
รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะครุศาสตร และ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

วันท่ีรายงาน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 

เร่ือง หนา 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ๑ 
หมวดท่ี ๒ อาจารย ๕ 
หมวดท่ี ๓ นักศึกษาและบัณฑิต ๑๖ 
หมวดท่ี ๔ ขอมลูการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนของหลักสูตร ๒๘ 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร ๓๘ 
หมวดท่ี ๖ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ ๔๙ 
หมวดท่ี ๗ แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ๕๐ 
ภาคผนวก



หมวดท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑. หลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
  รหัสหลักสูตร ๒๕๕๕๑๔๘๑๑๐๒๕๘๒ 

๒. ระดับคุณวุฒิ 
 เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรใน มคอ.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบัน หมายเหตุ 

๑. นายสุชาติ พิมพพันธ ๑. นายสุชาติ พิมพพันธ  

๒. นายสายยนต ชาวอุบล ๒. นายสายยนต ชาวอุบล  

๓. นายนิวัติทองวล ๓. นายนิวัติทองวล  

๔. นายวุฒิไกร ไชยมาลี ๔. นายเมินรัตน นวะบุศย แตงตั้งเม่ือ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ เพราะตองการ
ปรับศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตร 

๕. นายโยธิน มาหา ๕. นายโยธิน มาหา  

อาจารยผูสอน (รวมอาจารยพิเศษ) 
ภาคการศึกษาท่ี ๑  

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

๑. นายสุชาติ พิมพพันธ อาจารย M. A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi
  

๒๕๔๒ 

๒. นายสายนต ชาวอุบล อาจารย M. A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi
  

๒๕๔๒ 

๓. นายนิวัติ ทองวล อาจารย ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๕๔ 
๔. นายเมินรัตน  
นวะบุศย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม
  

๒๕๓๖ 

๕. นายวุฒิไกร ไชยมาล ี อาจารย M.A. (Indian 
Philosophy and 
Religion) 

Banaras Hindu 
University  

๒๕๔๓ 

๖. นายโยธิน มาหา อาจารย ศศ.ม. (จริยศาสตร
ศึกษา)   

มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๔๗ 

๗. นายบัญญัติ   
อนนทจารย 

อาจารย ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัขอนแกน
   

๒๕๕๓ 

๘. นายมานิตย   
อรรคชาต ิ

อาจารย พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๓ 

๙. นายชินวัชร นิลเนตร อาจารย ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ๒๕๕๓ 
๑๐. นางสาวจามจรุี  
นิศยันต 

อาจารย ศศ.ม.(ภาษาไทย)  มหาวิทยาลยัขอนแกน  



๒ 
 
๑๑. นางสาวสริิปตี  
พุมจันทร 

อาจารย    

๑๒. นางจันทรเพ็ญ  
แสงอรุณ 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา)   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๑๓. นางวิลดัดา  
นาวายนต 

อาจารย    

๑๔. นางสรรฤดี ดีปู ผูชวย
ศาสตราจารย 

คด.(ภาวะผูนําทางการ 
บริหาการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

 

 
ภาคการศึกษาท่ี ๒  

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

๑. นายสุชาติ พิมพพันธ อาจารย M. A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi
  

๒๕๔๒ 

๒. นายสายนต ชาวอุบล อาจารย M. A. (Buddhist 
Studies) 

University of Delhi
  

๒๕๔๒ 

๓. นายนิวัติ ทองวล อาจารย ปร.ด.(ไทศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ๒๕๕๔ 
๔. นายเมินรัตน  
นวะบุศย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม
  

๒๕๓๖ 

๕. นายวุฒิไกร ไชยมาล ี อาจารย M.A. (Indian 
Philosophy and 
Religion) 

Banaras Hindu 
University  

๒๕๔๓ 

๖. นายโยธิน มาหา อาจารย ศศ.ม. (จริยศาสตร
ศึกษา)   

มหาวิทยาลยัมหิดล  ๒๕๔๗ 

๗. นายบัญญัติ  อนนทจารย อาจารย ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลยัขอนแกน ๒๕๕๓ 
๘. นายมานิตย   
อรรคชาต ิ

อาจารย พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  

๒๕๕๓ 

๙. นายชินวัชร นิลเนตร อาจารย ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ๒๕๕๓ 
๑๐. นางสาวเบญจภัค 
จงหมื่นไวย 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี

 

๑๑. นางเพชรสุดา  
ภูมิพันธุ 

รอง
ศาสตราจารย 

ปรด.(การบริหาร
การศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  

๑๒. นางสาวภาสิรี 
บูรณะบัญญตั ิ

อาจารย    

๑๓. นายกิติพงษ  
ลือนาม 

อาจารย กศ.ด. (วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  

๑๔. นายเจษฎา  
กิตติสุนทร 

อาจารย Ph.D. Doctor of 
Philosophy  

Jamia Millia Islamia  

๑๕. นายวินัย  
ทองภูบาล 

อาจารย ศษ.ด. (บริหาร
การศึกษา)   

มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล  

๑๖. นางสาวสภุาพร 
ลักษมีธนสาร 

อาจารย MBA.  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

๑๗. นายประมวล  ผูชวย กศม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนรินวิโรฒ  



๓ 
 
เหมพงศพันธ ศาสตราจารย   
๑๘. นางณปภา บุญศักดิ ์ ผูชวย

ศาสตราจารย 
ค.ม. (ประถมศึกษา)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๑๙. นายสมเกียรติ ทา
นอก 

อาจารย ค.ด.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๒๐. นายประยุทธ  
ไทยธานี 

รอง
ศาสตราจารย 

ค.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๒๑. นางสาววันวิสาข  
โชรัมย 

อาจารย ปร.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา)  

มหาวิทยาลยัขอนแกน  

๒๒. นางเพ็ญสุดา  
จิโนการ 

อาจารย ศศ.ม.(การศึกษานอก
ระบบ)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม  

 
อาจารยพิเศษ (ขอมูลนํามาจาก มคอ.๒ หมวดท่ี ๓ ขอ ๓.๒.๓)  

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขา 

สถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

๑. พระครูบวรคณานุ
ศาสน 

อาจารย M.A  (English) 
 

Banarus Hindu 
University 

๑๙๙๘ 

๒. พระหสัดี ประก่ิง ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D.  (Sanskrit 
Literature) 

Banarus Hindu 
University 

๒๐๐๒ 

๔. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
๕. การกํากับใหเปนมาตรฐาน (ตัวบงช้ี ๑.๑) 

   ท่ี เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

๑ จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสตูร 

๒ 
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   แฟมประวัตอิาจารยประจํา

หลักสตูร 

๓ 
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร   แฟมประวัตอิาจารยประจํา

หลักสตูร 

๔ 
คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   แฟมประวัตอิาจารยประจํา

หลักสตูร 
๕ คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
   

๖ คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)    

๗ คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

๘ การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา    

๙ ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

   



๔ 
 

   ท่ี เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป 
ตามเกณฑ 

๑๐ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยางตอเน่ือง 

   

๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด    

๑๒ การดํ า เนิน งาน ให เป น ไปตามตั วบ ง ช้ีผลการ
ดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน (การรายงานผล
ตามตัวบงช้ี ๑-๕ เปนไปตาม หมวดท่ี ๔ ขอ ๔.๒) 

 

 

 
 

แฟมประวัตอิาจารยประจํา
หลักสตูร 

 
หมายเลขเอกสารอางอิง 

๑. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

๒. แฟมประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

หมวดท่ี ๒  อาจารย 
๑. อาจารย (อาจารย หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและ
พัฒนาอาจารย  
(ตัวบงชี้ ๔.๑) 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
  ๑) การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรมีผลการรดําเนินงาน 
ดังนี้  
       ๑.๑ ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร 
 A : Action 
             ขอเสนอแนะจากการประเมินเรื่องระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘   เสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรหาทางดําเนินการเช่ือมโยง
การอธิบายระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลกัสูตรจากระบบใหญของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตร    
           ท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  
ในวาระการพิจารณา วาระท่ี ๔.๑ การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร จึงไดประชุมพิจารณาตาม
ขอเสนอแนะดานระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรจากรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีมีขอเสนอแนะจากกรรมการบริหารหลักสูตรวา  ให
หลักสูตรเช่ือมโยงระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยกับระบบของหลักสูตรไหได    
            นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดนําประกาศของมหาวิทยาลัย ท่ี ๔๙๘/๒๕๕๙  ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๙   ท่ีใหยกเลิกระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชา  และไดประกาศใชระบบการบริหาร
หลักสูตรแบบใหมตามประกาศมหาวิทยาลัย  ทุกหลักสูตรจึงจําเปนตองมีการปรับระบบใหม  กลาวคือ 
จะตองเสนอเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ  ประธาน รองประธาน  
และเลขา  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  สวนกรรมการน้ันไมจํากัดจํานวน เมื่อมหาวิทยาลัย
ประกาศใชระบบและกลไกน้ี  หลักสูตรจึงควรนํามาปรับปรุงการดําเนินการดานการบริหารและพัฒนา
อาจารย และดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศน้ัน (เอกสารหมายเลข ๓) 
             จากการประชุมพบวาระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร และแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร   มีองคประกอบท่ีตองดําเนินตาม  มีประกาศ ๔ ฉบับ คือ 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยท่ี ๔๙๘/๒๕๕๙  เรื่อง การบริหารวิชาการแบบหลักสูตรลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
           ๔.  มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕ 
             P : Plan 
      ท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙  คราวเดียวกันน้ี  จึงกําหนดแผนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 
             ๑. ใชระบบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยท่ี ๔๙๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  
              ๒. กลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรใหใชการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
              ๓. การกําหนดจํานวนอาจารยและสัดสวนของอาจารยประจําหลักสูตรกับจํานวนนักศึกษาใน
หลักสตูรท่ีกําหนดไวใน มคอ.๒   
              ๔. การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตองพิจารณา คุณวุฒิ  ผลงาน  และความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนการสอน 
              ๕. อาจารยประจําหลักสูตร  ตองมีอยางนอย ๕ คน  และมีคุณวุฒิตรงสาขา 
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 D : do 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙  ในวาระการพิจารณา วาระท่ี ๔.๑ 
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีประชุมพิจาณาตามระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจํา
หลักสูตร ในประเด็นสําคัญ คือ  
             ๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   สรุปไดวา จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน
เทาดิม และอาจารยทุกคนใหแปนกรรมการบริหารหลักสูตร  
             ๒. ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเช่ียวชาญ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและเพ่ือเสริมศักยภาพ
ของหลักสูตร  สรุปวาไดวา ใหเสนอผูท่ีมีคุณวุฒิตรงกอน  แลวพิจารณาความรูความสามารถ  ทักษะอ่ืน และ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ท้ังน้ีใชเกณฑตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ฉบบับเปนเกณฑ  
และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการบริหารแบบหลักสูตร 
             ๓. ท่ีประชุมเสนอไมมีการปรับอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๙   จํานวนและ
รายช่ือยังคงเดิมคือ 

        ๑) นายสุชาติ พิมพพันธ      อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๒) นายสายยนต ชาวอุบล    อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๓) นายนิวัติ ทองวล     อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๔) นายเมินรัตน นวะบุศย    อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๕) นายโยธิน มาหา     อาจารยประจําหลักสูตร   

(เอกสารหมายเลข ๓) 
        C : Check   
        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๐ วันท่ี  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได พิจารณาทบทวนระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย
ประจําหลักูตร โดยในวาระพิจารณา  วาระท่ี   ๔.๕ การเสนออาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีประชุมเห็นวาระบบการคัดเลือกตาม
แนวทางในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙   น้ัน ไดดําเนินการตามมติท่ีประชุมและ
ไดประกาศแตงตั้งแลว  อาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศน้ันจะทําหนาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตร
เฉพาะ ปการศึกษา๒๕๕๙ เทาน้ัน  สําหรับหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ท่ีจะเริ่มในเดือนสิงหาคมจะตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.๒ ฉบับ ใหม ๒๕๖๐  และการปรับหลักสูตรใหมสามารถใสรายช่ือไดเลยใน 
มคอ.๒  โดยไมตองเสนอ มคอ. ๐๒ (เอกสารหมายเลข ๓) 
 
         ๑.๒  ข้ันตอนการเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
         A : Action 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดนําขอเสนอจากทบทวนการข้ันตอนการ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๙   พบวาไมมีปญหาท่ีตองปรับปรุง  สามารถดําเนินการได  (เอกสารหมายเลข ๓) 
         P : Plan 
         ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดเสนอใหมีแผนการ
ปรับอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรัปปรุง ๒๕๖๐  และกําหนดเปนแผนการการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร มีข้ันตอนดังน้ี  

1. ประชุมพิจารณาทบทวนขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ หลังการ
รายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการการประเมิน 

2. เสนอ มคอ. ๒ หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา ปรับปรุง พ.ศ.ร ๒๕๖๐ ใหทัน
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ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
3. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายช่ือตามท่ีหลักสูตรเสนอ 
4. มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือ ผูมคีุณสมบัติครบถวนเปนอาจารยประจําหลักสูตร  

         D : Do 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
ตามแผนการและข้ันตอน  ดังน้ี  
          ๑. ในคราวประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  ในวาระการพิจารณา วาระท่ี ๔. 
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา ไดเสนอช่ือแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  ๕ คน คือ  
        ๑) นายสุชาติ พิมพพันธ      ประธานหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๒) นายสายยนต ชาวอุบล     อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๓) นายนิวัติ ทองวล        กรรมการ/อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๔) นายมานิตย อรรคชาต ิ      กรรมการ/อาจารยประจําหลักสูตร  
        ๕) นายโยธิน มาหา         กรรมการและเลขานุการ/อาจารยประจําหลักสูตร  
(เอกสารหมายเลข ๓)  
        ๒.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ มคอ. ๒ ตอมหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรและสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  (เอกสารหมายเลข ๔) 
         ๓. มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือ ผูมีคุณสมบัติครบถวนเปนอาจารยประจําหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 
๕) 
         C : Check 
              ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดทบทวนข้ันตอน
การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๐ วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระพิจารณา วาระ ๔.๕ 
การเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  พบวา ข้ันตอนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรมีความคลองตัว  สอดคลองกับ
ระบบและกลไก  
๒)ระบบการบริหารอาจารย 
   ๒.๑ แผนดานอัตรากําลังและอัตราการทดแทน  
      P : Plan   
อัตรกําลังปจจุบัน เกษียณอายุรายการ แผนลาศึกษาตอ 

๒๕๕๙ 
แผนการทดแทน 

อาจารยประจํา ๙ คน ไมม ี ๒ ใหสอนแทน 
      ๒.๒. แผนดานบทบาทภาระหนาท่ีของอาจารยประจําหลกัสูตร  โดยพิจารณา ๔ ภาระงาน คือ 

ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระการบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑.มีช่ัวโมงสอนไมนอย 
๑๕ ชม./สด. 
๒. มีตาํรา/บทความ
วิชาการ ไมนอยกวา ๑ 
เรื่อง 

มีงานวิจัยอยางนอยป
ละ ๑ เรื่อง 

จัดหรือมีสวนรวมใน
การจัดโครงการการ
บริการวิชาการ 

ทุกคนเขารวมโครงการ
ของคณะและวิทยาลัย
กําหนด 

         ๒.๓ แผนดานการบริหารหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ติดตามผลและประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
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ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรหลักสูตรดําเนินการนําแผนมาปฏิบัติ ไมนอย
กวา ๖ ครั้ง  
         ๒.๔. แผนดานบทบาทและภาระหนาท่ี  ใหมีการกระจายและมอบหมายงานใหกับอาจารยประจํา
หลักสูตร  ดังน้ี  
                ๑) มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในวิชาท่ีสอนเพ่ือจัดสง
กอนเปดภาคเรียน ๑๕ วัน และทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ภายหลังสิ้นสุดการเรียน 
๓๐ วัน 
                ๒) มอบหมายใหอาจารยจัดทําการบริการวิชาการ มีการจัดทําโครงการการบริการวิชาการโดยใช
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารยจะตองรวมกันทําการบริการวิชาการสูชุมชน   
                ๓) มอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดโดย
ระดับคณะหรือสํานัก หรือสาขาวิชา 
               ๔) มอบหมายใหอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไมเกิน ๑๐ คน 
   ๕) มอบหมายใหทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย ๑ โครงการ 
            D : Do 
            การดําเนินการตามระบบแผนการบริหารอาจารย ประจําป ๒๕๕๙  เกิดผลดังน้ี 
            ๒.๑ ดานอัตรากําลังและอัตราการทดแทน  ดานอัตรากําลัง ในป ๒๕๕๙  ไมมีอาจารยประจํา
หลักสูตรลาออก หรอืลาศกึษาตอ 
           ๒.๒  ดานบทบาทภาระหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร ๔ ภาระงาน 

ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระการบริการวิชาการ ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. มีช่ัวโมงสอนอย กวา
๑๕ ชม./สด. 
๒. อาจารยยังไมมี
ตํารา/บทความวิชาการ 
ทุกคน 

ไมมีงานวิจัย อาจารยมีสวนรวมใน
งานบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยหลักสูตร
อบรมผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลสุรนารี  และ
เทศบาลตําบลโนนไทย 

อาจารยทุกคนเขารวม
โครงการของคณะและ
วิทยาลัยกําหนด 

        ๒.๓ ดานการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามผลและ
ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตรหลักสูตรดําเนินการนําแผนมาปรับปรุงท้ังสิ้น ๖ ครั้ง   

๑) การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน  ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๕๙ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๒) การประชุมอาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยผูสอน  ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๙ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  
๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา    

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๐ วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐   
๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา      

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๐  วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา      

ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๐  วันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ๖) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา    

ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๖๐  วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ๒.๔ ดานบทบาทและภาระหนาท่ี  
 ๑) อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในวิชาท่ีสอนเพ่ือจัดสงกอนเปดภาค
เรยีน ๑๕ วัน และทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ภายหลังสิ้นสุดการเรียน ๓๐ วัน 



๙ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

 ๒) อาจารยจัดทําการบริการวิชาการ มีการจัดทําโครงการการบริการวิชาการโดยใชงบประมาณ
มหาวิทยาลัย และรวมดําเนินงานกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ๓) อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดโดยระดับคณะหรือ
สํานัก หรือสาขาวิชา 
 ๔) อาจารยนิเทศกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๑-๑๒ คน 
 ๕) อาจารยไดจัดทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางคนละ ๑ โครงการ ดังน้ี 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบโครงการ 

๑. โครงการอบรมภาวนาเบ้ืองตน  นายมานิตย อรรคชาต ิ
๒. อบรมเสรมิความรูทักษะภาษาอังกฤษ นายสายยนต ชาวอุบล 
๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา นายมานิตย อรรคชาต ิ
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  นายชินวัชร นิลเนตร 
๕. คายจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม นายบัญญตัิ อนนทจารย 
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

นายโยธิน มาหา 

๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  นายวุฒิไกร ไชยมาล ี
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา  นายสุชาติ พิมพพันธ 
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา นายวุฒิไกร ไชยมาล ี
๑๐. พ่ีนองสัมพันธ ครั้งท่ี ๓ คณะกรรมการนักศึกษา 
๑๑. การเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา  

นายสุชาติ พิมพพันธ 

๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา นายมานิตย อรรคชาต ิ
๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา  นายโยธิน มาหา 
๑๔. เสรมิศักยภาพการแขงขัน นายสุชาติ พิมพพันธ 
๑๕.โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน  นายสุชาติ พิมพพันธ 

   
       C: Check & A: Action 
       ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ไดประเมินระบบการบริหารอาจารย โดยการสังเกตผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน  มีผลดังน้ี                    
          ๑. ดานอัตรากําลังและอัตราการทดแทน  เปนไปตามแผน  มีผูลาศึกษาตอ ๒ คน และสามารถเกลี่ย
ภาระการสอนทดแทนได 
         ๒.  ดานบทบาทภาระหนาท่ีของอาจารยประจําหลักสูตร ๔ ภาระงาน พบวา  ผลงานทุกดานของ
อาจารยยังไมดีข้ึนเทาท่ีควร  โดยเฉพาะดานการวิจัย 
          ๓. ดานการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน ติดตามผลและ
ประเมินผล การดําเนินการของหลักสูตร เปนไปตามเปาหมาย 
          ๒.๔ ดานบทบาทและภาระหนาท่ี  มีการดาํเนินงานตามแผนทุกภาระหนาท่ึครบถวน   
            ดังน้ันจึงควรเตรียมแผนปรับการสงเสริมการวิจัยของอาจารยยในป ๒๕๖๐           
๓) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  หลักสูตรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ผลการดําเนินงานสูการปฏิบัติดังน้ี 
            A : action  
              ในคราวประชุม การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๙  กันยายน ๒๕๕๙ วาระท่ี  ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา๒๕๕๙  
ท่ีประชุม พิจารณาขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ เรื่องคุณภาพอาจารย



๑๐ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

ประจําหลักสูตร   
             ขอเสนอแนะ 
             ๑. ควรปรับเรื่องศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความสอดคลองกวาน้ี 
             ๒. ควรสงเสริมใหอาจารยเรียนตอปริญญาเอก หรือเขาสูตําแหนงวิชาการ 
             มีมติท่ีประชุมคราวน้ัน ใหประธานหลักสูตรนําไปจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ประเด็นการพัฒนาอาจารย 
          P: Plan 
             จากมติท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๕ / ๒๕๕๙ 
วันท่ี ๒๙  กันยายน ๒๕๕๙ วาระท่ี  ๔.๓ พิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา๒๕๕๙  ท่ี
ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ดังน้ี (เอกสารหมายเลข ๖) 
         ๑. แผนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารยตามขอเสนอขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณ
การศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ 
ขอเสนอแนะ แผนการปรับปรุง/มาตรการ ผูรับผิดชอบ 
๑. ควรปรับเรื่องศักยภาพ
อาจารยประจําหลักสูตรให
มีความสอดคลองกวาน้ี 

๑. เสนอ ปรับปรุงเล็กนอยตอมหาวิทยาลัย 
(มคอ.๐๒) ใหทันกันยายน ๒๕๕๙ 

นายสุชาต ิ

๒. เสนอรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรใหม 
๒๕๖๐ ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

นายสุชาต ิ

๒. ควรสงเสริมใหอาจารย
เรียนตอปริญญาเอก หรือ
เขาสูตําแหนงวิชาการ 

๑. อาจารยทุกคนตองมีผลงานวิชาการอยางนอย 
๑ เรื่อง 

อาจารยทุกคน 
 

๒. อาจารยเรียนตอปริญญาเอก ๒ คน  
๓. อาจารยสงผลงานขอตําแหนงวิชาการ  ๓ คน  
 

 

อ. โยธิน 
อ. บัญญัติ 
อ. สุชาต ิ
อ. สายยนต 
ดร. นิวัต ิ

๔. ลดภาระการสอนสําหรับอาจารย ท่ีจะทํา
ผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงวิชาการ 

 

อ. สุชาต ิ
อ. สายยนต 
ดร. นิวัต ิ

๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนาตนเองดาน
วิชาการ  การสอน  การบรหิาร 

อาจารยทุกคน 

          
          D : Do  
       ๑. การดําเนินงานตามแผนการพัฒนาตามขอเสนอขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณ
การศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘  

ขอเสนอแนะ แผนการปรับปรุง/มาตรการ ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๙ 
๑. ควรปรับเรื่อง
ศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตรใหมี

๑. เสนอ ปรับปรุงเล็กนอยตอ
มหาวิทยาลัย (มคอ.๐๒) ใหทัน
กันยายน ๒๕๕๙ 

๑. ได เสนอแตงตั้ งอาจารยืประจํา
หลักสูตรทันเวลา 
 



๑๑ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

ความสอดคลองกวาน้ี ๒. เสนอรายช่ืออาจารยประจํ า
หลักสูตรใหม ๒๕๖๐ ภายในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

๒. ไดจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๐ และเสนอรายช่ืออาจารยื
ประจําหลักสูตรใหม 

๒ . ควรส งเสริ ม ให
อ าจ ารย เรี ย น ต อ
ปริญญาเอก หรือเขา
สูตําแหนงวิชาการ 

๑. อาจารย ทุ กคนตองมี ผลงาน
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง 

๑. อาจายทุกคนไมมีผลงานวิชาการ ๑ 
ช้ิน 

๒. อาจารยเรียนตอปริญญาเอก ๒ 
คน  

มีอาจารยลาศึกษาตอปริญญาเอก ๒ 
คน 

 
๓. อาจารยสงผลงานขอตําแหนง
วิชาการ  ๓ คน  

๓. มีผูดําเนินการขอผลงานวิชาการ ๑ 
คน คือ อ.สายยนต  

๔. ลดภาระการสอนสําหรับอาจารย
ท่ี จะทํ าผลงานวิชาการเพ่ื อขอ
ตําแหนงวิชาการ 

๔. ภาระงานของอาจารยลดลงเฉลี่ย ๓ 
คาบ/สัปดาห  (จาก ปกติ ๑๕ คาบ/
สัปดาห เหลือ ๑๒ คาบ/สัปดาห) 

๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนา
ตนเองดานวิชาการ  การสอน  การ
บริหาร 

อาจารยทุกคนไดเขารวมการอบรม
พัฒนาตนเอง 

                     ผลการสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมพัฒนาตนเอง     โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมทาง
วิชาการตามความสามารถและความสนใจของตนเองตลอดปการศึกษาในโครงการและกิจกรรมตางๆ ดัง
ตารางตอไปน้ีคือ 
ชื่อ - สกุล การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน เวลา  

สถานท่ี 
หนวยงานท่ีจัด 

นายสุชาติ 
พิมพพันธ 

ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา 

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
/  

หลักสตูรพุทธศาสน
ศึกษามหาสารคาม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการและเขียน
โครงการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

๒๖-๒๗ ก.ย. 
๒๕๕๙ / 
สระบุร ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

ประชุมวิพากษยุทธศาสตร ๒๕๖๑-
๒๕๗๐ 

๒๒-๒๓ ธ.ค. 
๒๕๕๙ / 
นครราชสมีา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

เขารวมโครงการเสวนาวิชาการปรชัญา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องศาสนากับรัฐ 

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
/ มหาสารคาม 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

น า ย ส า ย
ยนต  
ชาวอุบล 

ศึกษาดูงานการบริการจัดการเรียนการ
สอน 

๒ ก.ค. ๒๕๕๙ / 
กรุงเทพฯ  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผน
ยุทธศาสตรการจดัการเรียนรูและการ
วิจัยภาษาอังกฤษ 

๔ ก.ค. ๒๕๕๙ / 
นครราชสมีา  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ หลักสตูรพุทธศาสน



๑๒ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา 

/ มหาสารคาม ศึกษา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัทําแผย
ปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ 

๕ ต.ค. ๒๕๕๙ / 
นครราชสมีา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การทํางาน 

๑๕-๑๗ ธ.ค. 
๒๕๕๙ / ลาว 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา 

น า ย นิ วั ติ 
ทองวล 

ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา 

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
/ มหาสารคาม 

หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา 

นายเมิน
รัตน นวะ
บุศย 

ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา 

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
/ มหาสารคาม 

หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา 

นายโยธิน 
มาหา 

ศึกษาดูงานการสรางและ
พัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ 
/ มหาสารคาม 

หลักสตูร
ครุศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 

ดําเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิถีชีวิต
กับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
/ นครราชสีมา 

หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา 

     C: Check  
     หลักสูตรไดประเมินผลกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  โดยการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา ๒๕๕๘  และ ๒๕๕๙ ไดผลดังน้ี 

แผนการปรับปรุง/มาตรการ ผลการดําเนินงาน 
๒๕๕๘ 

ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๙ 

๑. เสนอการปรับปรุงเล็กนอยตอ
มหาวิทยาลัย (มคอ.๐๒) ใหทัน
กันยายน ๒๕๕๙ 

ดําเนินการเปลี่ยน
อารจยประจํา
หลักสูตร ๑ คน 

๑. ได เสนอแต งตั้ งอาจารประจํ า
หลักสูตรทันเวลา 
 

๒. เสนอรายช่ืออาจารยประจํ า
หลักสูตรใหม ๒๕๖๐ ภายในเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

ไมดําเนินการ ๒. ไดจัดทํารางหลักสูตรปรับปรุง 
๒๕๖๐ และเสนอรายช่ืออาจารยื
ประจําหลักสูตรใหม 

๑. อาจารย ทุ กคนตองมี ผลงาน
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง 

๑. อาจารยทุกคนไมมี
ผลงานวิชาการ  

๑. อาจารยมีผลงานวิชาการ ๑ ช้ิน/๑ 
ช้ิน 

๒. อาจารยเรียนตอปริญญาเอก ๒ 
คน  

๑. ไมอาจารยลา
ศึกษาตอ 

๑. มีมอาจารยลาศึกษาตอ 
๒ คน 

๓. อาจารยสงผลงานขอตําแหนง
วิชาการ  ๓ คน  

 

๓. ไมมผีูดําเนินการ
ขอตําแหนงทาง
วิชาการ  

๓. มีผูดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ 
๑ คน คือ อ.สายยนต  

 



๑๓ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๔. ลดภาระการสอนสําหรับอาจารย
ท่ี จะทํ าผลงานวิชาการเพ่ื อขอ
ตําแหนงวิชาการ 

