าน วิธีการสอน/การจดัการ

เรียนรู้ 
วิธีวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม 
จรยิธรรม 

1. การบรรยายภายในช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และการ
ระบุปญัหาจรยิธรรม โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อน
แนวคิด การศึกษากรณีศึกษา 
การวิพากษ์คุณค่าทางจริยธรรม 
ให้ครอบคลุมประเด็นปญัหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
วิชาชีพและการด ารงชีวิต 
3. การจัดการศึกษานอกสถานท่ี 
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานองค์กร
หรือสถาบันท่ีมีความโดดเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. ประเมินระหว่างเรียน  โดย
ป ระ เมิ น จ าก ด้ า น เจ ต ค ติ 
( Attitude  Domain ) 
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
ในช้ันเรียน  โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต 
การใช้แบบทดสอบ การเก็บ
ข้อมูลสถิติความประพฤติ 
2. ใช้แบบประเมินและแบบวัด
ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งอาจท าได้ ใน
ลักษณะ การตรวจสอบเจตคติ
ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ
จากส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์นั้น ๆ 

2. ความรู ้ 1 นักศึกษามีความรู้ในด้าน
ความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และ
วิชาด้านพระพุทธศาสนา 
2 สามารถบรูณาการความรู้
วิชาชีพครู หรือความรู้เฉพาะ
ด้านตามสาขาวิชาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาใน
วิชาชีพ 
3 สามารถบรูณาการระหว่าง
ความรู้วิชาชีพครูกับความรู้
เฉพาะด้านเพื่อการวิจัยพัฒนา 
และต่อยอดองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องได ้
4 สามารถแสวงหาความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาที่เป็นปัจจุบัน 

1. การประเมินด้วยการสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การสอบ
เนื้อหาวิชารู้โดยใช้ข้อสอบ  
การน าเสนอปากเปลา่ เป็นต้น 
2. การประเมินผลจากกิจกรรม
หรือผลงานท่ีเป็นการ
เสรมิสร้างองค์ความรู้  ทั้งใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  เช่น ผลการท า
รายงานการศึกษา ผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา  ผลสรุป
โครงการ   
3. ประเมินผลจากช่ัวโมงใน
การปฏิบัติกจิกรรมภาวนาหรือ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

3. ทกัษะทาง
ปัญญา 

1. นักศึกษาสามารถคดิค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการ

1 .ก ารป ระ เมิ น กิ จ ก รรม ที่
สามารถน ามาเป็นเครื่องมือใน
การประเมินทักษะทางความรู้
ลึ ก (Cognitive Domain) ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ   
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรยีน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  
2. นักศึกษาสามารถคดิ
แก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ที่
มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์  
3. นักศึกษามีความเป็นผู้น าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์
และมีวสิัยทัศน ์

2 .ก า ร ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้
ความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาโดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน 
3.การประเมินผลที่ เกิดจาก
การใช้กระบวนการการแก้ไข
ปัญหา  การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ มี การวิ เคราะห์
วิจารณ์   เช่น  การรายงาน
การศึกษากรณีศึกษา   

4. ทกัษะ
ความสมัพนั
ธร์ะหว่าง
บุคคลและ
ความ
รบัผดิชอบ 

1. การสอนแบบกลุม่ร่วมมือซึ่ง
ต้องแนะน า กฎกติกามารยาท
บทบาทความรับผดิชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. มอบหมายการท างานแบบ
กลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียน
สมาชิกกลุ่มและต าแหน่งหน้าที่
ในกลุ่ม 
3. การฝึกปฏิบตัิการจดั
อบรม การศึกษาดูงานเน้นให้
นักศึกษาไดฝ้ึกการอยูร่่วมกับ
ผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลทั่วไป 

1. การประเมินผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
2 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ที่
แสดงออกถึงภาวะผู้น าตาม
ส ถ าน ก า รณ์ ก าร เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย 
3. การประเมินความสามารถ
ในการท างานร่วมกั บกลุ่ ม
เพื่ อน  และที ม งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
4. การประเมินการแสดงออก
ของการตระหนั กถึ งความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้และ
ความ ส น ใจ ใน ก ารพั ฒ น า
ตน เอ งใน ด้ าน ค วามรู้ ท า ง
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสารและ
ก า ร ใ ช้
เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 

