รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะครุศาสตร และ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่รายงาน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ อาจารย
หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต
หมวดที่ ๔ ขอมูลการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนของหลักสูตร
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ ๖ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
หมวดที่ ๗ แผนการดําเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก

หนา
๑
๕
๑๖
๒๘
๓๘
๔๙
๕๐

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. หลักสูตร
ชื่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
รหัสหลักสูตร ๒๕๕๕๑๔๘๑๑๐๒๕๘๒
๒. ระดับคุณวุฒิ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรใน มคอ.๒

อาจารยประจําหลักสูตร ปจจุบนั

๑. นายสุชาติ พิมพพันธ
๒. นายสายยนต ชาวอุบล
๓. นายนิวัติทองวล
๔. นายวุฒิไกร ไชยมาลี

๑. นายสุชาติ พิมพพันธ
๒. นายสายยนต ชาวอุบล
๓. นายนิวัติทองวล
๔. นายเมินรัตน นวะบุศย

๕. นายโยธิน มาหา

๕. นายโยธิน มาหา

หมายเหตุ

แตงตั้งเมื่อ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๘ เพราะตองการ
ปรับศักยภาพอาจารย
ประจําหลักสูตร

อาจารยผูสอน (รวมอาจารยพิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อ – นามสกุล
๑. นายสุชาติ พิมพพันธ

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

๒. นายสายนต ชาวอุบล อาจารย
๓. นายนิวัติ ทองวล
๔. นายเมินรัตน
นวะบุศย
๕. นายวุฒิไกร ไชยมาลี

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

๖. นายโยธิน มาหา

อาจารย

๗. นายบัญญัติ
อนนทจารย
๘. นายมานิตย
อรรคชาติ
๙. นายชินวัชร นิลเนตร
๑๐. นางสาวจามจุรี
นิศยันต

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

M. A. (Buddhist
Studies)
M. A. (Buddhist
Studies)
ปร.ด.(ไทศึกษา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)

University of Delhi

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๒

University of Delhi

๒๕๔๒

M.A. (Indian
Philosophy and
Religion)
ศศ.ม. (จริยศาสตร
ศึกษา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)

Banaras Hindu
University

๒๕๔๓

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๕๓

คุณวุฒ-ิ สาขา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๕๓๖

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

๒๕๕๓
๒๕๕๓

๒
๑๑. นางสาวสิริปตี
พุมจันทร
๑๒. นางจันทรเพ็ญ
แสงอรุณ
๑๓. นางวิลดั ดา
นาวายนต
๑๔. นางสรรฤดี ดีปู

ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อ – นามสกุล
๑. นายสุชาติ พิมพพันธ

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

ศศ.ม. (จิตวิทยาการ
ปรึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูชวย
ศาสตราจารย

คด.(ภาวะผูนําทางการ
บริหาการศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

M. A. (Buddhist
Studies)
M. A. (Buddhist
Studies)
ปร.ด.(ไทศึกษา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)

University of Delhi

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
๒๕๔๒

University of Delhi

๒๕๔๒

M.A. (Indian
Philosophy and
Religion)
ศศ.ม. (จริยศาสตร
ศึกษา)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

Banaras Hindu
University

๒๕๔๓

มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย

กศ.ด. (วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา)
Ph.D. Doctor of
Philosophy
ศษ.ด. (บริหาร
การศึกษา)
MBA.

ผูชวย

กศม.(บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนรินวิโรฒ

๒. นายสายนต ชาวอุบล อาจารย
๓. นายนิวัติ ทองวล
๔. นายเมินรัตน
นวะบุศย
๕. นายวุฒิไกร ไชยมาลี

อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

๖. นายโยธิน มาหา

อาจารย

๗. นายบัญญัติ อนนทจารย

อาจารย
อาจารย

๘. นายมานิตย
อรรคชาติ
๙. นายชินวัชร นิลเนตร
๑๐. นางสาวเบญจภัค
จงหมื่นไวย
๑๑. นางเพชรสุดา
ภูมิพันธุ
๑๒. นางสาวภาสิรี
บูรณะบัญญัติ
๑๓. นายกิติพงษ
ลือนาม
๑๔. นายเจษฎา
กิตติสุนทร
๑๕. นายวินัย
ทองภูบาล
๑๖. นางสาวสุภาพร
ลักษมีธนสาร
๑๗. นายประมวล

อาจารย
อาจารย
รอง
ศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒ-ิ สาขา

สถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง ๒๕๕๓
กรณราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๓
วท.ม. (เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
สารสนเทศ)
นารี
ปรด.(การบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
การศึกษา)

Jamia Millia Islamia
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๓
เหมพงศพันธ
ศาสตราจารย
๑๘. นางณปภา บุญศักดิ์ ผูชวย
ศาสตราจารย
๑๙. นายสมเกียรติ ทา อาจารย
นอก
๒๐. นายประยุทธ
รอง
ไทยธานี
ศาสตราจารย
๒๑. นางสาววันวิสาข
อาจารย
โชรัมย
๒๒. นางเพ็ญสุดา
อาจารย
จิโนการ

ค.ม. (ประถมศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ค.ด.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
ค.ด. (จิตวิทยา
การศึกษา)
ปร.ด.(เทคโนโลยี
การศึกษา)
ศศ.ม.(การศึกษานอก
ระบบ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