๔.ภาระงานของ
อาจารยเฉลี่ย ๑๕ 
คาบ/สัปดาห 

๔.ภาระงานสอนของอาจารยลดลง
เฉลี่ย ๑๒/สัปดาห   

๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนา
ตนเองดานวิชาการ  การสอน  การ
บริหาร 

อาจารยทุกคนไดเขา
รวมการอบรมพัฒนา
ตนเอง 

อาจารยทุกคนไดเขารวมการอบรม
พัฒนาตนเอง 

       จากผลการประเมินพบวาแนวโนมของสงเสริมและการพัฒนาอาจารยหลายเรื่องดีข้ึน คือผลงาน
วิชาการอาจารย  มีการลาศึกษาตอ  และมีการเสนอขอผลงานวิชาการ    อาจเน่ืองมาจากภาระการ
สอนลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการไดเขารวมโครงการอบรมกาพัฒนาผลงานวิชาการ 
        A: Action 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองติดตามผลกระบวนการสงเสริมและการพัฒนาอาจารย ในป
ตอไป  และควรสรางแรงจูงใจอ่ืน  เชน การมีรางวัล สิ่งตอบแทน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนเพ่ิม เพ่ือใหไดผลงานวิชาการมากข้ึน  

คุณภาพอาจารย 
(ตัวบงชี้ ๔.๒) 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ คุณภาพของอาจารย มีรายละเอียด ดังตารางท่ี ๒ ดังน้ี 
๑) รอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิปรญิญาเอก 

       อาจารยประจําหลักสูตร    จํานวน ๕ คน 
       มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก จํานวน ๑ คน 
       อาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ ๒๐ 

คะแนนผลการประเมินในปน้ี =   ๒๐x ๕  = ๕ 
                                                                             ๒๐ 

 

๒) รอยละของอาจารยท่ีมตีําแหนงทางวิชาการ  
       อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน 
       มีตําแหนงทางวิชาการ   จํานวน ๑ คน 
       อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ ๒๐ 

คะแนนผลการประเมินในปน้ี =   ๒๐ x ๕  = ๑.๖๗ 
                                                                          ๖๐ 

 

๓. ผลงานวิชาการของอาจารย 
        ไมม ี

คะแนนผลการประเมินในปน้ี =   ๒๐ x ๐  = ๐ 
                                                                          ๒๐ 

 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
(ตัวบงชี้ ๔.๓) 
 
 
 

- การคงอยูของอาจารย  
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ พบวา 
            จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน 

       จํานวนอาจารยท่ีลาออก - คน 
       จํานวนอาจารยท่ีเสียชีวิต - คน 



๑๔ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

       จํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ - คน 
       จํานวนอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ - คน 
รอยละอัตราการคงอยูของอาจารย = ๑๐๐ 
โดยคํานวณจาก 

 ๕ − ๐ x ๑๐๐ 
                   ๕ 
- ภาระงานของอาจารยและสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา  

อัตราสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ป ๒๕๕๙ จํานวน
อาจารย 
๙ คน  

ปเขา
ศึกษา 

ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕ 

๒๕๕๕ ๘๙ ๘๙ ๗๙ ๗๙ ๗๘ ๑ ตอ ๙.๘๘ 
๒๕๕๖  ๔๕ ๔๑ ๔๐ ๓๘ ๑ ตอ ๑๔.๘๘ 
๒๕๕๗   ๓๓ ๒๖ ๒๖ ๑ ตอ ๑๗ 
๒๕๕๘    ๒๒ ๒๑ ๑ ตอ ๑๘.๕๕ 
๒๕๕๙     ๒๗ ๑ ตอ ๒๑.๑๑ 

รวม ๘๙ ๑๓๔ ๑๕๓ ๑๖๗ ๑๙๐ ๑ ตอ ๒๑.๑๑ 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร ผลการประเมินป ๒๕๕๙ 

ประเด็นการประเมิน  จํานวน
ผูตอบ 

คาเฉลี่ย  การแปร
ผล 

๑. มีระบบในการรบันักศึกษาท่ีดี ไดนักศึกษาท่ีมีคณุภาพ ๕ ๓.๖ ดี 
๒. ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมสีดัสวนท่ีเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีรับในหลักสูตร (อาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ, ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ, สอบวิทยานิพนธ) 

๕ ๓.๖  
 

ดี 

๓. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ๕ ๓.๖  ดี 
๔. มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

๕ ๓.๘  ดี 

๕. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนน
การพัฒนานักศึกษาใหเรียนรูตามโครงสรางหลักสตูร 
บูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม  

๕ ๓.๘  
 

ดี 

๖. ระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัด
การศึกษา 

๕ ๔.๐  ดี 

๗. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ เหมาะสม 

๕ ๓.๓ ปาน
กลาง 

๘. ระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมี
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๕ ๓.๒ ปาน
กลาง 

 จากผลการประเมิน อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ทุกดาน  ในระดับ  ดี   
และหากเปรียบเทียบผลการประเมินกับป ๒๕๕๘ พบวาไมมีความตางกัน มีบางดานไดรับผลการ
ประเมินดีข้ึนเล็กนอย  ดังน้ี 

 



๑๕ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

เปรียบเทียบผลการประเมินป ๒๕๕๘  และ ๒๕๕๙ 

ประเด็นการประเมิน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. มีระบบในการรบันักศึกษาท่ีดี ไดนักศึกษาท่ีมีคณุภาพ ๓.๖ ๓.๖ 
๒. ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมสีดัสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาท่ีรับในหลักสตูร (อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ, ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ, สอบวิทยานิพนธ) 

๓.๖ 
๓.๖ 

 

๓. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ๓.๖ ๓.๖ 
๔. มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงาน ๓.๘ ๓.๘ 
๕. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนา
นักศึกษาใหเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตาง 
ๆ สงเสริมทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางาน
อยางมีสวนรวม ฯลฯ 

๓.๘ ๓.๘ 

๖. ระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัดการศึกษา ๔.๐ ๔.๐ 
๗. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
เหมาะสม 

๓.๔ ๓.๓ 

๘. ระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีคณุวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๓.๑ ๓.๒ 
 

หมายเลขเอกสารอางอิง 
๒. แฟมผลงานอาจารย 
๓. แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๖. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑๕. ประกาศรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

หมวดท่ี ๓  นักศึกษาและบัณฑิต 

๑. ขอมูลนักศึกษาตั้งแตเริ่มใชหลักสูตรจนถึงปการศึกษาท่ีรายงาน 
ปการศึกษาท่ี
เขา (ปท่ีเร่ิม
ใชหลักสูตร) 

นักศึกษาท่ีคงอยูแตละป 
ชั้นปท่ี ๑ ชั้นปท่ี ๒ ชั้นปท่ี ๓ ชั้นปท่ี ๔ ชั้นปท่ี ๕ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๒๕๕๕ ๘๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ ๗๙ ๘๘.๗๖ ๗๙ ๘๘.๗๖ ๗๘ ๘๗.๖๔ 
๒๕๕๖ ๔๕ ๑๐๐ ๔๑ ๙๑.๑๑ ๔๐ ๘๘.๘๘ ๓๘ ๘๔.๔๔   
๒๕๕๗ ๓๓ ๑๐๐ ๒๖ ๗๘.๗๘ ๒๖ ๗๘.๗๘     
๒๕๕๘ ๒๒ ๑๐๐ ๒๑ ๙๕.๔๕       
๒๕๕๙ ๒๗ ๑๐๐         

๒. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาแรกเขา 
 ๑. เศรษฐกิจของครอบครัว  
 ๒. ความไมม่ันในวาเม่ือจบการศึกษาไปแลวจะสามารถสอบบรรจุได  
  ๓. ตองการยายสาขาวิชาท่ีชอบ  
  ๔. ครุสภาจํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตอในแตละปการศึกษา 
๓. ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

๑. นักศึกษาจะออกกลางคัน 
๒. นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด 
๓. นักศึกษาติดขัดเรื่องคาใชจายในการศึกษา 

๔. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน 
    ๔.๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร 
           “ไมมี” 
    ๔.๒  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
           “ไมมี” 
    ๔.๓  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 
           “ไมมี” 
    ๔.๔  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
           “ไมมี” 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
๕. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริ่มใชหลักสูตร 

ปการศึกษา 
ท่ีรับเขา 

จํานวน 
นักศึกษาท่ีรับเขา 

จํานวน 
ผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 
นักศึกษาท่ีคงอยู 

จํานวน 
นักศึกษาท่ีหายไป 

๒๕๕๕ ๘๙ ๖๘ ๗๘ ๑๑ 

๖. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
๑. อาจารยไมสงเกรดตามกําหนด 
๒. นักศึกษาไมทราบทิศทางท่ีชัดเจน 
๓. นักศึกษาสนใจสิ่งอ่ืนมากกวาการเรียนของตัวเอง 
๔. สอบไมผานรายวิชา 

๗. รายงานผลตามตัวบงช้ี  
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

การรับนักศึกษา  
(ตัวบงช้ี ๓.๑) 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
๑) การรับนักศึกษา 
   ระบบการรับนักศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัย ดําเนินโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มีระบบดงัน้ี 
             แผนผังระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
           
   แผนผังระบบการขั้นตอนการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  



๑๘ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
จากแผนผังระบบการับสมคัรของสํานักสงเสรมิวิชาการ หลักสูตรตางๆ จะเปนผูทํา

หนาท่ีในการเสนอเปาหมายการรบั  คุณสมบัติผูสมัคร  กํากับการสอบ และสัมภาษณผูผานการ
สอบ ตางกลไกของมหาวิทยาลัยคอื 
          (๑) การคัดเลือกคัดเลือกโดยใชการสอบของระบบการสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
สอบคัดเลือกมี ๒ ระบบใหญคือ 
                ๑) ระบบโควตาสอบตรง เปนระบบท่ีเปดโอกาสใหโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ สงนักเรียนท่ีมีความรูความสามารถพิเศษ ๕ ดาน เขาศึกษาในแตละ
สาขาวิชาวิขา คือ 
  - โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา 
  - โควตาเรียนดี 
   - โควตากิจกรรมดีเดน 
   - โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน) 
   - โครงการความรวมมือตางๆ 
     ๒) ระบบสอบคัดเลือกท่ัวไป เปนระบบท่ีเปดโอกาสนักเรียนท่ัวไปสมัครสอบ โดย
ขอสอบดําเนินเนินการโดยมหาวิทยาลัย และเมื่อผานการสอบขอเขียน จะตองผานการสอบ
สัมภาษณหรือปฏิบัติ ดําเนินการโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง 
         (๒) การสัมภาษาณ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เปนผู
สัมภาษณนักเรียนท่ีผานการสอบ ท้ังแบบโควตา  และสอบคัดเลือกท่ัวไป 
P:plan 
    ปการศึกษา ๓๕๕๙ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเสนอกําหนด
แผนการรับนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบและอนุมัติ  ดังน้ี 



๑๙ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

       ๑. การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดจํานวนรับ
นักศึกษา ๓๐ คน  
       ๒. การกําหนดคุณสมบัตผิูสมัคร 
             มคอ. ๒ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศกึษา กําหนดคุณสมบัติ
ผูสมคัรคือ  เปนผูจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
       

D : Do 
  ๑. ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับ
นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตดิังน้ี 
    ๑.๑ จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงชาติ หรือ
เทียบเทา 
     ๑.๒ เปนนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี 
     ๑.๓ มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐ ข้ึนไป 
  ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดแผนรับนักศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐ คน   
  ๓. การสอบสัมภาษณผูผานการสอบ ประธานหลักสูตรมอบหมายให อ.โยธิน  มาหา  
ทําการสอบสมัภาษณผูผานการสอบระบบโควตา  และมอบหมายมให อ.มานิต อรรคชาติ ทํา
การสอบสัมภาษณผูผานการสอบจากการสอบคดัเลือกท่ัวไป 
            ๔. ไดรับนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกท่ัวไป จํานวน ๑๒ คน และ ระบบโควตา
จํานวน ๑๕ คน 
            Check:C 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แจงจํานวนผูสอบผานและเขารายงานตัว  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
พบวามีผูรายงานตัวเขาศึกษาเพียง ๒๗ คน ต่ํากวาเปาหมาย  เพราะมีผูสละสิทธิ และ
มหาวิทยาลัยไมมีระบบสํารอง 
 
 
๒) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
     P : Plan 
    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘   หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนไดกําหนดแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ เพ่ือการเตรียม
ความพรอมใหนักศึกษา 
     D: Do 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙   นักศึกษาช้ันป
ท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดรับการปฐมนิเทศเพ่ือทราบขอปฏิบัตใินการเปนนักศกึษา  
และจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีตัวเองจะศึกษา 
     C :Check & A: Action 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมทบทวนเรื่องการปฐมนิเทศ นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ป
การศึกษา ๒๕๕๙  การประชุมอาจารยประจําหลกัสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๕/ ๒๕๕๙ วัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ วาระ ๔.๔ พิจารณาแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป



๒๐ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

การศึกษา ๒๕๕๙  ตามท่ีไดจัดการปฐมนิเทศน้ันมีกิจกรรมการอบรมและใหขอมูลแกนักศึกษา  
เพียง ๒ เรื่อง คือ 

๑. ขอปฏิบัติในการเปนนักศึกษา  
๒. จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีตัวเองจะศึกษาและการใชคูมือนักศึกษา 

จึงเห็นวาการปฐมนิ เทศไมนาจะเพียงพอในการเตรียมความพรอม  และมี
ขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินวา การเตียมความพรอมควรเปนการเตรียมความพรอมดาน
วิชาการหรือทักษะท่ีจําเปนตอการศึกษา  ดังน้ัน  ใหปรับแผนการเตรียมความพรอมในป
การศึกษา ๒๕๖๐  และจัดทําในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

การสงเสริมและ
พัฒนานักศึกษา  
(ตัวบงช้ี ๓.๒) 
 
 
 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
๑) การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา มีผลการดําเนินการ 
ดังน้ี 
     P : Plan 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดใชระบบระบบท่ีปรึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดกําหนดใหอาจารยท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑครุสภาเปนอาจารยท่ีปรึกษา และไดดําเนินงานตามกลไกการใหคําปรึกษาตาม
คูมืออาจารยท่ีปรึกษา ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาตาม
ระบบหมูเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
      Do : D 
     ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน
ดังน้ี 
นักศึกษา/หมูเรียน จํานวนป ๒๕๕๙ อาจารยท่ีปรึกษา 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๕ หมู ๑ (รหัส๕๕) ๓๙ นายสุชาติ พิมพพันธ 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๕ หมู ๒ (รหัส๕๕) ๓๘ นายโยธิน มาหา 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๔ หมู ๑ (รหัส๕๖) ๔๐ นายวุฒิไกร ไชยมาล ี
นักศึกษาช้ันปท่ี ๓ หมู ๑ (รหัส๕๗) ๒๖ นายบัญญตัิ  