1. การมอบหมายงานท่ีต้องใช้
ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ค านวณ 
2. การมอบหมายงานท่ีต้องมี
การสืบค้นข้อมลูโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การจัดกิจกรรมในรายวิชาให้
นักศึกษาไดส้ืบค้น
ข้อมูล น าเสนอด้วยวาจา และใช้

1 . ก า รป ร ะ เมิ น งาน ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด  การ
เขียน 
2. การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3. การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล  โดยใช้ข้อสอบ  การท า
รายงาน กรณี ศึ กษ า  และ
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ประกอบ เรียบ
เรียงความคดิเพื่อเขียนรายงาน 

วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

6 .  ก ร ณี มี
เ ก ณ ฑ์
วิ ช า ชี พ    
(ใหร้ะบุ) 

1 จัดการเรยีนรู้ที่มรีูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ อย่าง
สร้างสรรค์    
2 จัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 
3 จัดการเรยีนรู้ในวิชา
พระพุทธศาสนาที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

1 วัดและประเมินจากผลการ
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอน  
2 วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
3 วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  
ตลอดหลักสูตร 

  
ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2560 
          หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ไดม้กีารตรวจสอบ
ความเหมาะสมของวิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดผลและ
ประเมนิผลการเรยีนรู้ ตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 แผนการพฒันาการพฒันาการ
เรยีนรู้ของนักศกึษา ใน มคอ.3 หรอื 4 (ถ้ามี)  โดยมีการตรวจสอบผลของการ
ประเมินผลการเรยีนรู้ กบั แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ (Learning outcome) 
ตามที่ปรากฏในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ 5.2 แผนการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ใน มคอ.3 หรอื 4 (ถ้าม)ี  โดยพจิารณาว่า ผู้สอนใชว้ธิกีาร
ประเมนิและเครื่องมอืการประเมนิทีเ่หมาะสมหรอืไม่ เป็นไปตามก าหนดเวลาการ
ประเมนิ และสดัส่วนของการประเมนิผลตามที่ก าหนดไว้ในแผนหรอืไม่  รวมถึง
ความเหมาะสมหรอืความผดิปกตขิองผลการเรยีนในแต่ละรายวชิา  
  ใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายงานประสทิธผิลของวธิสีอนทีท่ าใหเ้กดิผลการเรยีนรูต้ามที่
ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา (หมวดที่ 2 ขอ้ 3 ใน มคอ.5) และการตรวจสอบ
ผลการประเมนิจากวธิกีารประเมนิผลตามทีไ่ดว้างแผนไว ้โดยอาจรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามทีป่รากฏใน มคอ.5 หมวดที ่3 
ข้อ 11 โดยให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานราชวิชา (มคอ.5) ต่อประธาน
หลกัสตูรภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษา  
2)  การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา มีผลการด าเนินงาน 

ดงันี้ 
     2.1  หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่หลักสูตร
คาดหวงัโดยไดร้ายงานผลการประเมนิไวใ้น  มคอ.5  ทัง้นี้ไดม้กีารทวนสอบระบบ
การประเมนิโดยใหค้วามส าคญักบัเกณฑก์ารประเมนิ  วธิกีารประเมนิ และวธิกีาร
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
ใหเ้กรดทีส่ะทอ้นผลการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม      
  2.2  ไม่พบ 
   2.3  ไม่แกไ้ข เพราะไม่พบ 
3) การก ากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
การก ากบัการ

ประเมิน 
ผูก้ ากบัติดตาม วิธีการ ระยะเวลา 

มคอ.5 ประธานหลกัสตูร ตรวจสอบการจดัส่ง
ตามระยะเวลา 

30 วนั 

มคอ.6 ประธานหลกัสตูร ตรวจสอบการจดัส่ง
ตามระยะเวลา 

30 วนั 

มคอ.7 ประธานหลกัสตูร ตรวจสอบการจดัส่ง
ตามระยะเวลา 

60 วนั 

 

2.  การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ (ตวับ่งช้ี 5.4) 
     2.1  ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสตูร 
 (ขอ้มลูปรากฏในหมวดที ่7 ขอ้ 7 ของ มคอ.2) 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่
แลว้ 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรยีนการสอน 
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ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 
(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 
     

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

(12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากระดบั 5.0 

     