อาจารยพิเศษ (ขอมูลนํามาจาก มคอ.๒ หมวดที่ ๓ ขอ ๓.๒.๓)
ชื่อ – นามสกุล
๑. พระครูบวรคณานุ
ศาสน
๒. พระหัสดี ประกิ่ง

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

M.A (English)

ผูชวย
ศาสตราจารย

Ph.D. (Sanskrit
Literature)

คุณวุฒ-ิ สาขา

สถาบันทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
Banarus Hindu
University
Banarus Hindu
University

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
๑๙๙๘
๒๐๐๒

๔. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๕. การกํากับใหเปนมาตรฐาน (ตัวบงชี้ ๑.๑)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ



คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร



คุณสมบัติของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร



คุณสมบัติของอาจารยผสู อน



คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
คุณสมบัติของอาจารยผสู อบวิทยานิพนธ
การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูส ําเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารหลักฐาน
คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตร
แฟมประวัตอิ าจารยประจํา
หลักสูตร
แฟมประวัตอิ าจารยประจํา
หลักสูตร
แฟมประวัตอิ าจารยประจํา
หลักสูตร

๔
ที่

เกณฑการประเมิน

๑๐ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั อยางตอเนื่อง
๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
๑๒ การดํ า เนิ น งานให เ ป น ไป ตามตั ว บ งชี้ ผ ลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน (การรายงานผล
ตามตัวบงชี้ ๑-๕ เปนไปตาม หมวดที่ ๔ ขอ ๔.๒)

หมายเลขเอกสารอางอิง
๑. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
๒. แฟมประวัติอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
เปนไป ไมเปนไป
ตามเกณฑ ตามเกณฑ

เอกสารหลักฐาน




แฟมประวัตอิ าจารยประจํา
หลักสูตร

๕
หมวดที่ ๒ อาจารย
๑. อาจารย (อาจารย หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตร)
ตัวบงชี้
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย
(ตัวบงชี้ ๔.๑)

ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
๑) การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรมีผลการรดําเนินงาน
ดังนี้
๑.๑ ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร
A : Action
ขอเสนอแนะจากการประเมินเรื่องระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ เสนอใหกรรมการบริหารหลักสูตรหาทางดําเนินการเชื่อมโยง
การอธิบายระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรจากระบบใหญของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตร
ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
ในวาระการพิ จารณา วาระที่ ๔.๑ การแต งตั้ งอาจารย ประจํ าหลั กสู ตร จึ งได ป ระชุ ม พิ จ ารณาตาม
ขอเสนอแนะดานระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรจากรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๘ ที่มีขอเสนอแนะจากกรรมการบริหารหลักสูตรวา ให
หลักสูตรเชื่อมโยงระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยกับระบบของหลักสูตรไหได
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได นํ า ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ๔๙๘/๒๕๕๙ ลงวั น ที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๙ ที่ใหยกเลิกระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชา และไดประกาศใชระบบการบริหาร
หลักสูตรแบบใหมตามประกาศมหาวิทยาลัย ทุกหลักสูตรจึงจําเปนตองมีการปรับระบบใหม กลาวคือ
จะตองเสนอเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีองคประกอบสําคัญคือ ประธาน รองประธาน
และเลขา ต อ งเป น อาจารย ป ระจํ าหลัก สู ตร สวนกรรมการนั้ น ไม จํ ากัด จํานวน เมื่อ มหาวิท ยาลั ย
ประกาศใชระบบและกลไกนี้ หลักสูตรจึงควรนํามาปรับปรุงการดําเนินการดานการบริหารและพัฒนา
อาจารย และดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศนั้น (เอกสารหมายเลข ๓)
จากการประชุมพบวาระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร และแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร มีองคประกอบที่ตองดําเนินตาม มีประกาศ ๔ ฉบับ คือ
๑. ประกาศมหาวิทยาลัยที่ ๔๙๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารวิชาการแบบหลักสูตรลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๙
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ๒๕๕๕
P : Plan
ที่ ประชุ มอาจารย ประจํ าหลั กสู ตรและอาจารย ผู สอน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ วั นที่ ๒๙ กั นยายน
๒๕๕๙ คราวเดียวกันนี้ จึงกําหนดแผนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้
๑. ใชระบบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารวิชาการแบบหลักสูตร ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยที่ ๔๙๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒. กลไกการคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตรใหใชการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓. การกํ าหนดจํานวนอาจารยและสัดสวนของอาจารยประจําหลักสูตรกับจํานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรที่กําหนดไวใน มคอ.๒
๔. การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรตองพิจารณา คุณวุฒิ ผลงาน และความสามารถใน
การพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนการสอน
๕. อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีอยางนอย ๕ คน และมีคุณวุฒิตรงสาขา
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D : do
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ในวาระการพิจารณา วาระที่ ๔.๑
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประชุมพิจาณาตามระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารยประจํา
หลักสูตร ในประเด็นสําคัญ คือ
๑. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร สรุปไดวา จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน
เทาดิม และอาจารยทุกคนใหแปนกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและเพื่อเสริมศักยภาพ
ของหลักสูตร สรุปวาไดวา ใหเสนอผูที่มีคุณวุฒิตรงกอน แลวพิจารณาความรูความสามารถ ทักษะอื่น และ
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ใชเกณฑตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ฉบบับเปนเกณฑ
และประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการบริหารแบบหลักสูตร
๓. ที่ประชุมเสนอไมมีการปรับอาจารยประจําหลักสูตรสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวนและ
รายชื่อยังคงเดิมคือ
๑) นายสุชาติ พิมพพันธ อาจารยประจําหลักสูตร
๒) นายสายยนต ชาวอุบล อาจารยประจําหลักสูตร
๓) นายนิวัติ ทองวล
อาจารยประจําหลักสูตร
๔) นายเมินรัตน นวะบุศย อาจารยประจําหลักสูตร
๕) นายโยธิน มาหา
อาจารยประจําหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข ๓)
C : Check
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่
๒/๒๕๖๐ วั นที่ ๗ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได พิ จารณาทบทวนระบบและกลไกการคั ดเลื อกอาจารย
ประจําหลักูตร โดยในวาระพิจารณา วาระที่ ๔.๕ การเสนออาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมเห็นวาระบบการคัดเลือกตาม
แนวทางในคราวประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมและ
ไดประกาศแตงตั้งแลว อาจารยประจําหลักสูตรตามประกาศนั้นจะทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร
เฉพาะ ปการศึกษา๒๕๕๙ เทานั้น สําหรับหลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ ที่จะเริ่มในเดือนสิงหาคมจะตองเปน
อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.๒ ฉบับ ใหม ๒๕๖๐ และการปรับหลักสูตรใหมสามารถใสรายชือ่ ไดเลยใน
มคอ.๒ โดยไมตองเสนอ มคอ. ๐๒ (เอกสารหมายเลข ๓)
๑.๒ ขั้นตอนการเสนอแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
A : Action
หลั กสูตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาพุ ทธศาสนศึ กษา ได นํ าข อเสนอจากทบทวนการขั้นตอนการ
แต งตั้ งอาจารย ประจําหลั กสู ตร ประจํ าป การศึ กษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุ มครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๙ วั นที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๙ พบวาไมมีปญหาที่ตองปรับปรุง สามารถดําเนินการได (เอกสารหมายเลข ๓)
P : Plan
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเสนอใหมีแผนการ
ปรับอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรัปปรุง ๒๕๖๐ และกําหนดเปนแผนการการแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมพิจารณาทบทวนขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ หลังการ
รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการการประเมิน
2. เสนอ มคอ. ๒ หลักสูตรคุรุศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพุทธศาสนา ปรับปรุง พ.ศ.ร ๒๕๖๐ ใหทัน
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ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
3. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายชื่อตามที่หลักสูตรเสนอ
4. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ ผูมีคุณสมบัติครบถวนเปนอาจารยประจําหลักสูตร
D : Do
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดดําเนินการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ตามแผนการและขั้นตอน ดังนี้
๑. ในคราวประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วั นที่ ๗ มี นาคม ๒๕๖๐ ในวาระการพิ จารณา วาระที่ ๔.
พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา ไดเสนอชื่อแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน คือ
๑) นายสุชาติ พิมพพันธ ประธานหลักสูตร /อาจารยประจําหลักสูตร
๒) นายสายยนต ชาวอุบล อาจารยประจําหลักสูตร
๓) นายนิวัติ ทองวล
กรรมการ/อาจารยประจําหลักสูตร
๔) นายมานิตย อรรคชาติ กรรมการ/อาจารยประจําหลักสูตร
๕) นายโยธิน มาหา
กรรมการและเลขานุการ/อาจารยประจําหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข ๓)
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอ มคอ. ๒ ตอมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติหลักสูตรและสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (เอกสารหมายเลข ๔)
๓. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ ผูมีคุณสมบัติครบถวนเปนอาจารยประจําหลักสูตร (เอกสารหมายเลข
๕)
C : Check
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดทบทวนขั้นตอน
การแตงตั้ งอาจารยประจําหลั กสูตร โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสู ตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระพิจารณา วาระ ๔.๕
การเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (๕ ป) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) พบวา ขั้นตอนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรมีความคลองตัว สอดคลองกับ
ระบบและกลไก
๒)ระบบการบริหารอาจารย
๒.๑ แผนดานอัตรากําลังและอัตราการทดแทน
P : Plan
อัตรกําลังปจจุบัน
เกษียณอายุรายการ
แผนลาศึกษาตอ
แผนการทดแทน
๒๕๕๙
อาจารยประจํา ๙ คน
ไมมี
๒
ใหสอนแทน
๒.๒. แผนดานบทบาทภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณา ๔ ภาระงาน คือ
ภาระงานสอน