อานนทจารย 
นักศึกษาช้ันปท่ี ๒ หมู ๑ (รหัส๕๘) ๒๒ นายมานิตย อรรคชาต ิ
นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ หมู ๑ (รหัส๕๙) ๒๗ นายชินวัชร นิลเนตร 

    ๒. วิธีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 (๑) การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการ จะกําหนดเปนตามรางพบอาจารยท่ีปรึกษาท้ังกลุม
ภาคการศึกษา ละ ๓ ครั้ง เพ่ือแนะนําเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการลงทะเบียน การเลือกรายวิชาและการ
จัดตารางเรียนของตนเอง 
 (๒) การใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ อาจารยท่ีปรึกษากําหนดเวลาเอง  ซึ่งโดยท่ัวไป
จะไมกําหนดเวลา นักศึกษาสามารถขอพบหรือขอคําปรึกษาไดโดยการนัดทางโทรศัพท หรือเฟสบุค
ไดตลอดเวลา  เพียงแคกําหนดคราวๆ วาใหเหมาะสม เชน ไมใชเวลากลางคืน หากไมมีเรื่องดวนถึง
ข้ันรายแรง 
          นอกจากน้ันท่ีปรึกษายังใหคําปรึกษาในระหวางช่ัวโมงสอน กรณีมีเรื่องท่ีตองแจงหรือ
แนะนําอยางรวดเร็ว 
 
 
 



๒๑ 
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        ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการใหการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาป 
๒๕๕๙  

ประเด็นการประเมิน  คาเฉลี่ย
  

การแปรผล 

๑. มีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๑๕ ดี 

๒. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด
แผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยท่ี   

๔.๒๕ 
  
 

ดี 

๓. ความพึงพอใจในการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารย
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๓๘
  

ดี 

๔. การใหความสนใจ ตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพ่ือ
ชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี                     

๔.๒๓  
  

ดี 

๕. การใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรอืถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ ของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๐๘
  
 

ดี 

     จากผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินเกิน ระดับ  ๓.๕ ทุกดาน  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินป ๒๕๕๘  จะพบวาผลไมตางกันเกือบทุกดา  มีดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการมี
ผลดีข้ึนเล็กนอย  ดังน้ี 
 

เปรียบเทียบกับผลการประเมิน ประเมินป ๒๕๕๘   

ประเด็นการประเมิน  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. มีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษา
ทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๑๕ ๔.๑๕ 

๒. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด
แผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยท่ี   

๔.๒๕ 
 

๔.๒๕ 
 

๓. ความพึงพอใจในการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารย
ท่ีปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๓๘
  

๔.๒๓ 

๔. การใหความสนใจ ตดิตามผลการเรยีนของนักศึกษา เพ่ือ
ชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี                     

๔.๒๓  
  

๔.๐๘ 

๕. การใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรอืถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ ของอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยท่ี  

๔.๐๘ ๔.๐๘ 
 

 
      C : Check 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดถกปญหาเรื่องการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  ได
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา นักศึกษายังไมกลาท่ีจะเขามาปรึกษา  บางเรื่องจึงเกิดปญหาแลว  
และแกไมได  เชน ไมมีคาเทอม  เก็บรายวิชาเลือกเสรีไมทัน หรือนักศึกษาท่ีฝกสอนป ๕ มีปญหา



๒๒ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

การท้ิงหนาท่ี ซึ้งตองหาทางแก  โดยการสืบขาว  และเมื่อพอมีกระแสเรื่องก็รีบเรียกนักศึกษามาพบ
รายคน 

๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มีผล
การดําเนินงาน ดังน้ี  
      ๒.๑ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาท่ัวไป  
 P : Plan 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษท่ี ๒๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 ๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  วางระบบและกลไกการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ัวไปและทักษะการเรียนรู
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักศึกษา  ตามแผนผังน้ี 

 
  
           ๒. หลักสูตรครุศาสบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ จากขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ขอเสนอของนักศึกษา  โดยคํานึงถึงการตอบสนองการเสริมสรางทักษะการเรียนรู TQF และ
ทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งตามทฤษฎีทักษะการเรียนรูของคนในศตวรรษท่ี ๒๑  มี
ทักษะท่ีตองการ ๗ ดาน (๗C) คือ 

C๑ ทักษะดานการคดิอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา(Critical Thinking 
and Problem Solving) 

C๒  ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
C๓ ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน(Cross-cultural 

Understanding) 
C๔ ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา(Collaboration, 

Teamwork and Leadership) 
C๕) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ(Communications, Information, 
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and Media Literacy) 
C๖  ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and 

ICT Literacy) 
C๗) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 

ชื่อกิจกรรม ตอบสนองตอ ๗C 

๑.โครงการอบรมภาวนาเบ้ืองตน  C๑ 
๒. อบรมเสรมิความรูทักษะภาษาอังกฤษ C๗ 
๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา C๒,  C๖ 
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  C๑ 
๕. คายจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม C๔ 
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  C๑ 
๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  C๗ 
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา  C๗ 
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา C๗ 
๑๐. พ่ีนองสัมพันธ ครั้งท่ี ๓ C๔ 
๑๑. การเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา  

C๗ 

๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา C๒, C๕,  C๖ 
๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา  C๔ 
๑๔. เสรมิศักยภาพการแขงขัน C๗) 
๑๕. โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน  C๔ 

  (อกสารหมายเลข ๘) 
 D :  Do 
 ๑. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ 
จํานวน ๑๕ โครงการ และมีผลดําเนินการดังน้ี  

ชื่อกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

๑.โครงการอบรมภาวนาเบ้ืองตน  ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๒. อบรมเสรมิความรูทักษะภาษาอังกฤษ ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา อยูในระหวางดําเนินการ 
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค 
๕. คายจติอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม อยูในระหวางดําเนินการ 
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  อยูในระหวางดําเนินการ 
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา  ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค 
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค 
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๑๐. พ่ีนองสัมพันธ ครั้งท่ี ๓ ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๑๑. การเรยีนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค 

๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา  อยูในระหวางดําเนินการ 
๑๔. เสรมิศักยภาพการแขงขัน อยูในระหวางดําเนินการ 
๑๕.โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน  ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค 
 (อกสารหมายเลข ๙) 
        หลักสูตรครุศาสบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดจัดทําการประเมินแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา  ประจําป ๒๕๕๙ โดยนักศกึษา มีผลดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน  คาเฉลี่ย
  

การแปรผล 

๑.๑ มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในและ
นอกช้ันเรียน  

๔.๑๐ ดี 

๑.๒ มีขอมูล ท่ีสามารถใชติดตอหนวยงานท่ีใหบริการ
นักศึกษา ดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท่ี
สามารถใหนักศึกษาทํางานพิเศษนอกเวลาได  

๔.๐๐ ดี 

๑.๓ มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการสมัครงานและการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา   

๔.๐๓ ดี 

๑.๔ มหีนวยงาน/บุคคลท่ีใหคําแนะนําดานการใชชีวิตใน
คณะ/มหาวิทยาลัย    

๔.๑๓ ดี 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัด ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ   

๓.๙๘ ดี 

   เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙ 
จะเห็นวากิจกรรมดานการพัฒนาภาษาตางประเทศดีข้ึน  สวนดานอ่ืนๆ ไมมีความแตกตาง  
ดังน้ี 

เปรียบเทียบผลประเมินแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙ 

ประเด็นการประเมิน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑.๑ มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอก
ช้ันเรียน  

๔.๑๐ ๔.๑๐ 

๑.๒ มีขอมูลท่ีสามารถใชติดตอหนวยงานท่ีใหบริการนักศึกษา 
ดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท่ีสามารถใหนักศึกษา
ทํางานพิเศษนอกเวลาได  

๔.๐๐ ๔.๐๐ 

๑.๓ มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการสมัครงานและการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา   

๔.๐๓ ๔.๐๓ 

๑.๔ มหีนวยงาน/บุคคลท่ีใหคําแนะนําดานการใชชีวิตในคณะ/
มหาวิทยาลยั    

๔.๐๓ ๔.๑๓ 



๒๕ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาท่ีจัด ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ   

๓.๐๘ ๓.๙๘ 

 
Check: C 
        หลักสูตรครุศาสบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  การประเมินระบบการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ มีผลดังน้ี 
        ๑. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผูสอนปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดพิจารณา
ประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศกึษา ประจําป ๒๕๕๙  สรุปวากิจกรรมปการศึกษา  ๒๕๕๙  
จํานวน ๑๕ กิจกรรมและโครงการ ซึ่งมีมาก แตยังซ้ําซอนและไมคลอบคลุม โดยเฉพาะกิจกรรม
ท่ีเนนการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. ผลการประเมินกิจกรรมโดยนักศึกษา ไมไดบงบอกนัยสําคัญสําหรับการพัฒนา จึง
ควรตั้งประเด็นประเมินกิจกรรมใหมในปตอไป  
 A  : Action 
       ท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสตูรและอาจารยผูสอนไดประชุมประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙  เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ วันท่ี  ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ไดกําหนดแนวทางการวางแผนแผนพัฒนากิจกรรมนักศกึษา ประจําป ๒๕๖๐  โดยลด
จํานวนกิจกรรมท่ีซ้ําซอนลง และจัดจิกกรรมตามกรอบการประเมินรอบใหมใหมากข้ึน  
 

ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา  
(ตัวบงช้ี ๓.๓) 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
๑)การคงของนักศึกษา 
ตารางแสดงอัตราการคงอยูเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร 

รับเขา คง
อยู 

หายไป รอยละ
ของคงอยู 

รอยละ
ของ
หายไป 

๒๕๕๕ ๘๙ ๗๘ ๑๑ ๘๗.๖๔ ๑๒.๓๖ 
๒๕๕๖ ๔๕ ๓๘ ๗ ๘๔.๔๔ ๑๕.๕๖ 
๒๕๕๗ ๓๓ ๒๖ ๗ ๗๘.๗๙ ๒๑.๒๑ 
๒๕๕๘ ๒๒ ๒๑ ๑ ๙๕.๔๕ ๔.๕๕ 
๒๕๕๙ ๒๗ ๒๗ ๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ 
รวม ๒๑๖ ๑๙๐ ๒๖ ๘๗.๙๖ ๑๒.๐๔ 

จากตารางจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริม่ใชหลักสตูรพบวา   อัตราการคงอยู เฉลี่ย ๘๗.๙๖ 
 
๒) การสําเร็จการศึกษา  
ตารางแสดงการสาํเรจ็การศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร 

รับเขา คงอยู 
ป ๒๕๕๙ 

สําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของความสําเร็จ
การศึกษา 

๒๕๕๕ ๘๙ ๗๘ ๖๘ ๗๖.๔๐ 
จากตารางจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ เฉลีย่ ๗๖.๔๐ 

๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  
    ๓.๑ การจัดชองทางการย่ืนขอรองเรียนของนักศึกษา 
      P:Plan 



๒๖ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

     สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไดกําหนดชองทางการยื่นขอรองเรียนของนักศึกษา โดยการสงขอ
รองเรียนเขาในเวปเพจของสาขาวิชา  หรือรองเรียนโดยตรงท่ีประธานสาขาวิชา 
     D : Do 
     ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการรองเรียน ๒ เรื่อง จํานวน ๕ ราย 
       ๑. การสอบของอาจารยบางทานดูไมมีความยตุิธรรม จํานวน  ๒  ราย 
       ๒. อาจารยไมมาสอน ไมแจง และติดตออาจารยไมได  ๓ ราย 
    C: check & A  : Action:  
     ในการประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดถกเพ่ือแกปญหา  ไดขอสรุปวาใหอาจารย
ระมัดระวัง อยาใหนักศึกษารองเรยีนในระดับสูงข้ึนไปจะมีปญหามาก 
 ๓) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

หลักสตูรครุศาสบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดจดัทําการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอหลักสูตร ประจําป ๒๕๕๙ โดยนักศึกษา มผีลดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน  ผูตอบ คา 
เฉลี่ย 

การแปร
ผล 

๑.หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (เฉพาะ
นักศึกษาป ๑ ตอบ) 

๒๗ ๔.๖๗
  

ดีมาก 

๒. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาใน
หลักสตูรในแตละปการศึกษา  

๑๐๓ ๔.๑๘
  

ดี 

๓. ผูสอนในรายวิชาตาง ๆ มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาท่ี
สอน 

๑๐๓ ๔.๓๐
  

ดี 

๔. ระบบการประเมินผลของรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 
มีวิธีประเมินท่ีหลากหลาย เชน คะแนนสอบ กิจกรรม งาน
มอบหมาย เปนตน  

๑๐๓ ๔.๑๕
  
 

ดี 

๕. การจดัตารางเรียนมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม ๑๐๓ ๔.๑๓ ดี 
๖. การแนะนําระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดาน
การจัดการศึกษา 

๑๐๓ ๔.๒๘
  

ดี 

๗. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนการพัฒนา
นักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ
ทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ 

๑๐๓ ๔.๓๖ 
 

ดี 

เมื่อเปรยีบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร ประจําป 
๒๕๕๙ โดยนักศึกษากับป ๒๕๕๘ พบวาดานการลงทะเบียนและการคนควาขอมูล ดานการจดั
ผูสอน  และการเรียนการสอนเนนทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นประเมิน ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา(เฉพาะ
นักศึกษาป ๑ ตอบ) 

๔.๖๗ ๔.๖๗ 

๒. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา  

๔.๐๓ ๔.๑๘ 

๓. ผูสอนในรายวิชาตาง ๆ มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาท่ี
สอน 

๔.๒๓ ๔.๓๐ 

๔. ระบบการประเมินผลของรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร มีวิธี ๔.๒๓ ๔.๑๕ 



๒๗ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

ประเมินท่ีหลากหลาย เชน คะแนนสอบ กิจกรรม งาน
มอบหมาย เปนตน  
๕. การจดัตารางเรียนมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม ๓.๙๘ ๔.๑๓ 
๖. การแนะนําระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการ
จัดการศึกษา 

๔.๐๐ ๔.๒๘ 

๗. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนการพัฒนานักศึกษา 
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ
ทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ  

๔.๑๑ ๔.๓๖ 
 

      
๔) การจัดการขอรองเรียนของนกัศึกษา 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ไดจัดระบบการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา ดังน้ี 
         ๑. เมื่อไดรับขอรองเรียนเบ้ืองตน หัวหนาสาขาวิชาจะนําขอรองเรียนไปพูดคุยกับบุคล
หรือผูท่ีเก่ียวของในเหตุการณท่ีรองเรียน 
         ๒. หากเรื่องรองเรียนมีความสําคญัหรือรายแรงนําเขาประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
       คณะกรรมการบริหารลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาครั้งท่ี 
๒ /๒๕๖๐ วันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐    วาระ ๕.๒  มีการพิจารณาขอรองเรียนของ
นักศึกษา และไดตักเตือและช้ีผลเสียจาการมีขอรองเรียนจากนักศึกษา(เอกสารหมายเลช ๓) 