รวมตวับ่งช้ีท่ีต้องประเมิน 9 10 10 11 12 

      

2.2  รายงานผลการด าเนินงานตามดชันีบ่งช้ี 

ดชันีบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

รายละเอียด 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
รอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน 

  หลกัสตูร มกีารประชุม

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

จ านวน 5 คน ในปีการศกึษา 

2560 มกีารประชุมจ านวน

ทัง้สิน้ 6 ครัง้  

1. รายงานการประชุม 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้า
ม)ี  

  หลกัสตูรม ี(มคอ.2) ทีไ่ด้
มาตรฐานผลการเรยีน 6 ดา้น 
ตามเกณฑม์าตรฐาน TQF 

1.  เอกสารหลกัสตูร 
2.  หนงัสอืน าที ่สกอ.  
     แจง้รบัทราบหลกัสตูร 

(3) มีรายละเอียดของรายวิช าและ
รายละเอียดของป ระสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวชิา 

  ปีการศกึษา 2560 ม ีมคอ.
3 ครบถว้นทุกรายวชิา 
- ภาคการศกึษาที ่1 
จ านวน 16 วชิา  
- ภาคการศกึษาที ่2 
จ านวน 17 วชิา 

1.  แบบสรุปรายวชิาทีเ่ปิด 
     ในปีการศกึษา 2560 
2.  แบบสรุปการน าสง่  
      มคอ.3, มคอ.4  
3.  เอกสาร มคอ.3, มคอ.4  
     (ถา้ม)ี 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
ราย วิ ช า  แ ล ะ ราย ง าน ผ ลก า ร
ด า เนิ น งาน ข อ งป ระสบ ก าร ณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 

  ปีการศกึษา 2560ม ีมคอ.5 
ครบถว้นทุกรายวชิา 
- ภาคการศกึษาที ่1 
จ านวน 16 วชิา  

1.  แบบสรุปการน าสง่  
     มคอ.5, มคอ.6 
2.  เอกสาร มคอ.5, มคอ.6  
     (ถา้ม)ี 



39 
 

ดชันีบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

รายละเอียด 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

- ภาคการศกึษาที ่2 
จ านวน 17 วชิา 

 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ   มคอ.7 ภายใน 
60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

  ในปีการศกึษา 2560 
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพทุธศาสนศกึษา 
จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลกัสตูร
ตามแบบ มคอ.7 เมือ้สิน้
ภาคการศกึษา ที ่2/2560 
เสรจ็สิน้เสนอใหค้ณะเมื่อ 
วนัที ่2 กรกฎาคม 2560 

1.  เอกสาร มคอ.7 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ อง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย รอ้ยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

  หลกัสตูร ไดท้วนสอบ
ผลสมัฤทธิร์ายวชิาจ านวน
รอ้ยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอน 

1. ค าสัง่แต่งตัง้กรรมการ 
     ทวนสอบ 
2. สรุป/รายงานผลการ 
     ทวนสอบ 
 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื
การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การป ระเมิ น ก ารด า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

  หลกัสตูรมกีารด าเนินการ

ปรบัปรุงการจดัการเรยีน

การสอน กลยุทธก์ารสอน 

หรอืการประเมนิผลการ

เรยีนรู ้ จากผลการ

ด าเนินงานใน มคอ.7 ในปี

การศกึษา 2559 ตาม

ค าแนะน าของกรรมการ

ตรวจประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

 

รายงานการประชมุ 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จดัการเรยีนการสอน 

  ไม่ม ี 1. ค าสัง่ใหบ้คุลากรเขา้ร่วม 
    ปฐมนิเทศ 
2. แบบรายงานการ 
     ปฐมนิเทศหรอือบรม
ดา้น 
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ดชันีบ่งช้ี 

ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลกัฐาน เป็นไป 
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

รายละเอียด 

     การเรยีนการสอนของ 
     อาจารยใ์หม ่
 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒ น าท างวิช าก าร และ /ห รือ
วชิาชพี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุก

คนไดร้บัการพฒันาทาง

วชิาการและวชิาชพี ตาม

แฟ้มประวตัแิละผลงาน

อาจารย ์ปี 2560 

  