ภาระงานวิจัย

ภาระการบริการวิชาการ

ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๑.มีชั่วโมงสอนไมนอย มีงานวิจัยอยางนอยป จัดหรือมีสวนรวมใน
ทุกคนเขารวมโครงการ
๑๕ ชม./สด.
ละ ๑ เรื่อง
การจัดโครงการการ
ของคณะและวิทยาลัย
บริการวิชาการ
กําหนด
๒. มีตาํ รา/บทความ
วิชาการ ไมนอยกวา ๑
เรื่อง
๒.๓ แผนดานการบริหารหลักสูตร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการ
เรี ยนการสอน ติ ดตามผลและประเมิ นผล เก็ บรวบรวมข อมู ล เพื่ อเตรี ยมปรั บปรุ งหลั กสู ตร ตลอดจน
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ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรหลักสูตรดําเนินการนําแผนมาปฏิบัติ ไมนอย
กวา ๖ ครั้ง
๒.๔. แผนดานบทบาทและภาระหนาที่ ใหมีการกระจายและมอบหมายงานใหกับอาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้
๑) มอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในวิชาที่สอนเพื่อจัดสง
กอนเปดภาคเรียน ๑๕ วัน และทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ภายหลังสิ้นสุดการเรียน
๓๐ วัน
๒) มอบหมายใหอาจารยจัดทําการบริการวิชาการ มีการจัดทําโครงการการบริการวิชาการโดยใช
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารยจะตองรวมกันทําการบริการวิชาการสูชุมชน
๓) มอบหมายให อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการทํานุ บํารุงศิ ลปวัฒนธรรมที่ จัดโดย
ระดับคณะหรือสํานัก หรือสาขาวิชา
๔) มอบหมายใหอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไมเกิน ๑๐ คน
๕) มอบหมายใหทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางนอย ๑ โครงการ
D : Do
การดําเนินการตามระบบแผนการบริหารอาจารย ประจําป ๒๕๕๙ เกิดผลดังนี้
๒.๑ ดานอัตรากํ าลั งและอั ตราการทดแทน ด านอั ตรากําลัง ในป ๒๕๕๙ ไมมี อาจารยประจํ า
หลักสูตรลาออก หรือลาศึกษาตอ
๒.๒ ดานบทบาทภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร ๔ ภาระงาน
ภาระงานสอน

ภาระงานวิจัย

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

ภาระการบริการวิชาการ

ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

อาจารยมีสวนรวมใน อาจารยทุกคนเขารวม
งานบริการวิชาการ ของ โครงการของคณะและ
มหาวิทยาลัยหลักสูตร วิทยาลัยกําหนด
อบรมผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลสุรนารี และ
เทศบาลตําบลโนนไทย
๒.๓ ด านการบริหารหลักสู ตร มี การประชุมเพื่ อวางแผนการจั ดการเรี ยนการสอน ติ ดตามผลและ
ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตรหลักสูตรดําเนินการนําแผนมาปรับปรุงทั้งสิ้น ๖ ครั้ง
๑) การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒) การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) การประชุมคณะกรรมการบริหารลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๔ ดานบทบาทและภาระหนาที่
๑) อาจารยผูสอนจัดทํ ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ในวิชาที่สอนเพื่ อจัดสงกอนเป ดภาค
เรียน ๑๕ วัน และทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) ภายหลังสิ้นสุดการเรียน ๓๐ วัน

๙
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๒) อาจารยจัดทําการบริการวิชาการ มีการจัดทําโครงการการบริการวิชาการโดยใชงบประมาณ
มหาวิทยาลัย และรวมดําเนินงานกับโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
๓) อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยระดับคณะหรือ
สํานัก หรือสาขาวิชา
๔) อาจารยนิเทศกนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๑-๑๒ คน
๕) อาจารยไดจัดทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางคนละ ๑ โครงการ ดังนี้
กิจกรรม
ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. โครงการอบรมภาวนาเบื้องตน
นายมานิตย อรรคชาติ
๒. อบรมเสริมความรูทักษะภาษาอังกฤษ
นายสายยนต ชาวอุบล
๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
นายมานิตย อรรคชาติ
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
นายชินวัชร นิลเนตร
๕. คายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
นายบัญญัติ อนนทจารย
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ นายโยธิน มาหา
พอเพียง
๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา
นายสุชาติ พิมพพันธ
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
๑๐. พี่นองสัมพันธ ครั้งที่ ๓
คณะกรรมการนักศึกษา
๑๑. การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงาน
นายสุชาติ พิมพพันธ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา นายมานิตย อรรคชาติ
๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา
นายโยธิน มาหา
๑๔. เสริมศักยภาพการแขงขัน
นายสุชาติ พิมพพันธ
๑๕.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน นายสุชาติ พิมพพันธ
C: Check & A: Action
ประธานกรรมการบริ หารหลั กสู ตร ได ประเมิ นระบบการบริ หารอาจารย โดยการสั งเกตผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผน มีผลดังนี้
๑. ดานอัตรากําลังและอัตราการทดแทน เปนไปตามแผน มีผูลาศึกษาตอ ๒ คน และสามารถเกลี่ย
ภาระการสอนทดแทนได
๒. ดานบทบาทภาระหนาที่ของอาจารยประจําหลักสู ตร ๔ ภาระงาน พบวา ผลงานทุ กดานของ
อาจารยยังไมดีขึ้นเทาที่ควร โดยเฉพาะดานการวิจัย
๓. ด านการบริหารหลั กสู ตร มี การประชุมเพื่ อวางแผนการจั ดการเรี ยนการสอน ติ ดตามผลและ
ประเมินผล การดําเนินการของหลักสูตร เปนไปตามเปาหมาย
๒.๔ ดานบทบาทและภาระหนาที่ มีการดําเนินงานตามแผนทุกภาระหนาทึ่ครบถวน
ดังนั้นจึงควรเตรียมแผนปรับการสงเสริมการวิจัยของอาจารยยในป ๒๕๖๐
๓) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ผลการดําเนินงานสูการปฏิบัติดังนี้
A : action
ในคราวประชุม การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๓ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา๒๕๕๙
ที่ประชุม พิจารณาขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณการศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘ เรื่องคุณภาพอาจารย