๘. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา (ตัวบงช้ี ๒.๒)  
     ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป 

๙. การวิเคราะหผลท่ีได 
ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป 

๑๐. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ี ๒.๑) 
ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป 

๑๑. การเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบงช้ี ๒.๒) 
ไมมี 

หมายเลขเอกสารอางอิง 
๓. แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๖. คูมือการสมัครสอบ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๗. ปฏิทินการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๘. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๙. รายงานผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



๒๘ 
 

หมวดท่ี ๔  ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนของหลักสูตร 
๑.  สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา  
สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

 
รายวิชา 

จํานวนนักศึกษา รอยละการกระจายของเกรด 
 ลงทะเบยีน สอบ

ผาน 
A B+ B C+ C D+ D F W I M 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑              
๑ ๐๐๑๐๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒๗ ๒๖ ๑๘.๕๒ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓.๗๐ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ 

๒ ๒๒๐๒๓๒ พุทธศาสนพิธี ๒๗ ๒๗ ๘๑.๔๘ ๗.๔๑ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ๒๒๐๑๓๒ ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

๒๗ ๒๖ ๒๒.๒๒ ๑๔.๘๑ ๓๗.๐๔ ๗.๔๑ ๗.๔๑ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ 

๔ ๒๒๐๑๓๓ ภาษาสันสกฤตเพ่ือ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 

๒๗ ๒๖ ๒๙.๖๓ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕ ๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ๒๗ ๒๗ ๕๕.๕๖ ๒๕.๙๓ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗.๔๑ ๐.๐๐ 

๖ ๐๐๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ๑ 

๒๗ ๒๗ ๗.๔๑ ๓.๗๐ ๒๕.๙๓ ๓.๗๐ ๒๙.๖๓ ๑๔.๘๑ ๓.๗๐ ๑๑.๑๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ ๒๒๐๒๑๓ ตรรกศาสตร ๒๑ ๒๑ ๙.๕๒ ๑๔.๒๙ ๑๙.๐๕ ๒๓.๘๑ ๓๓.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา ๒๑ ๒๑ ๕๗.๑๔ ๓๘.๑๐ ๔.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙ ๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม ๒๑ ๒๑ ๘๕.๗๑ ๑๔.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ ๒๒๐๓๓๓ วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

๒๑ ๒๑ ๓๘.๑๐ ๒๓.๘๑ ๙.๕๒ ๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๑๔.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลก
ปจจุบัน 

๒๑ ๒๑ ๓๓.๓๓ ๔๗.๖๒ ๑๙.๐๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร ๒๑ ๒๑ ๔๗.๖๒ ๕๒.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ ๒๒๐๔๒๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 

๒๕ ๒๕ ๘๘.๐๐ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ ๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาทั่วไป ๔๙ ๔๘ ๒๐.๔๑ ๑๔.๒๙ ๑๔.๒๙ ๒๔.๔๙ ๒๔.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ ๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน ๒๕ ๒๕ ๒๘.๐๐ ๑๒.๐๐ ๘.๐๐ ๒๔.๐๐ ๒๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ ๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบื้องตน ๒๕ ๒๕ ๒๔.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๒.๐๐ ๑๖.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ ๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร ๒๕ ๒๕ ๔๘.๐๐ ๔๔.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา ๔๙ ๔๘ ๒๐.๔๑ ๑๔.๒๙ ๑๔.๒๙ ๒๔.๔๙ ๒๔.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ ๒๒๐๔๔๘ พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 

๖๓ ๖๓ ๕๘.๙๓ ๔๑.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ ๑๐๑๔๑๑ ทักษะวิชาชีพครู ๑ ๓๘ ๓๘ ๘๙.๔๗ ๑๐.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ ๒๒๐๓๔๑ ปรัชญาทางสายกลางสู
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓๘ ๓๘ ๗๑.๐๕ ๒.๖๓ ๒๖.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนศึกษา ๑ 

๓๘ ๓๘ ๗๘.๙๕ ๑๐.๕๓ ๗.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๓ ๑๐๖๔๓๖ กฏหมายการศึกษา ๓๘ ๓๘ ๕.๒๖ ๔๒.๑๑ ๕๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐  

๒๔ ๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 

๓๘ ๓๘ ๒๑.๐๕ ๓๖.๘๔ ๓๑.๕๘ ๑๐.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒              

๑ ๑๐๖๒๐๑ ความเปนคร ู ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ ๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๔ ๒๔ ๗๐.๘๓ ๑๒.๕๐ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๔.๑๗ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓ ๐๐๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ๒ 

๒๓ ๒๒ ๑๓.๐๔ ๘.๗๐ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๒๖.๐๙ ๘.๗๐ ๑๓.๐๔ ๔.๓๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔ ๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 

๒๔ ๒๓ ๓๓.๓๓ ๖๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๗ ๐.๐๐ 

๕ ๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑ ๒๔ ๒๓ ๘๗.๕๐ ๘.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ ๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา ๒๗ ๒๗ ๒๖.๐๙ ๓๐.๔๓ ๒๖.๐๙ ๑๗.๓๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ ๐๐๕๐๐๑ การเปนผูประกอบการ
สมัยใหม 

๒๑ ๒๑ ๖๑.๙๐ ๒๘.๕๗ ๔.๗๖ ๔.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ ๑๐๔๒๑๒ หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

๒๑ ๒๑ ๔.๗๖ ๑๙.๐๕ ๒๓.๘๑ ๔๗.๖๒ ๔.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



๒๙ 
 

 
รายวิชา 

จํานวนนักศึกษา รอยละการกระจายของเกรด 
 ลงทะเบยีน สอบ

ผาน 
A B+ B C+ C D+ D F W I M 

๙ ๑๐๒๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตร ๒๑ ๒๑ ๑๙.๐๕ ๓๘.๑๐ ๓๘.๑๐ ๔.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ ๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม ๒๑ ๒๑ ๔.๗๖ ๑๙.๐๕ ๒๘.๕๗ ๓๓.๓๓ ๑๔.๒๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๑ ๒๒๐๒๓๑ พุทธภาวนา ๒ ๒๑ ๒๑ ๗๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๒ ๐๐๓๐๐๑ การเปนพลเมือง ๒๑ ๒๑ ๑๗.๐๒ ๒๓.๔๐ ๓๑.๙๑ ๒๑.๒๘ ๔.๒๖ ๒.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๓ ๒๒๐๓๔๒ พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

๒๖ ๒๖ ๑๑.๕๔ ๖๙.๒๓ ๑๙.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔ ๑๐๒๓๒๑ การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู 

๒๖ ๒๖ ๓.๘๕ ๕๓.๘๕ ๓๔.๖๒ ๓.๘๕ ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๕ ๑๐๔๓๑๓ การวิจัยการศึกษา ๒๖ ๒๖ ๖๙.๒๓ ๒๖.๙๒ ๓.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๖ ๒๒๐๔๔๗ พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญา 

๓๘ ๓๘ ๗๓.๖๘ ๒๓.๖๘ ๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๗ ๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม ๓๘ ๓๘ ๒๑.๐๕ ๓๖.๘๔ ๓๑.๕๘ ๑๐.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๘ ๑๐๑๔๑๒ ทักษะวิชาชีพครู ๒ ๓๘ ๓๘ ๘๙.๔๗ ๑๐.๕๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๙ ๒๒๐๔๒๒ การจัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนศึกษา ๒ 

๓๘ ๓๘ ๕๕.๒๖ ๓๑.๕๘ ๕.๒๖ ๗.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐ ๒๒๐๔๔๙ พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาสังคม 

๓๘ ๓๘ ๖๘.๔๒ ๓๑.๕๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑ ๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา ๓๘ ๓๘ ๑๐.๒๖ ๑๐.๒๖ ๓๓.๓๓ ๒๕.๖๔ ๑๗.๙๕ ๒.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๒ ๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทาง         
การศึกษา 

๓๘ ๓๘ ๕๐.๐๐ ๒๘.๙๕ ๑๘.๔๒ ๒.๖๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผาน ไมนับรวมนักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน F, W, I, M 
๒.  การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (วิเคราะหจาก มคอ.๕ หมวดท่ี ๓ ขอ ๕. ทุก
รายวิชา) 

รายวิชา ความไมปกตทิี่พบ วิธีการตรวจสอบ เหตุผลที่เกิดความไมปกต ิ
มาตรการแกไขที่ไดดาํเนินการแลว 

(หากจําเปน) 

ภาคการศึกษาที ่๑ 

ไมพบ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

ภาคการศึกษาที ่๒ 

ความเปนครู A ทั้งหอง 
 

ประสานกับเจาของ
รายวิชา 

ยังไมสามารถติดตออาจารยผูสอน
ได 

ยังไมสามารถติดตออาจารยผูสอนได 

๓.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
     ๓.๑  รายวิชาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปด 

รหัสและชื่อรายวชิา เหตุผลที่ไมไดเปด มาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถาม)ี 

ภาคการศึกษาที ่๑ 
ไมมี ไมมี 

 
ไมมี 

 
ภาคการศึกษาที ่๒ 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

     ๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 



๓๐ 
 

รหัสและชื่อรายวชิา สาระหรือหัวขอทีข่าด สาเหตทุี่ไมไดสอน วิธีแกไข 

ภาคการศึกษาที ่๑  
๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห บทที่ ๘ พุทธสาวก นกัปราชญและ

นักคิดที่สําคัญ 
๘.๑ สาวกยุคพุทธกาล 
๘.๒ สาวกรุนหลังพุทธกาลถึงพุทธ
ศตวรรษที่ ๗ 
๘.๓ สาวกในจีน ธิเบต เกาหลี 
ญี่ปุน 
๘.๔ สาวกในศรีลังกา ไทย พมา 
๘.๕ สาวกในตะวันตก 

ติดราชการ มอบหมายให
นักศึกษาคนควาตาม
หัวขอที่นาสนใจของ
ตนเอง 

ภาคการศึกษาที ่๒  

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

๔.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (ตัวบงช้ี ๕.๔) 
     ๔.๑  ระบบการประเมินและการใหชวงคะแนนท่ีใชในการประเมินการเรียนการสอน 
และการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีใชกับการประเมินหลักสูตร 
            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัวบงชี้ท่ีตองดําเนินการ
ตามท่ีระบุใน มคอ.๒ จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้ 
 
 
 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

     

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป

การศึกษา 

     



๓๑ 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรูจาก

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

     

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน     ...... 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง      

(๑๐) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

   … ..... 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐   

     

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากระดับ 

๕.๐ 

    ..... 

รวมตัวบงชี้ท่ีตองประเมิน ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๙ 

 
 
 
     ๔.๒  รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงช้ี 

ดัชนีบงชี ้

ผลการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เปนไป 
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
รายละเอียด 

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 

รอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงาน 

๓  หลักสตูร มีการประชุมอาจารยประจาํ
หลักสตูรจํานวน ๕ คนและคณะ
กรรมการบริหาร ในปการศึกษา 
๒๕๕๙  มีการประชุมจํานวนท้ังสิ้น ๖ 
ครั้ง  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
(เอกสารหมายเลข ๓) 
 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

๓  หลักสตูรมี (มคอ.๒) ท่ีไดมาตรฐานผล
การเรยีน ๖ ดาน ตามเกณฑมาตรฐาน 
TQF 

มคอ. ๒ 
(เอกสารหมายเลข ๑๐) 
 
 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปด

๓  ปการศึกษา ๒๕๕๙ มี มคอ.๓ 
ครบถวนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวน ๒๐ 
วิชา  

มคอ.๓  มคอ.๔  
(เอกสารหมายเลข ๑๑) 
 
 



๓๒ 
 

ดัชนีบงชี ้

ผลการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เปนไป 
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
รายละเอียด 

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก

รายวิชา 

- ภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวน ๑๕ 
วิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

ร า ย วิ ช า  แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ งป ร ะ ส บ ก า ร ณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 

และ มคอ.๖  ภายใน ๓๐  วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

๓  ปการศึกษา ๒๕๕๙ มี มคอ.๕ 
ครบถวนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาท่ี ๑ จํานวน ๒๐ 
วิชา  
- ภาคการศึกษาท่ี ๒ จํานวน ๑๕ 
วิชา 

มคอ.๕ มคอ.๖  
(เอกสารหมายเลข๑๒) 
 
 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ตามแบบ   มคอ.๗ ภายใน 

๖๐ วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

๓  ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูรตามแบบ 
มคอ.๗ เมื้อสิ้นภาคการศึกษา ท่ี 
๒/๒๕๕๙ เสร็จสิ้นเสนอใหคณะ
เมื่อ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เอกสาร มคอ.๗ 
(เอกสารหมายเลข ๑๓) 
 

(๖) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) 

อยางนอย รอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

๓  หลักสตูร ไดทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาจํานวนรอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาท่ีเปดสอน 

การประชุม

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร การประชุมครั้ง

ท่ี ๔/๒๕๖๐  

(เอกสารหมายเลข ๓) 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.๗ ปท่ีแลว 

๓  หลักสตูรมีการดําเนินการปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู  จากผลการดําเนินงานใน 
มคอ.๗ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามคําแนะนําของกรรมการตรวจ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

มคอ.๗ ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 
(เอกสารหมายเลข ๑๓) 
 

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

๐  ไมม ี  



๓๓ 
 

ดัชนีบงชี ้

ผลการดําเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เปนไป 
ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม

เกณฑ 
รายละเอียด 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง 

๓  อาจารยประจําหลักสตูรทุกคนไดรบั
การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

แบบรายงานผลการเขา
รวมพัฒนาดาน วิชาการ
หรือดานการเรียน การ
สอนของอาจารย 
(เอกสารหมายเลข ๑๔) 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ตอป 

๐  ไมม ี  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหม ท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

๕  ๓.๐๐ ระบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั 
(เอกสารหมายเลข ๑๕) 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมี

ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๐ 

จากระดับ ๕.๐ 

๐  ไมม ี  

รวมตัวบงช้ีที่ไดประเมิน ๙ ขอ    
รอยละของตัวบงช้ีที่ไดประเมิน ๑๐๐    
จํานวนตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการผานเฉพาะตัว
บงช้ีที่ ๑-๕ 

๕ ขอ  ๕ ขอ  

รอยละของตัวบงช้ีที่ ๑-๕ ๑๐๐    
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ที่ตองดําเนินการผาน ๕ ขอ    
รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี้ 
ที่ดําเนินการผาน 

๑๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๕.  การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

     รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสและชื่อรายวชิา 

การประเมินจากนักศึกษา 
(เต็ม ๕) 

แผนการปรับปรุง 
จากผลการประเมิน 

มี ไมมี 

ภาคการศึกษาที่ ๑    
ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา   ระบุแผนการปรับปรุง 