1. ค าสัง่ประชมุ/ร่วมสมัมนา 
    ทางวชิาการ 
2. แบบรายงานผล 
    การเขา้ร่วมพฒันาดา้น 
    วชิาการหรอืดา้นการ
เรยีน 
    การสอนของอาจารย ์

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒ น าท างวิช าก าร และ /ห รือ
วชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

  ไม่ม ี 1. ค าสัง่ประชมุ/ร่วมสมัมนา 
    ทางวชิาการ 
2. แบบรายงานผล 
    การเขา้ร่วมพฒันาดา้น 
    วชิาการหรอืดา้นวชิาชพี 
    ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา      
ปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

  3.97 รายงานผลการส ารวจความ 
พงึพอใจต่อการบรหิาร
หลกัสตูรของนกัศกึษาชัน้ปี
สดุทา้ย 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ
ทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.5 จากระดบั 5.0 

  4.26  รายงานผลการส ารวจความ 
พงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

รวมตวับง่ช้ีท่ีได้ประเมิน   11  
ร้อยละของตวับง่ช้ีท่ีได้ประเมิน   91.61  
จ านวนตวับง่ช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น   11  
ร้อยละของตวับง่ช้ีทัง้หมดในปีน้ี   91.61  

 
 
 
 
 
 
 



41 
 

3.  ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

ปัญหาในการบริหาร
หลกัสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สมัฤทธิผล 

ตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

1.  ไม่ไดร้บัความร่วมมอื
เท่าทีค่วรในการด าเนินการ
เอกสารพืน้ฐานของ
หลกัสตูร 

1.  ท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอน
ไม่เกดิผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร 

1.  ในระดบันโยบายมกีารก าหนด
บทลงโทษทางวนิยัตามล าดบั 

2.  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไม่

ตระหนกัในบทบาทหน้าที่

เพื่อศกัยภาพของหลกัสตูร 

2.  ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ตกิาการ

ประเมนิหลกัสตูร ท าใหค้ะแนน

คุณภาพในการประเมนิของหลกัสตูร

ต ่า  

2.  สรา้งความตระหนกัและสรา้งแรงจงูใจ

ใหอ้าจารยส์ านึกในหน้าทีท่ีจ่ะตอ้ง

รบัผดิชอบต่ออนาคตของนกัศกึษาทีจ่ะได้

เรยีนในหลกัสตูรทีม่คีุณภาพตามเกณฑก์าร

ประเมนิ 

3. ความสามารถของอาจารย์

ประจ าหลกัสตูรยงัไม่

สามารถสนบัสนุนต่อการ

พฒันาหลกัสตูร 

3. อาจารยไ์มม่ผีลงานทางวชิาการที่

น่าเชื่อถอืในแวดวงวชิาการ 

3. ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งพยายามฝึกฝน

ตนเองในดา้นทีข่าดความเชีย่วชาญ 

 
4.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้(ตวับ่งชี ้6.1) 
 

มผีลการด าเนินงานในระดบั 2.00 
1) ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประ

หลกัสตูร เพื่อใหม้สีิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
  ระบบการด าเนินงานของหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา 
ภายใต้การบรหิารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มแีนวทางในมสี่วนร่วม
ของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เพื่อใหม้สีิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้มผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 
 1.1 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ดท้ าการส ารวจความจ าเป็นของสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูข้องทุกหลกัสตูร 
 1.2 หลกัสตูรเสนอสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามความตอ้งของหลกัสตูรต่อคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
 1.3 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรด์ าเนินการจดัท างบประมาณ 
 1.4 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรด์ าเนินการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้ 
 1.5 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์กีรรมการตดิตามการใชท้รพัยากรการเรยีน
การสอนของหลกัสตูร 
 1.6 หลกัสตูรประเมนิความพงึพอใจการใชท้รพัยากรและสิง่สนับสนุนการเรยีนรูข้อง
นกัศกึษาและอาจารย ์โดยในปีการศกึษา 2560 หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธ
ศาสนศึกษา ได้ด าเนินการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ตามงบประมาณที่ทางคณะฯ
จดัสรรมาเพื่อใหม้สีิง่สนบัสนุนการเรยีนรูอ้ย่างครบถว้นทนัสมยั 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

2) จ านวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน มี
ผลการด าเนินงาน ดงันี้  