๑๐
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ประจําหลักสูตร
ขอเสนอแนะ
๑. ควรปรับเรื่องศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตรใหมีความสอดคลองกวานี้
๒. ควรสงเสริมใหอาจารยเรียนตอปริญญาเอก หรือเขาสูตําแหนงวิชาการ
มีมติที่ประชุมคราวนั้น ใหประธานหลักสูตรนําไปจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประเด็นการพัฒนาอาจารย
P: Plan
จากมติที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ วาระที่ ๔.๓ พิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา๒๕๕๙ ที่
ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๖)
๑. แผนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารยตามขอเสนอขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณ
การศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘
ขอเสนอแนะ
แผนการปรับปรุง/มาตรการ
ผูรับผิดชอบ
๑. ควรปรั บเรื่ องศั กยภาพ ๑. เสนอ ปรั บ ปรุ งเล็ ก น อยต อมหาวิ ท ยาลั ย นายสุชาติ
อาจารยประจําหลักสูตรให (มคอ.๐๒) ใหทันกันยายน ๒๕๕๙
มีความสอดคลองกวานี้
๒. เสนอรายชื่ ออาจารย ประจํ าหลั กสู ตรใหม นายสุชาติ
๒๕๖๐ ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒. ควรส งเสริ มให อาจารย ๑. อาจารยทุกคนตองมีผลงานวิชาการอยางนอย อาจารยทุกคน
เรี ยนต อปริ ญ ญาเอก หรื อ ๑ เรื่อง
เขาสูตําแหนงวิชาการ
๒. อาจารยเรียนตอปริญญาเอก ๒ คน
อ. โยธิน
๓. อาจารยสงผลงานขอตําแหนงวิชาการ ๓ คน อ. บัญญัติ
อ. สุชาติ
อ. สายยนต
ดร. นิวัติ
๔. ลดภาระการสอนสํ าหรั บ อาจารย ที่ จะทํ า อ. สุชาติ
ผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการ
อ. สายยนต
ดร. นิวัติ
๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนาตนเองดาน อาจารยทุกคน
วิชาการ การสอน การบริหาร
D : Do
๑. การดํ าเนิ นงานตามแผนการพั ฒ นาตามข อเสนอข อเสนอแนะของกรรมการประเมิ นคุ ณ
การศึกษาภายใน ป ๒๕๕๘
ขอเสนอแนะ
แผนการปรับปรุง/มาตรการ
ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๙
๑. ควรปรับเรื่อง
๑. เสนอ ปรับปรุงเล็กนอยตอ
๑. ได เสนอแต งตั้ งอาจารยื ป ระจํ า
ศักยภาพอาจารย
มหาวิทยาลัย (มคอ.๐๒) ใหทัน
หลักสูตรทันเวลา
ประจําหลักสูตรใหมี กันยายน ๒๕๕๙

๑๑
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ความสอดคลองกวานี้ ๒. เสนอรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า ๒. ได จั ด ทํ าร างหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรใหม ๒๕๖๐ ภายในเดื อน ๒๕๖๐ และเสนอรายชื่ อ อาจารยื
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ประจําหลักสูตรใหม
๒. ควรส งเสริ ม ให
อ าจ ารย เรี ย น ต อ
ปริญญาเอก หรือเข า
สูตําแหนงวิชาการ

๑. อาจารย ทุ ก คนต อ งมี ผ ลงาน
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง
๒. อาจารยเรียนต อปริญญาเอก ๒
คน

๑. อาจายทุกคนไมมีผลงานวิชาการ ๑
ชิ้น
มีอาจารยลาศึ กษาตอปริญญาเอก ๒
คน

๓. อาจารย ส งผลงานขอตํ าแหน ง ๓. มีผูดําเนินการขอผลงานวิชาการ ๑
วิชาการ ๓ คน
คน คือ อ.สายยนต
๔. ลดภาระการสอนสําหรับอาจารย ๔. ภาระงานของอาจารยลดลงเฉลี่ย ๓
ที่ จะทํ าผลงานวิ ช าการเพื่ อขอ คาบ/สั ปดาห (จาก ปกติ ๑๕ คาบ/
ตําแหนงวิชาการ
สัปดาห เหลือ ๑๒ คาบ/สัปดาห)
๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนา อาจารย ทุ กคนได เข าร วมการอบรม
ตนเองดานวิชาการ การสอน การ พัฒนาตนเอง
บริหาร
ผลการสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมพัฒนาตนเอง โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาพุ ทธศาสนศึกษา มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมทาง
วิชาการตามความสามารถและความสนใจของตนเองตลอดปการศึกษาในโครงการและกิจกรรมตางๆ ดัง
ตารางตอไปนี้คือ
ชื่อ - สกุล การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วัน เวลา
หนวยงานที่จัด
สถานที่
นายสุชาติ ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสน
พิมพพันธ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
/
ศึกษามหาสารคาม
ศาสนาและปรัชญา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการและเขียน
โครงการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ประชุมวิพากษยุทธศาสตร
๒๕๖๑๒๕๗๐

๒๖-๒๗ ก.ย.
๒๕๕๙ /
สระบุรี
๒๒-๒๓ ธ.ค.
๒๕๕๙ /
นครราชสีมา
เขารวมโครงการเสวนาวิชาการปรัชญา ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องศาสนากับรัฐ / มหาสารคาม
น า ย ส า ย ศึกษาดูงานการบริการจัดการเรียนการ ๒ ก.ค. ๒๕๕๙ /
ยนต
สอน
กรุงเทพฯ
ชาวอุบล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผน
๔ ก.ค. ๒๕๕๙ /
ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูและการ
นครราชสีมา
วิจัยภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
หลักสูตรพุทธศาสน