ในหมวดที่ ๖ ขอ ๓. ของ มคอ.๕    
๐๐๑๐๐๑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๒๓๒ พุทธศาสนพิธี มี  ปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหา 

๒๒๐๑๓๒ ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา มี  ปรับหนวยกิต 

๒๒๐๑๓๓ ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา มี  เพ่ิมเนื้อหารายวิชา 

๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห มี  ใหจัดเนื้อหาของบทเรียนปรับบทใหมทั้งหมด
ใหสอดคลองกับหลักสูตร ๒๕๖๐ 

๐๐๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๒๑๓ ตรรกศาสตร มี  ปรับวิธีการสอน 

๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา มี  ปรับกระบวนการสอน 

๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม มี  เนนการปฏิบัติ 

๒๒๐๓๓๓ วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มี  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณ
มากย่ิงข้ึน 

๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน มี  ลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูล 

๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร มี  ลงพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับเศรษฐศาสตร 

๒๒๐๔๒๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา 

มี  เนนการปฏิบัติที่ใชงานไดจริงๆ 

๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาทั่วไป มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน มี  ปรับเนื้อหาและกิจกรรม 

๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบื้องตน มี  ปรับกิจกรรมใหเพ่ิมมากข้ึน 

๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร มี  ปรับแผนการสอนใหมีลําดับ 

๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา มี  ๑.  การจัดทําแผนการสอนใหชัดเจน (มคอ.
๓) 
๒. ควรตองปรับ มคอ.๓ใหเหมาะสมทุกป
การศึกษา 
๓. ควรปรับวิธีการสอนเทคนิคการสอนให
นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและต่ืนตัวอยู
เสมอ 

๒๒๐๔๔๘ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๑๔๑๑ ทักษะวิชาชีพครู ๑ มี  ปรับวิธีการสอน 

๒๒๐๓๔๑ ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง มี  เนนเนื้อหาดานการปฏิบัติ 

๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๑ มี  นําผลการปฏิบัติมาประเมินมากข้ึน 

๑๐๖๔๓๖ กฏหมายการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทางการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

    

ภาคการศึกษาที่ ๒    

ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา   ระบุแผนการปรับปรุง 
ในหมวดที่ ๖ ขอ ๓. ของ มคอ.๕    

๑๐๖๒๐๑ ความเปนคร ู มี  ปรับเนื้อหา 

๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี  ปรับเนื้อหา 



๓๕ 
 

รหัสและชื่อรายวชิา 
การประเมินจากนักศึกษา 

(เต็ม ๕) 
แผนการปรับปรุง 

จากผลการประเมิน 
มี ไมมี 

๐๐๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มี  พัฒนากิจกรรมการสอนมากข้ึน 

๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑ มี  เนนการปฏิบัติภาวนามากข้ึน 

๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา มี  ๑.  การจัดทําแผนการสอนใหชัดเจน (มคอ.
๓) 
๒. ควรตองปรับ มคอ.๓ใหเหมาะสมทุกป
การศึกษา 
๓. ควรปรับวิธีการสอนเทคนิคการสอนให
นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและต่ืนตัวอยู
เสมอ 

๐๐๕๐๐๑ การเปนผูประกอบการสมัยใหม มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๔๒๑๒ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๒๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตร มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม มี  เนนกิจกรรมที่ประยุกตกับหลักพุทธธรรม 

๒๒๐๒๓๑ พุทธภาวนา ๒ มี  เนนการปฏิบัติภาวนา โดยไปปฏิบัติที่วัด
คลองตาลอง 

๐๐๓๐๐๑ การเปนพลเมือง มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๓๔๒ พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๒๓๒๑ การออกแบบและการจัดการเรียนรู มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๔๓๑๓ การวิจัยการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๔๔๗ พระพุทธศาสนากับปรัชญา มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๘๓๖๑ การศึกษาแบบเรียนรวม มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๑๔๑๒ ทักษะวิชาชีพครู ๒ มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๔๒๒ การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๒ มี  ปรับเนื้อหา 

๒๒๐๔๔๙ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม มี  ใหศึกษาโครงงานลงพ้ืนที่เพ่ิมทักษะความรู 
เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับแผนรายวิชา 

๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทางการศึกษา มี  ปรับเนื้อหา 

๖.  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีท้ังหมด ๓๕ 
รายวิชา ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการ
สอนโดยรวมอยูในเกณฑดี คะแนน ๔.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
๗.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
 

สรุปขอคิดเห็นและขอมลูปอนกลบัตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ 

แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

(๑) คุณธรรม จริยธรรม 
ไมม ี

 
ไมมีขอเสนอแนะ 

(๒) ความรู 
 ยังไมสามารถถายทอดความรูใหกับนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี 

 
จัดสอนเสรมิหรือใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเตมิ 

(๓) ทักษะทางปญญา ไมมีขอเสนอแนะ 



๓๖ 
 

สรุปขอคิดเห็นและขอมลูปอนกลบัตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ 

แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

 ไมม ี
(๔) ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
ไมม ี

ไมมีขอเสนอแนะ 

(๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ยังไมสามารถสอนใหนักศึกษาปฏบัิติงานไดอยางชํานาญการ 

ผูสอนตองไปอบรมและศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องของตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๖) อ่ืน ๆ (ถาม)ี เชน หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทักษะการจัดการ
เรียนรู 
- การฝกประสบการณการสอนในหองปฏิบัติการ ในสถานการณจําลอง 
ตองการเวลาในการฝกท่ียาวพอสมควร แตจํานวนเวลาในการฝกไม
เพียงพอ 
- การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
นักศึกษาไมเอาใจใส จึงไมเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

จัดกลุมฝกหรือกลุมสัมมนาใหเล็กลง 
 

 

 
๘.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม (ถามี) 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร <</>> มี <</>> ไมมี 
จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ............. คน  
ท้ังนี้ ใหระบุสาระสําคัญในการปฐมนิเทศ กรณีไมมีการปฐมนิเทศใหระบุเหตุผล 

๙.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการ/กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม 

สรุปขอคิดเห็นและปญหาท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 

บุคลากร 

สายสนับสนนุ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการและเขียนโครงการ
แบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

นายสุชาติ พิมพพันธ ไดทราบแนวทางจดัทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการ ซึ่งถือ
วาเปนโครงการท่ีดีท่ีเปดโอกาสให
บุคลากรไดพัฒนามากยิ่งข้ึน 

อบรมการจดัทําตําราเฉลิมพระเกียรติ ป ๒๕๕๙ นายสายยนต ชาวอุบล ไดเพ่ิมพูนพัฒนาความรูสูความ
เปนวิชาการมากยิ่งข้ึน 

อบรมการจดัทําตําราเฉลิมพระเกียรติ ป ๒๕๖๐ นายโยธิน มาหา 
นายวุฒิไกร ไชยมาล ี
นายชินวัชร นิลเนตร 

เปนโครงการท่ีสนับสนุนให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง  

ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนาหลักสูตรศลิปศา
สตรบัณฑติสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

นายนิวัติ ทองวล 
นายเมนิรตัน นวะบุศย 

แตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ตางๆ มีพัฒนาการท่ีดีกวาแตกอน 

หมายเลขเอกสารอางอิง 
 ๓. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 ๑๐. มคอ.๒ 



๓๗ 
 

 ๑๑. มคอ.๓ 
 ๑๒. มคอ.๕ 
 ๑๓. มคอ.๗ 
 ๑๔. แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพหรือดานการเรียนการสอนของอาจารย 
          ๑๕. ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

หมวดท่ี ๕  การบริหารหลักสูตร 
๑.  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (ตัวบงชี้ ๕.๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
๑) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     A : Action 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีขอเสนอแนะวาหลักสูตรยัง
ไมมีความทันสมัยเพียงพอ  รายวิชาบางวิชาตองปรับปรุงใหเหมาะกับการเรยีนของฆราวาส เพราะ
รายวิชาท่ีนํามาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆน้ันอาจจะหนักเกินไปสําหรับนักศึกษา   และ
รายวิชายังไมสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา  ใหหลักสูตรนําไปปรับสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม ป ๒๕๖๐   และอาจปรับเล็กนอยสําหรับการปรับรายวิชาโดยปรับปรุงใน 
มคอ. ๓  และมคอ. ๕   
      P : Plan 
      ในปการศึกษา ๒๕๕๙  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีแผนปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบการปรบัปรุง ๕ ป โดยดําเนินการคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ วางแผนการ
ปรับปรุง  ดังน้ี 

๑) เสนอโครงการเพ่ือปรับปรุงหลักสตูร ตอมหาวิทยาลัย 
๒) การวิจัยประเมินหลักสูตรในทุกมติิ 
๓) นําผลการวิจัยหลักสตูร ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จัดทํารางหลักสูตร

ปรับปรุงจาก  
๔) เชิญผูทรางครุณวุฒิรวมปรับปรุงหลักสูตร  และวิพากษหลักสตูร และปรับปรุงรางจากผล

การวิพาษของผูทรางคุณวุฒิ    
๕) นําเสนอรางตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยใหเสรจ็สิ้นกอนการเปดภาคเรียนท่ี ๑/

๒๕๖๐  
    D : Do 
        ๑. เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  รองคณะบดีคณะครุศาสตรผูรับผิดชอบโครงการปรับปรุง
หลักสตูร เสนอโครงการปรับหลักในภาพรวมของคณะครุศาสตรท้ังหมด  และมอบหมายให
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงหลักสตูร ตอมหาวิทยาลัย 
        ๒. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มอบหมายให อ.สุชาติ พิมพพันธ  
และคณะ ดําเนินการวิจยัประเมินหลักสตูรการวิจัยประเมินหลักสูตรในทุกมิติแตงตั้งคณะ
ดําเนินงานรางหลักสตูร 
        ๓. หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา แตงตั้งคณะกรรรมการราง
หลักสตูรปรับปรุง ๒๕๖๐ โดยนําผลการวิจัยหลักสตูร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จัดทํารางหลักสูตร  ซึ่งรางหลักสูตรปรับปรุงมีจุดท่ีปรับจากหลักสูตรป ๒๕๕๕ จํานวนมาก  เชน 
ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร  โครงสรางรายวิชา  ปรับคําอธิบายรายวิชา เปนตน 
      ๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญผูทรางคุณวุฒิรวมเปน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน ๓ ทาน  คือ พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ดร.แสวง 
แสนบุตรและ ๔. ผศ. ดร.อภิญญวัฒน โพธ์ิสาน  และไดประชุมวิพาษรางหลักสูตร เมื่อวันท่ี  
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการออกแบบและ
ปรับปรุงรายวิชา  คณะกรรมการพัฒนานาหลักสตูรจึงๆไดปรับปรุงรางจากผลการวิพาษของ
ผูทรงคุณวุฒิ     ดังน้ี 
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          ๔.๑ ดานโครงสรางหลักสตูร  ไดปรบัปรุงดังน้ี 
              (๑) จํานวนหนวยกิตท่ีระบุเทากับจํานวนข้ันต่ํา ๑๕๐ หนวยกิต สุมเสี่ยงเกินไป  ให
ปรับเพ่ิมข้ึนอีก เปน  ๑๖๐ นาจะดีกวา 
              (๒) การเขียนสถานการณเพ่ืออางถึงการปรับปรุงหลักสตูรใหอางถึงขอมูลเศรษฐกิจ
และสังคม และนโยบายรัฐบาลปจจุบัน  และคาดการณอนาคต  ซึ่งกําลังจะทํายุธศาสตรชาติ  ๒๐ 
ป  จะตองเอามาใชเขียนใหได 
          ๔.๒ ดานขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ไดปรับปรุงดังน้ี 
              (๑) ปรัชญาควรเปนสิง่ท่ีหลักสูตรหวัง หรือเปนอุดมคตขิองหลักสูตร  ควรเปน  
“หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  มุงผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความรูในพุทธศาสนา
และความรูสมัยใหม มีทักษะการคดิ และประยุกตสอนพุทธธรรมไดอยางเหมาะสม” 
               (๒) ควรปรับวัตถุประสงคใหสั้นๆ และคลอบคลมุผลการเรียนรู ไมตองเขียนตามผล
การเรยีนรูแตตองเขียนเปนวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีมุงหวัง  ผลการเรยีนรูจะตามมาเอง ดังน้ัน
วัตถุประสงคใหมควรเปน 
             “เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคณุลักษณะ
ท่ี  พึงประสงค ดังน้ี 

๑) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
ตลอดจนมีจิตสํานึกในการพัฒนาตน พัฒนาความรูและทักษะอยางตอเน่ือง 

๒) มีองคความรูพุทธศาสนาท่ีดีและสามารถประยุกตความรูพุทธศาสนากับศาสตร
สมัยใหม 

๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและประยุกตใชศาสตรสมัยใหมกับพุทธธรรม 
๔) มีความสามารถในการสื่อสารและถายทอดความคิดแบบบูรณาการใหแกนักเรียน

ได 
๕) มีความรู ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ี

ครอบคลมุงานสอนกลุมสาระสังคมศึกษาท่ีเนนวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖) มีความรู ความสามารถ คดิเปน ทําเปน แกปญหาเปน และนําเอาปญหาตางๆ ไป      
คิดวิเคราะหสูการวิจัยและพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาในการเรยีนการสอนได 
        ๔.๓. ดานระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการของหลักสตูร ไดปรับปรุงดังน้ี                          
             (๑) โครงสรางวิชาใหมวิีชาเลือกใหมากข้ึน จากเดมิ ๑๖  นาจะกําหนดประมาณ ๒๐ 
เพราะจtแสดงใหเห็นความมเีสรีของนักศึกษามากข้ึน  
                (๒) ใหปรับและจัดรายวิชาใหมใหตอบวัตถุประสงคท่ีแกไขใหม  ดังน้ี 

วิชา สวนท่ีควรปรับ 
๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑ และ  ๒ เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับเพ่ิมใหนวยกิต  และ

ใหรวมเปนวิชาเดยีว 
๒๒๐๒๓๒ ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ ๓ แกไขช่ือวิชาและปรับเพ่ิมหนวยกิต 
๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาในในประเทศ
ไทย     

ปรับหนวยกิตใหมีปฏิบัต ิ

๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัตเิชิงวิเคราะห  ปรับปรุงคําอธิบาย 
๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา  ปรับปรุงคําอธิบาย 
๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา  ปรับปรุงคําอธิบาย 
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๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม  ปรับปรุงคําอธิบาย 
๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม      ปรับปรุงคําอธิบาย 
๒๒๐๓๔๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการศกึษาพุทธ
ศาสนา   

แกไขช่ือวิชา 

๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน เพ่ิมจากเดมิเปนวิชาเอกเลือก 
๒๒๐๔๙๑ การวิจัยทางพระพุทธศาสนา  เพ่ิมจากเดมิเปนวิชาเอกเลือก 
๒๒๐๔๒๑ การจดัการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา  