      หลกัสตูรไดจ้ดัความพรอ้มของสิง่สนับสนุนการเรยีนการสอนมหีลายประการ ไดแ้ก่ 
ความพรอ้มทางหอ้งเรยีนในการจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2560 ดงันี้ 
  หอ้งส านกังานอาคาร 36 ชัน้ 6 หอ้ง 5 และ หอ้งปฏบิตักิาร อาคาร 36 ชัน้ 6 หอ้ง 4 
ซึ่งหลกัสูตรได้จดัความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่อ านวยความสะดวกหรอื 
ทรพัยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องสมุด หนังสอื ต ารา 
สิง่พมิพ ์วารสาร ฐานขอ้มลูเพื่อการสบืคน้ แหล่งเรยีนรู ้สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
      จ านวนสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในปี 2560 มดีงันี้ (1) 
Projector จ านวน 2 ชุด (2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เครื่อง (3) แหล่งสบืค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 2 เครื่อง (4) อุปกรณ์กระจายสญัญาณ 1 เครื่อง (5) 
ไมโครโฟน จ านวน 4 ตัว นอกจากนัน้แล้วหลกัสูตรได้ด าเนินการด าเนินการปรบัปรุง
ระบบ Wifi เพิ่มเติมในปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
นอกจากนัน้แล้วทางหลกัสตูรยงัได้ประสานไปยงัส านักคอมพวิเตอรเ์พื่อจดัท าเวบ็ไซต์
ของหลกัสูตรในการใช้ระบบอเีลิร์นนิงเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรยีนนอกห้องเรียนได้
ตลอดเวลา http://www.elearning.nrru.ac.th/course/index.php?categoryid=32 
3) กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย ์ต่อ 

สิง่  สนบัสนุนการเรยีนรู ้มผีลการด าเนินงาน ดงันี้  
      หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา ก าหนดใหม้กีารการประเมนิ
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
โดยมปีระเดน็การประเมนิ ในปีการศกึษา 2560 หลกัสตูรไดด้ าเนินการประเมนิความพงึ
พอใจของนกัศกึษาและอาจารยต่์อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูไ้ดผ้ลดงันี้ 

ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม 4.19 0.76 มาก 

อาคารเรยีน ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ท่ีพักนักศึกษา มี
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 

4.08 0.76 มาก 

ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมดุ ต ารา หนังสอื แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

4.08 0.80 มาก 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.08 0.80 มาก 

มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นหรือท างานร่วมกัน 

3.96 0.86 มาก 

ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศกึษา 3.97 0.76 มาก 

ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลยั 
เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้
อื่นๆในมหาวิทยาลยั 

3.95 0.83 มาก 
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ตวับ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 3.78 0.98 มาก 

มีห้องท างานวิจัย (ท่ีไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.78 0.99 มาก 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมใน
การท าวิจัย 

3.82 0.99 มาก 

การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายใน
มหาวิทยาลยั 

3.78 1.03 มาก 

รวม 3.95 0.87 มาก 
 



หมวดท่ี 6  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผู้ประเมินอิสระ 

1.  ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเหน็ของผูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูรต่อ 
     ข้อคิดเหน็หรือสาระท่ีได้รบัการเสนอแนะ 
 

ข้อคิดเหน็หรอืสาระ 

ท่ีได้รบัการเสนอแนะจากผูป้ระเมิน 
ความเหน็ของต่อข้อคิดเหน็หรอืสาระ 

ท่ีได้รบัการเสนอแนะ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2.  การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 
ไมม่ ี

3.  การประเมินจากนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
วนัทีส่ ารวจ วนัท่ี 29 เดือน มิถนุายน พ.ศ. 2561  (ใหแ้นบผลการส ารวจมาประกอบดว้ย) 

     3.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน  
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการ

ประเมิน 

ข้อคิดเหน็ของนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย 
ต่อผลการประเมิน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

    หมายเหตุ   กองประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นหน่วยงานทีใ่หข้อ้มลู 

     3.2  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน 
 “ไมม่”ี 

4.  การประเมินจากผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 

     4.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญัจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้องต่อผลการ
ประเมิน 

ข้อวิพากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อผลการประเมิน 

ระบุขอ้วพิากษ์จากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง (ผู้ใชบ้ณัฑติ) 

โดยใช้ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการบรหิาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือจากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชนผู้ใช้บรกิาร (ถ้าม)ี ที่ระบุไว้