๑๒
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผย
ปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทํางาน
น า ย นิ วั ติ ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
ทองวล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา
นายเมิน
ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนา
รัตน นวะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
บุศย
ศาสนาและปรัชญา
นายโยธิน
ศึกษาดูงานการสรางและ
มาหา
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

/ มหาสารคาม

ศึกษา

๕ ต.ค. ๒๕๕๙ /
นครราชสีมา
๑๕-๑๗ ธ.ค.
๒๕๕๙ / ลาว
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
/ มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตร
/ มหาสารคาม บัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙
หลักสูตร
/ มหาสารคาม ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา

ดําเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิถชี ีวิต
๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตร
กับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ / นครราชสีมา บัณฑิต สาขาวิชา
พอเพียง
พุทธศาสนศึกษา

C: Check
หลักสูตรไดประเมินผลกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ไดผลดังนี้
แผนการปรับปรุง/มาตรการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน ๒๕๕๙
๒๕๕๘
๑. เสนอการปรับปรุงเล็กนอยตอ
ดําเนินการเปลี่ยน
๑. ได เสนอแต ง ตั้ ง อาจาร ป ระจํ า
มหาวิทยาลัย (มคอ.๐๒) ใหทัน
อารจยประจํา
หลักสูตรทันเวลา
กันยายน ๒๕๕๙
หลักสูตร ๑ คน
๒. เสนอรายชื่ อ อาจารย ป ระจํ า ไมดําเนินการ
หลักสูตรใหม ๒๕๖๐ ภายในเดื อน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๒. ได จั ด ทํ าร างหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
๒๕๖๐ และเสนอรายชื่ อ อาจารยื
ประจําหลักสูตรใหม

๑. อาจารย ทุ ก คนต อ งมี ผ ลงาน
วิชาการอยางนอย ๑ เรื่อง
๒. อาจารยเรียนต อปริญญาเอก ๒
คน
๓. อาจารย ส งผลงานขอตํ าแหน ง
วิชาการ ๓ คน

๑. อาจารยมีผลงานวิชาการ ๑ ชิ้น/๑
ชิ้น
๑. มีมอาจารยลาศึกษาตอ
๒ คน
๓. มีผูดําเนินการขอตําแหนงวิชาการ
๑ คน คือ อ.สายยนต

๑. อาจารยทุกคนไมมี
ผลงานวิชาการ
๑. ไมอาจารยลา
ศึกษาตอ
๓. ไมมผี ูดําเนินการ
ขอตําแหนงทาง
วิชาการ

๑๓
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๔. ลดภาระการสอนสําหรับอาจารย ๔.ภาระงานของ
ที่ จะทํ าผลงานวิ ช าการเพื่ อขอ อาจารยเฉลี่ย ๑๕
ตําแหนงวิชาการ
คาบ/สัปดาห

๔.ภาระงานสอนของอาจารย ลดลง
เฉลี่ย ๑๒/สัปดาห

๕. สงเสริมอาจารยเขาอบรมพัฒนา อาจารย ทุ กคนได เข า อาจารย ทุ กคนได เข าร วมการอบรม
ตนเองดานวิชาการ การสอน การ รวมการอบรมพั ฒนา พัฒนาตนเอง
บริหาร
ตนเอง
จากผลการประเมินพบวาแนวโนมของสงเสริมและการพัฒนาอาจารยหลายเรื่องดีขึ้น คือผลงาน
วิชาการอาจารย มีการลาศึกษาตอ และมีการเสนอขอผลงานวิชาการ อาจเนื่องมาจากภาระการ
สอนลดลงอยางมีนัยสําคัญ และการไดเขารวมโครงการอบรมกาพัฒนาผลงานวิชาการ
A: Action
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองติดตามผลกระบวนการสงเสริมและการพัฒนาอาจารย ในป
ตอไป และควรสรางแรงจู งใจอื่น เชน การมีรางวัล สิ่งตอบแทน หรือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
สนับสนุนเพิ่ม เพื่อใหไดผลงานวิชาการมากขึ้น
คุณภาพอาจารย
(ตัวบงชี้ ๔.๒)

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ คุณภาพของอาจารย มีรายละเอียด ดังตารางที่ ๒ ดังนี้
๑) รอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน
อาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ ๒๐
คะแนนผลการประเมินในปนี้ = ๒๐x ๕ = ๕
๒๐
๒) รอยละของอาจารยที่มตี ําแหนงทางวิชาการ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน ๕ คน
มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๑ คน
อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ ๒๐
คะแนนผลการประเมินในปนี้ = ๒๐ x ๕ = ๑.๖๗
๖๐
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย
ไมมี
คะแนนผลการประเมินในปนี้ = ๒๐ x ๐ = ๐
๒๐

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ผลที่เกิดกับอาจารย - การคงอยูของอาจารย
(ตัวบงชี้ ๔.๓)
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ พบวา
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ๕ คน
จํานวนอาจารยที่ลาออก - คน
จํานวนอาจารยที่เสียชีวิต - คน