จัดเปนวิชาเอกบังคับ 

๒๒๐๔๒๒ การจดัการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา  

จัดเปนวิชาเอกบังคับ 

               (๓) ใหเพ่ิมเติมรายวิชาใหมใหตอบวัตถุประสงค  และเตรียมการสําหรับการสอน
สังคมศึกษาในระดับปฐมและมัธยม   เชน  

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม  
พุทธศิลปและโบราณคดี   
พระสาวก นักปราชญชาวพุทธ  
พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสนัติ  
ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา  

              (๔) การจัดตารางสอนควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย  วิชาพ้ืนฐาน
พระพุทธศาสนาควรจัดกอน  เชน ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  เปนตน  เหมือนกับจะรูจักกันก็
ตองรูประวัตคิวามเปนมากันเสียกอน 
               (๕) ปรับรายวิชาบางรายใหมีหนวยกิตปฏตัิ เพ่ือสงเสรมิการศึกษาคนควาภาคสนาม
ของนักศึกษา เชน  

พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 
พุทธศาสนาในประเทศไทย 
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม 
พุทธศิลปและโบราณคดี   
ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 

     ๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรนํารางเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  
พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๐ วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีขอปรับปรุง
รายวิชาดานการศึกษา  โดยการปรับเพ่ิม-ลดหนวยกิตรายวิชาดานการศึกษา คณะกรรมกมาร
ปรับปรุงหลักสูตรปรับแกตามมตท่ีิประชุมใหแกไข 
      ๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนํารางหลักสูตรเขาสภาวิชาการพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      ๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  นํารางหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมตัิ
หลักสตูร ในการประชุมครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 
            
  ๒) การปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  
   A : Action & P : Plan  
       การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับรายวิชาใหทันสมัย โดยประมวลผลจาก 
     ๑. ผลจากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ยอนหลังตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ท่ีมีขอเสนอแนะโดยสรุปภาพรวมวา ควร
ออกแบบหลักสูตรสาระรายวิชาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก  และความ
ตองการของตลาดแรงงาน  
     ๒. ปญหาจากการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕  ท่ีพบวา วัตถุประสงคและเปาหมายยังไม
ตอบสนอง การรวบรวมขอมูลในการตองการของตลาดอาชีพ  สาระความรูท่ีจําเปน และ 
     ๓. ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรหลักสูตร  ซึ่งกจากการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบ
ของการวิจัยประเมินหลักสูตร แบบ CIPP Model โดยการประเมินองคประกอบ ภ สวน คือ 
บริบท ปจจัยการนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 
      ๔. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  ๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒   พ.ศ.๒๕๕๖๐-๒๕๖๕ 
  ๖. นโยบาย Thailand ๔.๐ ของรัฐบาล 
      D:Do 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดดําเนินการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ เรียบรอยในกรอบเวลาและผานสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ  และใหเริ่มดําเนินการเรียนการ
สอน ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีสาระวิชาท่ีไดปรับปรุงใหทันสมัย สรุปไดดังน้ี  
      ๑. สาระวิชาดานการสอนและการฝกประสบการณสอน  หลักสูตรไดปรับระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนหลักสตูรอิงสมรรถนะ  หรอืหลักสูตรแบบรวมผลติ  โดยหลักสูตรจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษารวมกันผลิตบัณฑติครู   นักศึกษาจะตองออกทําการสังเกตการณสอน
ตั้งแตช้ันปท่ี ๒   
      ๒. สาระวิชาท่ีสําคญัสําหรับการศึกษาพุทธศษสนาคือ ภาษาบาลี  เน่ืองจากการศึกษาในษ
สตรใดๆ ยอมมีศัพทเฉพาะทางและภาษาเฉพาะท่ีมีความหมายแตกตางจากความหมายท่ัวไป  
ปญหาจากหลักสตูร พ.ศ. ๒๕๕๕ คือมีรายวิชาท่ีเรยีนภาษาบาลีนอยไป  นักศึกายังไมสามารถอาน 
เขียน  และเขาใจภาษาบาลีท่ีเปนศัพทเฉพาะเบ้ืองตนได  จึงปรับเพ่ิมรายวิชาภาษาบาลีเพ่ือ
การศึกษาพุทธศาสนา อีก ๑ รายวิชา  
     ๓. ขอเสนอแนะจากการวิจัยประเมินหลักสูตร  และผลกระทบจากภายนอกในดานทักษะการ
ใชภาษาอังกฤาเพ่ือการสื่อสารและสืบคน  นักศึกษายังออนมากดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
และการศึกษาพุทธศาสนาในโลกสมัยใหมหากสามารถศึกาไดจากเอกสารภาษาอังกฤษจะสามารถ
ทําใหผูเรียนมีความรูท่ีกวางขวางข้ึน  จึงปรับเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 
อีก ๑ รายวิชา เปน ๒ รายวิชา 
     ๔. ใหเพ่ิมเติมรายวิชาใหมท่ีสามารถเตรียมการสําหรบัการสอนสังคมศึกษาในระดับปฐมและ
มัธยม  ของนักศึกษาท่ีตองสอนในสาระตางๆ ๕ สาระ จึงเพ่ิมรายวิชาท่ีเปนวิชาเชิงประยุกต
ระหวางพุทธศาสนากับสาระวิชาตางๆ  ในสาระวิชาสังคมศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คือ    

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม  เปนวิชาเชิงประยุกตระหวางพุทธศาสนากับ
ภูมิศาสตร 

พุทธศิลปและโบราณคดี  เปนวิชาเชิงประยุกตระหวางพุทธศาสนากับประวัติศาสตร
และโบราณคด ี

ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา เปนวิชาเชิงประยุกตระหวาง
พุทธศาสนากับภูมิศาสตร 



๔๒ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
     ๕. ผลกระทบจากสถานการณภายนอกคือ สภาพสังคมผูสุงอายท่ีุมีปญหาสุภาพ ปญหาการ
ครองชีพ และสังคมท่ีเต็มไปดวยความประมาท  รวมท้ังพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาคนของ
รัฐบาล ตามนโยบาย Thailan ๔.๐   จึงเพ่ิมรายวิชา พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ  
     ๖. ตามแผนการศึกษาแหงชาติ  ใหแนวทางวาการศึกษาตามแผนการเรยีนรูสมัยใหมตองการ
ใหผูเรียนสามารถคนความความรูและสรางความรูดวยตนเอง  การศึกษาควรเนนกระบวนการหา
และสรางความรูมากวาการถายทอดความรู  จึงปรับใหวิชาการวิจยัทางพุทธศสนาเปนวิชาบังคับ 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน (ตัวบงชี้ ๕.๒) 
 
 
 
 
 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๒.๐๐ 
๑) การพิจารณากําหนดผูสอน มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 P: Plan 
 สาขาวิชาไดวางระบบผูสอน  ดังน้ี เกณฑการจัดวางตัวผูสอนในสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ดําเนินการดังน้ี (๑) เปนผูจบในสาขาวิชาน้ัน (๒) เปนผูมีประสบการณ 
(๓) อาจารยสนใจรายวิชาน้ัน 
 จํานวนรายวิชาท่ีจะตองสอนไมเกิน ๕ วิชา ไมเกิน ๑๕ หนวยกิตประกอบดวย    
 (๑) รายวิชาทฤษฏีไมเกิน...๔...วิชา ไมเกิน...๑๒...หนวยกิต 
            (๒) รายวิชาปฏิบัติไมเกิน...๑...วิชา ไมเกิน...๔...หนวยกิต 
          D:Do 
         สรุปภาระการสอนของผูสอนทุกคนในภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ชื่ออาจารย 
ภาระการสอนภาค

การศึกษาท่ี ๑ (ชั่วโมง) 
ภาระการสอนภาค

การศึกษาท่ี ๒ (ชั่วโมง) รวม 
ทฤษฏ ี ปฏิบัติ ทฤษฏ ี ปฏิบัติ 

นายสุชาติ   
พิมพพันธ 

๑๒ ๔ ๑๒ ๔ ๓๒ 

นายสายยนต   
ชาวอุบล 

๖ ๒ ๓ ๑๒ ๒๓ 

นายเมินรตัน   
นวะบุศย 

๖ ๐ ๓ ๐ ๙ 

นายนิวัติ ทองวล ๙ ๐ ๑๓ ๐ ๒๒ 
นายวุฒิไกร 
ไชยมาล ี

๑๒ ๐ ๑๒ ๐ ๒๔ 

นายโยธิน  มาหา ๑๒ ๐ ๑๑ ๐ ๒๓ 
นายบัญญัติ   
อนนทจารย 

๑๕ ๐ ๑๒ ๐ ๒๗ 

นายมานิตย  
อรรคชาต ิ

๑๒ ๔ ๑๕ ๐ ๓๑ 

นายชินวัชร  
นิลเนตร 

๑๕ ๐ ๑๘ ๐ ๓๓ 

 C: Check 
          ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ ไดประชุมพิจารณา
การจัดการสอน  และการจางอาจารยพิเศษ พบวาการจัดกําหนดผูสอนมีความเหมาะสมเปนไป
ตามระบบ 



๔๓ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
 A: Action 
 ใหอาจารยท่ีไดรับผิดชอบในรายวิชาตางๆ ไดปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางสม่ําเสมอ 
เพ่ือประโยชนแกนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
๒) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ มีผลการ  ดาํเนินงาน ดังน้ี  
  P: Plan 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดใชระบบการจัดทํา มคอ.๓/
มคอ.๔ ของแตละรายวิชาดังน้ี 
              ๑. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.๓ ดวยตัวเอง 
              ๒. สงใหหัวหนาสาขาวิชา/กรรมการประจําหลกัสูตร ตรวจสอบความถูกตอง  เบ้ืองตน
กอนการเกิดภาคเรียน ๑๕ วัน  โดยใชประกาศปฏิทินการสง มคอ.๓, มคอ.๕ ของมหาวิทยาลัย  
หรือคณะเปนบรรทัดฐานในการนับวันท่ีจะดําเนินการสงและตรวจสอบ   
              ๓. หากมีการแกไข ใหหัวหนาสาขาวิชาแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการแกไขภายใน ๑๐ 
วันหลังจากไดรับแจง 
               ๔. นําเขา มคอ.๓ / ๔ ท่ีแกไขแลวเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รับรองใหทําการสอนได          
          D:Do 
          ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาจารยได
จัดทํา มคอ.๓/มคอ.๔ ของแตละรายวิชาครบทุกรายวิชา  (๓๕ รายวิชา) 
       C: Check & A: Action 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐และครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐  พิจารณาทวนสอบผล
สัมฤทธิรายวิชา พบอาจารยยังทํา มคอ. ๓ บางรายวิชายังไมเสร็จสมบูรณ ตองใหทําเพ่ิมเติม และ
บางรายวิชาไมสอดคลองกับขอเสนอแนะจาก มคอ.๕ ภาคการศึกษากอนหนา   จึงใหอาจารยบาง
ทานทําการแกไขจํานวนมาก 
            ท่ีประชุมจึงเสนอวา ปการศึกษา ๒๕๖๐  ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการหาแนวทางการกํากับติดตามวาจะทําอยางไรใหการจัดทํา มคอ. ๓ สามารถทําทันเวลา
และสมบูรณถูกตองดวย 
              ให อ.มานิตย ดําเนินการเผยแพร มคอ.๓/มคอ.๔ ของแตละรายวิชาในเว็บไซตของ
หลักสูตร www.buddhiststudies-nrru.net ท่ีเมนู “ประกันคุณภาพการศึกษา”เพ่ือใหอาจารย
และนักศึกษาสามารถเขาไปดูและตรวจสอบ มคอ.๓ ไดสะดวก 
 
๓) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 ไมม ี

การประเมินผูเรียน  
(ตัวบงชี้ ๕.๓) 
 
 
 
 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
 ๑) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
      P : Plan 
 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดแผนการประเมินการเรยีนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวางระบบไวมีหลักการใหเกรดและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  คือ 
 ๑. กฎระเบียบหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)  ตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา วาดวยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 



๔๔ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
 
 

๒๕๔๙ 
 ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
  ๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูขณะท่ีนักศึกษายงัไมสําเร็จการศึกษา 
   ๒.๑.๑ ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
ประกอบไปดวยคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
   ๒.๑.๒ คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน ขอสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ 
   ๒.๑.๓ คณะกรรมการมีความเห็นและรับรองผลการเรียน 
  ๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
   ๒.๒.๑ ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศกึษา
สําเรจ็การศึกษา ประกอบดวยกรรมการหลักสูตร ๒ คน และตัวแทนผูใชบัณฑิตอยางนอย ๒ คน  
   ๒.๒.๒ คณะกรรมการสมัภาษณนักศึกษาและผูบริหารในแหลงท่ีฝกงาน 
   ๒.๒.๓ คณะกรรมการออกแบบหรือตรวจสอบแบบการใหคะแนน ใน
สถานศึกษาท่ีท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู 
   ๒.๒.๔ คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจการใชบัณฑิต 
   ๒.๒.๕ คณะกรรมการประเมินผลและทํารายงานสรปุผล 
 D: Do 
 ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไดประชุมทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ  ๒ ครั้ง รวมจํานวน ๑๐ รายวิชา คือ 
          ๑) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  พิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาภาคการท่ี  ๑/๒๕๕๙ รวมจํานวน ๕ รายวิชา 
          ๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐  พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
รายวิชาภาคการท่ี  ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๕ รายวิชา 
      C : Check 
       จากการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชา  พบวากระบการทวนสอบยังไมมีความสมบูรณ   
รายวิชาท่ีทวนสอบสงเอกสารไมครบ   รายวิชาท่ีทวนสอบไมคลอบคลุมรายวิชาของหลักสตูร    
คณะกรรมการทวนสอบยังไมใหความสําคญักับการทวนสอบ  ดังน้ัน ในปการศึกษาคอไปตอง

หารือและกํากับกรรการทวนสอบของกรรมการใหอาในใส  และควรเลือกวิชาท่ียังไมเคยทวนสอบ
เขาทวนสอบในรอบการปรับหลักสูตร    ใหผูรบัผิดชอบรายวิชาท่ียงัไมทวนสอบเขาดาํเนินการ
ทวนสอบใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 ๒) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 P : plan 
 หลักสตูรใชระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  โดยการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิรายวิชาใน มคอ. ๒  ใหมีการทวนสอบไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอน  และใชมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลการประเมินทวนสอบ 
  
    D : Do 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ และ ๔/๒๕๖๐ ไดประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา รวมจํานวน ๑๐ รายวิชา คิดเปนรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอน 