ใน มคอ.2 

ระบุขอ้คดิเหน็ของผูม้สีว่ยเกีย่วขอ้งต่อผลการประเมนิ 
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หมวดท่ี 7  แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสูตร 

1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
     (ระบุกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการตามแผนพฒันาใน มคอ.7 ของปีท่ีผา่นมา) 

แผนด าเนินงาน 
วนัส้ินสุด 
ตามแผน 

ผูร้บัผิดชอบ 
ความส าเรจ็ของแผน 

เหตผุลท่ีไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ส าเรจ็ 

ส าเรจ็ ไม่
ส าเรจ็ 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2.  ข้อเสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูร 
     2.1  ข้อเสนอแนะการปรบัโครงสร้างหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก

ฯ) 
             ไมม่ขีอ้เสนอแนะจาก มคอ.5 ทุกรายวชิาเกีย่วกบัโครงสรา้งหลกัสตูร 
     2.2  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
    ไมม่ ี
     2.3  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน 
    

ชื่อ โครงการพัฒนา วันสิ้นสุดโครงการ 
1.นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ อบรมการเขียนแผนงานวิจัยระดับชาติ มกราคม 2562 

อบรมการสร้างบทเรียน E- Learning สิงหาคม 2562 
2.นายสายยนต์ ชาวอุบล อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน มกราคม 2561 
3. นายนิวัติ ทองวล อบรมการเขียนบทความวิจัย ธันวาคม 2562 
4. นายวุฒิไกร  ไชยมาลี อบรมการเขียนต ารา มกราคม 2562 
5. นายโยธิน  มาหา อบรมการเขียนต ารา  มกราคม 2562 

อบรมการสร้างบทเรียน E- Learning สิงหาคม 2562 
6. นายชินวัชร นลิเนตร อบรมการเขียนบทความวิชาการ มกราคม 2562 

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สิงหาคม 2562 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรกฎาคม 2565 

7. นายมานิตย์ อรรคชาติ อบรมการสร้างบทเรียน E- Learning สิงหาคม 2562 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม 2562 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรกฎาคม 2564 

8. นายบัญญัติ อานนท์จารย์ อบรมการเขียนบทความวิชาการ พฤษภาคม 2562 
อบรมการเขียนต ารา มกราคม 2562 
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรกฎาคม 2564 
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3.  แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปีการศึกษาถดัไป  
 

 
 
 
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร : นายสุชาต ิพมิพพ์นัธ ์ลายเซน็ :    
 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร : นายสายยนต ์ชาวอุบล ลายเซน็ :    
 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร : นายนิวตั ิทองวล ลายเซน็ :    
 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร : นายมานิตย ์อรรคชาต ิลายเซน็ :    
 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร : นายโยธนิ มาหา ลายเซน็ :    

ประธานหลกัสตูร : นายมานิตย ์อรรคชาต ิ
ลายเซน็ :   วนัทีร่ายงาน : 2 กรกฎาคม 2561 
 
เหน็ชอบโดย : ผูช้่วยศาสตราจารยส์กุล วงษ์กาฬสนิธุ ์(คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 
ลายเซน็ :            วนัที ่: 2 กรกฎาคม 2561 
 
 

แผนการด าเนินงาน 
วนัท่ีคาดวา่จะ
ส้ินสุดแผน 

ผูร้บัผิดชอบ 

1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น  เดอืนพฤศจกิายน นายโยธนิ มาหา 
2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เดอืนมนีาคม นายสายยนต ์ชาวอุบล 
3. อบรมสร้างสื่อและนวตักรรมทางการศึกษา เดอืนธนัวาคม นายมานิตย ์อรรคชาต ิ
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เดอืนกรกฎาคม นายวุฒไิกร ไชยมาล ี
5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา เดอืนกุมภาพนัธ ์ นายชนิวชัร นิลเนตร 
6. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  เดอืนมนีาคม นายวุฒไิกร ไชยมาล ี
7. โครงการนักศึกษากับงานประกนัคุณภาพการศึกษา  เดอืนเมษายน นายสชุาต ิพมิพพ์นัธ ์
8. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา  เดอืนพฤศจกิายน นายโยธนิ มาหา 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้าน
ภาษาฮินดีและพุทธศาสนา 