๑๔
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ - คน
จํานวนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ - คน
รอยละอัตราการคงอยูของอาจารย = ๑๐๐
โดยคํานวณจาก
๕ − ๐ x ๑๐๐
๕
- ภาระงานของอาจารยและสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา
อัตราสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ป ๒๕๕๙
จํานวน
อาจารย
ปเขา
ป ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๔ ป ๕
๙ คน
ศึกษา
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 คาเฉลี่ย การแปร
ผูตอบ
ผล
๑. มีระบบในการรับนักศึกษาที่ดี ไดนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ๕
๓.๖
ดี
๒. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสดั สวนที่เหมาะสมกับ
๕
๓.๖
ดี
จํานวนนักศึกษาที่รับในหลักสูตร (อาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ, สอบวิทยานิพนธ)
๓. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ๕
๓.๖
ดี
๔. มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการ
๕
๓.๘
ดี
ดําเนินงาน
๕. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนน
๕
๓.๘
ดี
การพัฒนานักศึกษาใหเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร
บูรณาการกับพันธกิจตาง ๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการ
เรียนรูด วยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม
๖. ระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัด
๕
๔.๐
ดี
การศึกษา
๗. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/ ๕
๓.๓
ปาน
วิชาชีพ เหมาะสม
กลาง
๘. ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมี
๕
๓.๒
ปาน
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กําหนด
กลาง
จากผลการประเมิน อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ทุกดาน ในระดับ ดี
และหากเปรียบเทียบผลการประเมินกับป ๒๕๕๘ พบวาไมมีความตางกัน มีบางดานไดรับผลการ
ประเมินดีขึ้นเล็กนอย ดังนี้

๑๕
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบผลการประเมินป ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
ประเด็นการประเมิน
๒๕๕๘
๑. มีระบบในการรับนักศึกษาที่ดี ไดนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
๓.๖
๒. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสดั สวนที่เหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษาที่รับในหลักสูตร (อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ, ที่ปรึกษา
๓.๖
วิทยานิพนธ, สอบวิทยานิพนธ)
๓. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
๓.๖
๔. มีระบบ กลไก การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงาน
๓.๘
๕. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนา
นักศึกษาใหเรียนรูต ามโครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตาง
ๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะ
๓.๘
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการทํางาน
อยางมีสวนรวม ฯลฯ
๖. ระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการจัดการศึกษา
๔.๐
๗. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ
๓.๔
เหมาะสม
๘. ระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีคณ
ุ วุฒิ
๓.๑
ตําแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กําหนด
หมายเลขเอกสารอางอิง

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

๒๕๕๙
๓.๖
๓.๖
๓.๖
๓.๘
๓.๘
๔.๐
๓.๓
๓.๒

๑๖
หมวดที่ ๓ นักศึกษาและบัณฑิต
๑. ขอมูลนักศึกษาตั้งแตเริ่มใชหลักสูตรจนถึงปการศึกษาที่รายงาน

ปการศึกษาที่
นักศึกษาที่คงอยูแตละป
เขา (ปที่เริ่ม
ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕
ใชหลักสูตร) 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. ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาแรกเขา
๑. เศรษฐกิจของครอบครัว
๒. ความไมมั่นในวาเมื่อจบการศึกษาไปแลวจะสามารถสอบบรรจุได
๓. ตองการยายสาขาวิชาที่ชอบ
๔. ครุสภาจํากัดจํานวนนักศึกษาที่จะเขาเรียนตอในแตละปการศึกษา
๓. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๑. นักศึกษาจะออกกลางคัน
๒. นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาชากวากําหนด
๓. นักศึกษาติดขัดเรื่องคาใชจายในการศึกษา
๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๔.๑ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
“ไมมี”
๔.๒ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
“ไมมี”
๔.๓ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
“ไมมี”
๔.๔ จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
“ไมมี”

๑๗
๕. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริ่มใชหลักสูตร
ปการศึกษา
ที่รับเขา
๒๕๕๕

จํานวน
นักศึกษาที่รับเขา
๘๙

จํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา
๖๘

จํานวน
นักศึกษาที่คงอยู
๗๘

จํานวน
นักศึกษาที่หายไป
๑๑

๖. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา
๑. อาจารยไมสงเกรดตามกําหนด
๒. นักศึกษาไมทราบทิศทางที่ชัดเจน
๓. นักศึกษาสนใจสิ่งอื่นมากกวาการเรียนของตัวเอง
๔. สอบไมผานรายวิชา
๗. รายงานผลตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

การรับนักศึกษา มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
(ตัวบงชี้ ๓.๑)
๑) การรับนักศึกษา
ระบบการรับนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดําเนินโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มีระบบดังนี้
แผนผังระบบการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนผังระบบการขั้นตอนการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

๑๘
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน

จากแผนผังระบบการับสมัครของสํานักสงเสริมวิชาการ หลักสูตรตางๆ จะเปนผูท ํา
หนาที่ในการเสนอเปาหมายการรับ คุณสมบัติผสู มัคร กํากับการสอบ และสัมภาษณผผู านการ
สอบ ตางกลไกของมหาวิทยาลัยคือ
(๑) การคัดเลือกคัดเลือกโดยใชการสอบของระบบการสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
สอบคัดเลือกมี ๒ ระบบใหญคือ
๑) ระบบโควตาสอบตรง เปนระบบที่เปดโอกาสใหโรงเรียนตางๆ ในเขตจังหวัด
นครราชสี ม า ชั ยภู มิ ส งนั ก เรียนที่ มีค วามรูค วามสามารถพิ เศษ ๕ ดาน เขาศึ ก ษาในแต ล ะ
สาขาวิชาวิขา คือ
- โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา
- โควตาเรียนดี
- โควตากิจกรรมดีเดน
- โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)
- โครงการความรวมมือตางๆ
๒) ระบบสอบคัดเลือกทั่วไป เปนระบบที่เปดโอกาสนักเรียนทั่วไปสมัครสอบ โดย
ขอสอบดําเนินเนินการโดยมหาวิทยาลัย และเมื่อผานการสอบขอเขียน จะตองผานการสอบ
สัมภาษณหรือปฏิบัติ ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
(๒) การสัมภาษาณ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เปนผู
สัมภาษณนักเรียนที่ผานการสอบ ทั้งแบบโควตา และสอบคัดเลือกทั่วไป
P:plan
ปการศึกษา ๓๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเสนอกําหนด
แผนการรับนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและอนุมัติ ดังนี้