๔๕ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
 C : check 
 จากกการทวนสอบรายวิชาท่ีไดทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชา พบวามีรายวิชาท่ีตอง
ปรับปรุงวิธีการสอน ขอสอบ สัดสวนการประเมินผลการเรยีนรู ๕ ดาน ท่ีไมสมเหตสุมผล  และ
เพ่ิมเตมิโครงการเสริมหรือบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ และกิจกรรมดาน
ศิลปะวัฒนธรรม 
     กรรมการมีขอเสนอแนะในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป 
 A : Action 
 ผูรับผิดชอบรายวิชานําขอเสนอในรายวิชาปรับปรุงไปใชกับรายวิชาท่ีเดิมในปการศึกษาตอไป 
๓) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖ 
และมคอ.๗) 
         P: Plan 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดใชระบบการจัดทํา มคอ.๕/๖
และ มคอ.๗ ของแตละรายวิชาดังน้ี 
          ๑. การจัดทํา มคอ.๕, ๖ อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.๕/๖ ดวยตัวเอง  แลวนําสงใหหัวหนา
สาขาวิชาตรวจสอบความถูกตองภายใน ๑๕ วัน หลังการสอบปลายภาค โดยใชประกาศปฏิทิน
การสง มคอ.๓, มคอ.๕ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะเปนบรรทัดฐานในการนับวันท่ีจะดําเนินการสง
และตรวจสอบ  หากมีการแกไขเพ่ิมเติมใหหัวหนาสาขาวิชาแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข
ภายใน ๑๐ วันหลังจากไดรับแจง  จากน้ันหัวหนาสาขาวิชานําสงคณะภายใน ๓๐ วัน 
          ๒. การจัดทํา มคอ.๗ ประธานหลักสูตรและผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการเขียน มคอ. ๗ 
แลวนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมมการบริหารหลักสูตรวิพากษ แกไข  แลวประธาน
หลักสูตรนําสงคณะภายใน ๖๐ วันหลังการปดภาคการศึกษา และคณะนําสงใหกับผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตอไป 
                   D:Do 
         ๑. การดําเนิการดําเนินการทํา มคอ.๕/๖  ในปการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารยไดจัดทํา มคอ.๕ 
ของแตละรายวิชาครบทุกรายวิชา  (๓๕ รายวิชา)  และสงภายใน  ๓๐ วันหลังการสอบ 
          ๒. การดําเนิการดําเนินการทํา มคอ.๗   อ. สุชาติ พิมพพันธ หัวหนาสาขาวิชา  และ
อาจารยมานิต อรรคชาติ  เปนรับผิดชอบในการเขียน มคอ.๗  ปการศึกษา ๒๕๕๙ และนําเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ ท่ีประชุมไดตรวจสอบและแกไข  จากน้ัน
หัวหนาสาขาวิชานําสงคณะในวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  เปนไปตามเกณฑ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
จาการปดภาคการศึกษา      

 
๒.  ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข 

ปญหาในอนาคต 
๑.  ไมไดรับความรวมมือ

เทาท่ีควรในการดําเนินการ
เอกสารพ้ืนฐานของหลกัสูตร 

๑.  ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.  ในระดับนโยบายมีการกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยตามลําดับ 

๒.  อาจารยประจําหลักสูตรไม
ตระหนักในบทบาทหนาท่ี

๒.  ไมเปนไปตามเกณฑกติกาการประเมิน
หลักสตูร ทําใหคะแนนคณุภาพในการ

๒.  สรางความตระหนักและสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารยสาํนึกในหนาท่ีท่ีจะตอง



๔๖ 
 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข 

ปญหาในอนาคต 
เพ่ือศักยภาพของหลักสตูร ประเมินของหลักสตูรต่ํา  รับผิดชอบตออนาคตของนักศึกษาท่ีจะได

เรียนในหลักสูตรท่ีมีคณุภาพตามเกณฑการ
ประเมิน 

๓. ความสามารถของอาจารย
ประจําหลักสตูรยังไม
สามารถสนับสนุนตอการ
พัฒนาหลักสตูร 

๓. อาจารยไมมีผลงานทางวิชาการท่ี
นาเช่ือถือในแวดวงวิชาการ 

๓. กรรมการบริหารหลักสูตรตองพยายาม
ฝกฝนตนเองในดานท่ีขาดความเช่ียวชาญ 

๓.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
(ตัวบงชี้ ๖.๑) 
 

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐ 
๑) ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา 

หลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
    A : Action & P : Plan  
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดนําขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ
อาจารยในปการศึกษา ๒๕๕๘ เรื่องความตองการหองสําหรับการฝกปฏิบัติและคนควาสําหรับ
นักศึกาในสาขาวิชา  มาดําเนินการเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๕๙  โดย
กําหนดระบบและข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๑.๑ ติดตามการแจงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจาํป  เรื่องการใหแตละ
สาขาวิชา ทําการสํารวจความจําเปนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสตูร 
 ๑.๒ สาขาวิชาเสนอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตามความตองของหลักสตูรตอคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
 ๑.๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการจดัทํางบประมาณ  หรือจัดสรรทรัพยาการ
เพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูใหกับสาขาวิชาตางๆ 
 ๑.๔ สาขาวิชามีกรรมการติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา  
 ๑.๕ ประเมินความพึงพอใจการใชทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูของนักศึกษาและ
อาจารย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได
ดําเนินการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามงบประมาณท่ีทางคณะฯจัดสรรมาเพ่ือใหมสีิ่งสนับสนุน
การเรยีนรูอยางครบถวนทันสมัย 
      D: Do 
๒) จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
      ตนปการศึกษา ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแจงใหแตละหลักสตูรทําการ
สํารวจความจําเปนของสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูของทุกหลักสตูร  โดยเฉพาะการจดัสรรหองสาํหรับ
เปนหองปฏิบัติการหรือหองศูนยการเรยีนรูในอาคาร ๓๔ ท่ีจะมีการยายสาขาวิชากตางๆ และ
สํานักงานคณะและสาขาวิชาตางๆ ในป ๒๕๖๐  
 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเสนอหองการเรยีนรูทางพุทธศาสนา
จํานวนหน่ึงหองคอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดรับการจัดสรรหองให 
๒ หอง    

  



๔๗ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

 หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดประชุมหารอืการใชหองท่ีไดรับการ
จัดสรร และมีความเห็นวา ใหจัดเปนหองการเรียนรูสําหรับนักศึกษา ๑ หอง  และ  หองพัก
อาจารย ๑ หอง 
 นอกจากน้ัน หลักสูตรไดจัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนอ่ืน ๆ   ไดแก 
   (๑) หนังสือ ตํารา ทางพุทธศาสนา จํานวน กวา ๓๐๐ เลม 
      (๒) เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ(Projector) จํานวน ๑ เครื่อง 
      (๓) แหลงสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน ๒ เครื่อง  
      (๔) อุปกรณกระจายสัญญาณ ๑ เครื่อง  
      (๕) ชุดไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง จํานวน ๔ ชุด 
      (๖) ปรับปรุงระบบ Wifi ดดยจัดหาเครื่องกระจายสัญญาณ (Routor)เพ่ิมเติมในหองการ
เรียนรูของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูเพ่ิมเติมในระบบเครือขายไดสะดวกข้ึน 
      C : Check 
๓) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ตอสิ่ง  

สนับสนุนการเรียนรู มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดใหมีการการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา  โดยมีประเด็น 
การประเมินดังตอไปน้ี 
 ๑. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา  
 ๒. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/ 
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 
 ๓. มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ 
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดผลดังน้ี 

ประเด็นการประเมิน จํานวนผู
ประเมิน 

X SD ระดับการ
ประเมิน 

๑) อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ 
มคีวามพรอมตอการจัดการศึกษา 

๑๐๓ ๔.๑๐ ๐.๖๖ ดี 

๒) ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน 
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด 
ตํารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมี
ความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา 

๑๐๓ ๔.๒๓ ๐.๕๘ ดี 

๓) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐๓ ๔.๐๑ ๐.๗๒ ดี 

 
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙ พบวาผลโดยรวมไมตางกันมาก  แตผลเรื่องการมีทรัพยากรท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพลดลง 

ประเด็นการสํารวจ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ระดับการ
ประเมิน 



๔๘ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๑) อาคารเรียน หองเรียน หองปฏบัิติการ มี
ความพรอมตอการจัดการศึกษา  

๔.๐๔ ๔.๑๐ 
ดี 

๒) ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรยีนรูเชน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมดุ ตาํรา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการ
จัดการศึกษา 

๔.๐๑ ๔.๒๓ 

ดี 

๓) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๐๗ ๔.๐๑ 
ดี  

 
หมายเลขเอกสารอางอิง 
 ๑๕. มคอ.๒ ป ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

หมวดท่ี ๖  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นหรือสาระ 

ท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน 
ความเห็นของตอขอคิดเห็นหรือสาระ 

ท่ีไดรับการเสนอแนะ 

๑. ควรปรับเรื่องศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกวานี้ 
๒. ควรมีการตรวจเช็ครายละเอียด (ทุกป) ในเรื่องของ
การปรับปรุงหลักสูตร 
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเรียนตอใน
ระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

๑. รอปรับศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรใน
รอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา แตการ
ปรับศักยภาพเปนเรื่องยากในระยะเวลา ๑ ป 
๒. มีการตรวจเช็ครายละเอียดในเรื่องของการปรับปรุง
หลักสูตรอยูเปนประจําตามระบบ มคอ. ๓, ๕, ๗ 
๓. หาแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๒.  การนําไปดําเนนิการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. สรางแรงจูงใจอาจารยศึกษาตอและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๓.  การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
ไมมี 

     ๓.๑  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ไมม ี ไมม ี

     ๓.๒  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑ 
 ไมมี 

๔.  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

     ๔.๑  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ไมม ี ไมม ี



๕๐ 
 

 

 

หมวดท่ี ๗  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

แผนดําเนินงาน 
วันสิ้นสุด 
ตามแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน เหตุผลท่ีไม
สามารถ 

ดําเนินการได
สําเร็จ 

สําเร็จ ไมสําเร็จ 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร
ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ป ๒๕๖๐  

กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ 

นายสุชาติ พิมพพันธ ๓   

     (เอกสารหมายเลข ๑๖) 
๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
     ๒.๑  ขอเสนอการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชา

เลือกฯ) 
             ไมมีขอเสนอแนะจาก มคอ.๕ ทุกรายวิชาเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร 
     ๒.๒  ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
   ไมมี 
     ๒.๓  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ช่ือ โครงการพัฒนา วันส้ินสุดโครงการ 

๑.นายสุชาติ  พิมพพันธ อบรมการเขียนบทความวิจัย มกราคม ๒๕๖๑ 

อบรมการสรางบทเรยีน E- Learning สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒.นายสายยนต ชาวอุบล อบรมการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน มกราคม ๒๕๖๑ 
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ มีนาคม ๒๕๖๑ 

๓. นายนิวัติ ทองวล อบรมการเขียนบทความวิจัย มกราคม ๒๕๖๐ 
๔. นายวุฒิไกร  ไชยมาล ี อบรมการเขียนตํารา กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๕. นายโยธิน  มาหา อบรมการเขียนตํารา  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

อบรมการสรางบทเรยีน E- Learning สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๖. นายชินวชัร นิลเนตร อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน มกราคม ๒๕๖๑ 

อบรมการสรางบทเรยีน E- Learning สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๗. นายมานิตย อรรคชาติ อบรมการสรางบทเรยีน E- Learning สิงหาคม ๒๕๖๐ 

อบรมการเขียนตํารา กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๘. นายเมินรัตน นวบุศย อบรมการเขียนบทความวิชาการ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๙. นายบัญญัติ อานนทจารย อบรมการเขียนตํารา มกราคม ๒๕๖๐ 



๕๑ 
 

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๓.  แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษาถัดไป  
 

แผนการดําเนินงาน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
๑. พัฒนาแผนยุทธศาสตรของสาขาวิชา ส.ค. ๒๕๖๐ – ต.ค. ๒๕๖๐ นายสุชาติ  พิมพพันธ 
๒. โครงการตีพิมพและเผยแพรตํารา ธ.ค. ๒๕๖๐ – ม.ีค. ๒๕๖๑ อาจารยประจําหลักสตูร 
๓. ติดตามประเมินผูใชบัณฑิต มี.ค. ๒๕๖๐ – พ.ค. ๒๕๖๑ นายมานิตยอรรคชาติ  

นายโยธิน มาหา 
๔. โครงการสงเสรมิกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ/เอกลักษณ (๑๓) 

ส.ค. ๒๕๖๐ – มี.ค. ๒๕๖๑ 
อาจารยประจําหลักสตูร 

๕. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ก.ย. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐ อาจารยประจําหลักสตูร 
๖. กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 

มี.ค. ๒๕๖๐ 
นายวุฒิไกร ไชยมาล ี
นายบัญญตัิอนนทจารย 

๗.โครงการบริการวิชาการ ก.ค. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐ อาจารยประจําหลักสตูร 

หมายเลขเอกสารอางอิง 
๑๗. โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป ๒๕๖๐  
 

อาจารยประจําหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ ลายเซ็น :    

อาจารยประจําหลักสูตร : นายสายยนต ชาวอุบล ลายเซ็น :    

อาจารยประจําหลักสูตร : นายนิวัติ ทองวล ลายเซ็น :    

อาจารยประจําหลักสูตร : นายเมินรัตน นวะบุศย ลายเซ็น :    

อาจารยประจําหลักสูตร : นายโยธิน มาหา ลายเซ็น :    

ประธานหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลายเซ็น :   วันท่ีรายงาน : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารยสกุล วงษกาฬสินธุ (คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร) 
ลายเซ็น :            วันท่ี : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

หมายเลขเอกสารอางอิง 
ชื่อเอกสาร ใชอางอิงตัวบงชี้ท่ี 

๑. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลกัสูตร ๑.๑ 
๒. แฟมประวัติอาจารยประจําหลกัสูตร ๑.๑,๔.๒.๔.๒ 
๓. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ๔.๑,๔.๒.๔.๓ 
๔.  มคอ. ๐๒  หลักสูตรฯ ป ๒๕๕๕ ๔.๑,๔.๒ 
๕. รายช่ืออาจารยประจําหลักสตูร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ๔.๑,๔.๒ 
๖. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.๑,๓.๒ 
๗. ปฏิทินการศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.๑,๓.๒ 
๘. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๓.๑,๓.๒,๓.๓ 
๙. รายงานผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๕.๔ 
๑๐. มคอ.๒ ป ๒๕๕๙ ๕.๔ 
๑๑. มคอ.๓ ๕.๔ 
๑๒. มคอ.๕ ๕.๔ 
๑๓. มคอ.๗ ๕.๔ 
๑๔. แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพหรือดานการเรียนการสอนของอาจารย ๔.๒ 
๑๕. ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสตูรของมหาวิทยาลยั 

๔.๓ 

๑๖. มคอ.๒ ป ๒๕๖๐ ๕.๑ 
๑๗. โครงการปรับปรุงหลักสตูรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป 
๒๕๖๐ 

๗.๑ 

. 
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