เดอืนพฤศจกิายน นายสชุาต ิพมิพพ์นัธ ์

10. โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพทุธศาสนศึกษา 

เดอืนมนีาคม นายมานิตย ์อรรคชาต ิ

11. โครงการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก  เดอืนธนัวาคม นายมานิตย ์อรรคชาต ิ
12. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปญัญาพัฒนาชุมชน เดอืนมนีาคม นกัศกึษา 
13. พุทธวิธีการบ าบัด เดอืนธนัวาคม นายวุฒไิกร ไชยมาล ี
14. พระไตรปฎิกศึกษา เดอืนสงิหาคม นายสชุาต ิพมิพพ์นัธ ์
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ภาคผนวก 
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ตารางท่ี 1  จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
คณุวฒิุการศึกษา 

อาจารย ์
ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ รวม 

ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

- 
4 
1 

- 
1 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
4 
1 

รวม 5 1 - - 5 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 
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ตารางท่ี 2  คณุสมบติัอาจารยป์ระจ าและอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ช่ือ – สกลุ / 
อาจารยป์ระจ าและอาจารย์

ผู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา/ 
สถาบนัท่ีจบ
การศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/งานวิจยั/ 
ปีท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ 

ตรี โท เอก ผศ. รศ. ศ. 

1 นายสุชาต ิพมิพพ์นัธ์  ✓     M. A.(Buddhist 
Studies) University of 
Delhi, India  

2542 การศกึษาเพื่อพฒันารปูแบบศนูยก์าร
เรยีนรูท้อ้งถิน่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์
แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวดั ต าบล
พลสงคราม อ าเภอโนนสงู จงัหวดั  
นครราชสมีา. 2557. 

2 นายสายยนต ์ชาวอุบล  ✓  ✓   M. A.(Buddhist 
Studies) University of 
Delhi, India  

2542 พุทธศาสนาเพื่อการพฒันาชวีติ 
โครงการต าราเฉลมิพระเกยีรต ิ   
60 พรรษาสมเดจ็พระเทพรตันฯ. 
2558. 

3 นายนิวตั ิทองวล   ✓    ปร.ด. (ไทศึกษา) 
ม.มหาสารคาม  

2554 พระพุทธศาสนากบัระบบสทิธิ
มนุษยชน. 2560 

4 นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  ✓     พธ.ม. พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ  
 

2553 พุทธรฐัศาสตร ์โครงการเฉลมิพระ
เกยีรต ิสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มหา
วชริาลงกรณบดนิทรเทพ ยวรางกรู. 
2560. 

5 นายโยธนิ มาหา  ✓     ศศ.ม. (จรยิศาสตร์
ศกึษา) ม.มหดิล  
 

2547 พระพุทธศาสนากบัระบบสทิธิ
มนุษยชน. 2560. 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 
 
 



50 
 

ตารางท่ี 3  คณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อนระดบัปริญญาตรี 

ช่ือ – สกลุ อาจารยผ์ู้สอน 
วฒิุการศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา/ 
สถาบนัท่ีจบการศึกษา 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

ตรี โท เอก ผศ. รศ. ศ.   
1 นายสุชาต ิพมิพพ์นัธ์  ✓     M. A.(Buddhist Studies) University of 

Delhi, India  
2542 

2 นายสายยนต ์ชาวอุบล  ✓  ✓   M. A.(Buddhist Studies) University of 
Delhi, India  

2542 

3 นายนิวตั ิทองวล   ✓    ปร.ด. (ไทศึกษา) ม.มหาสารคาม  2554 

4 นายมานิตย ์อรรคชาต ิ  ✓     พธ.ม. พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาฯ (2553)  2553 

5 นายโยธนิ มาหา  ✓     ศศ.ม. (จรยิศาสตรศ์กึษา) ม.มหดิล  2547 

 
ตารางท่ี 7  การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธศาสนศกึษา 

รอบระยะเวลา 
 

หลกัสูตร 

ปีการศึกษาท่ี
พฒันา 

ปีการศึกษาท่ีใช้
จดัการศึกษา 

การพิจารณา 

หลกัสตูรเดมิ 
ครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพทุธ
ศาสนศกึษา 
 
 
หลกัสตูรปัจจุบนั 
ครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาพทุธ
ศาสนศกึษา 
 
 
 

2553 
 
 
 
 
 

2559 

2555 
 
 
 
 
 

2560 
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กระบวนการปรบัปรงุ 

กระบวนการ 
ผลการด าเนินงาน 

(อธิบายผลการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการ) 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรฯ การด าเนินการปรบัปรุงหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพุทธ

ศาสนาศกึษา หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 ใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558  

2. วเิคราะหค์วามตอ้งการใชบ้ณัฑติ/
ตลาดแรงงาน ความพรอ้มของคณะ 
คู่แขง่ และจุดเด่นของหลกัสตูร เพื่อ
จดัท ากรอบแนวคดิ 

ความตอ้งการใชบ้ณัฑติครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่ลีกัษณะของ
การศกึษาคุณธรรมจรยิธรรมตามหลกัพุทธศาสนา ซึง่จะน าไปสูก่าร
ถ่ายทอดหลกัพทุธธรรมในสงัคมไทยทีม่บีรบิทสงัคมทีน่บัถอืศาสนา
พุทธ  ใหเ้ขา้ใจศาสนาทีต่นนบัถอื เขา้ใจศาสนาอื่น ใชป้ระโยชน์จากสิง่
ทีศ่าสนาสอนใหเ้กดิประโยชน์สขุไดอ้ย่างแทจ้รงิ / จุดเน้นกค็อืการเน้น
หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเพื่อมาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัหรอื
กจิกรรมการเรยีนการสอนของนกัศกึษา 

3. จดัท า (ร่าง) หลกัสตูร มคอ.2 และ
เสนอ สสว. ตรวจสอบ (ร่าง) 
หลกัสตูร 

หลงัจากไดแ้บบฟอรม์จากคณะครุศาสตร ์เมื่อวนัที ่3 มถุินายน 2559 
แลว้ทางหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพทุธศาสนศกึษา กไ็ด้
จดัท าร่างหลกัสตูร มคอ.2 เสนอ สสว. เพื่อตรวจสอบร่างหลกัสตูร
ในช่วงเดอืน มถุินายน – กรกฎาคม 2559 

4. สสว. น าเสนอ (ร่าง) หลกัสตูรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

หลังจากที่ได้มีการวิพากย์หลกัสูตรแล้วเมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2559 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครัง้ที ่
3/2559 วนัที ่29 กนัยายน 2559 ไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามทีผู่ท้รงคุณวฒุไิด้
เสนอแนะมา ก่อนที่จะส่งร่างหลักสูตรไปยัง สสว. เพื่ อน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2560 วันที่  22 
กุมภาพันธ์ 2560 

5. สสว. น าเสนอ (ร่าง) หลกัสตูรต่อสภา
วชิาการเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

หลงัจากทีผ่่านกระบวนการขัน้ตอนของคณะกรรมการประจ าคณะแลว้ 
สสว.กไ็ดน้ าหลกัสตูรเสนอต่อสภาวชิาการ เมื่อวนัที ่3 มนีาคม 2560  

6. สสว. น าเสนอ (ร่าง) หลกัสตูรต่อ        
สภามหาวทิยาลยัเพื่ออนุมตั ิ

หลงัจากทีส่ภาวชิาการไดพ้จิารณาแลว้ กไ็ดน้ าหลกัสตูรเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยั เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2560 

7. สสว. เสนอหลกัสตูรต่อ ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)
เพื่อรบัรอง 

หลงัจากทีม่หาวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้และอนุมตัหิลกัสตูรแลว้ กไ็ดน้ า
หลกัสตูรเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เพื่อ
รบัรอง เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2560 
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ตารางท่ี 8  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ปี พ.ศ. 2560  

ค่า
น ้าหนัก 

ช่ือเจา้ของผลงาน 
ช่ืองานสรา้งสรรค/์ 

ช่ือผลงานทางวิชาการ 
แหล่งเผยแพร/่ตีพิมพ ์ หมายเหต ุ

0.2 โยธิน มาหา พระพทุธศาสนากบัระบบ
สิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

0.2 นิวติั ทองวล พระพทุธศาสนากบัระบบ
สิทธิมนุษยชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

1 มานิตย ์อรรคชาติ พทุธรฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
1 สายยนต ์ชาวอบุล พทุธศาสน์ศึกษาและการ

พฒันาชีวิต 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 

 