๑๙
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๑. การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดจํานวนรับ
นักศึกษา ๓๐ คน
๒. การกําหนดคุณสมบัตผิ ูสมัคร
มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดคุณสมบัติ
ผูสมัครคือ เปนผูจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา โดยไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
D : Do
๑. ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับ
นักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตดิ ังนี้
๑.๑ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงชาติ หรือ
เทียบเทา
๑.๒ เปนนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี
๑.๓ มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐ ขึ้นไป
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดแผนรับนักศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐ คน
๓. การสอบสัมภาษณผผู านการสอบ ประธานหลักสูตรมอบหมายให อ.โยธิน มาหา
ทําการสอบสัมภาษณผผู านการสอบระบบโควตา และมอบหมายมให อ.มานิต อรรคชาติ ทํา
การสอบสัมภาษณผผู านการสอบจากการสอบคัดเลือกทั่วไป
๔. ไดรับนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป จํานวน ๑๒ คน และ ระบบโควตา
จํานวน ๑๕ คน
Check:C
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริห ารหลักสูตร แจงจํานวนผูสอบผานและเขารายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
พบว า มี ผู ร ายงานตั ว เข า ศึ ก ษาเพี ย ง ๒๗ คน ต่ํ า กว า เป า หมาย เพราะมี ผู ส ละสิ ท ธิ และ
มหาวิทยาลัยไมมีระบบสํารอง
๒) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
P : Plan
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนไดกําหนดแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ ๑ เพื่อการเตรียม
ความพรอมใหนักศึกษา
D: Do
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษาชั้นป
ที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดรับการปฐมนิเทศเพื่อทราบขอปฏิบัตใิ นการเปนนักศึกษา
และจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตัวเองจะศึกษา
C :Check & A: Action
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมทบทวนเรื่องการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๕๙ การประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผสู อน ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๙ วัน
พฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ วาระ ๔.๔ พิจารณาแผนจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ป

๒๐
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
การศึกษา ๒๕๕๙ ตามที่ไดจัดการปฐมนิเทศนั้นมีกิจกรรมการอบรมและใหขอมูลแกนักศึกษา
เพียง ๒ เรื่อง คือ
๑. ขอปฏิบัติในการเปนนักศึกษา
๒. จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตัวเองจะศึกษาและการใชคูมือนักศึกษา
จึ ง เห็ น ว า การปฐมนิ เ ทศไม น า จะเพี ย งพอในการเตรี ย มความพร อ ม และมี
ขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินวา การเตียมความพรอมควรเปนการเตรียมความพรอมดาน
วิชาการหรือ ทั ก ษะที่ จํา เป น ต อ การศึก ษา ดั งนั้ น ให ป รับ แผนการเตรีย มความพรอ มในป
การศึกษา ๒๕๖๐ และจัดทําในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การสงเสริมและ มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
พัฒนานักศึกษา ๑) การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา มีผลการดําเนินการ
(ตัวบงชี้ ๓.๒)
ดังนี้
P : Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดใชระบบระบบที่ปรึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดกําหนดใหอาจารยที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑครุสภาเปนอาจารยที่ปรึกษา และไดดําเนินงานตามกลไกการใหคําปรึกษาตาม
คูมืออาจารยที่ปรึกษา ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกําหนดอาจารยที่ ปรึกษาตาม
ระบบหมูเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Do : D
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
ดังนี้
นักศึกษา/หมูเรียน
จํานวนป ๒๕๕๙ อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ ๕ หมู ๑ (รหัส๕๕)
๓๙
นายสุชาติ พิมพพันธ
นักศึกษาชั้นปที่ ๕ หมู ๒ (รหัส๕๕)
๓๘
นายโยธิน มาหา
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ หมู ๑ (รหัส๕๖)
๔๐
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ หมู ๑ (รหัส๕๗)
๒๖
นายบัญญัติ
อานนทจารย
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ หมู ๑ (รหัส๕๘)
๒๒
นายมานิตย อรรคชาติ
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ หมู ๑ (รหัส๕๙)
๒๗
นายชินวัชร นิลเนตร
๒. วิธีการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
(๑) การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการ จะกําหนดเปนตามรางพบอาจารยทปี่ รึกษาทั้งกลุม
ภาคการศึกษา ละ ๓ ครั้ง เพื่อแนะนําเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเลือกรายวิชาและการ
จัดตารางเรียนของตนเอง
(๒) การใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ อาจารยที่ปรึกษากําหนดเวลาเอง ซึ่งโดยทั่วไป
จะไมกําหนดเวลา นักศึกษาสามารถขอพบหรือขอคําปรึกษาไดโดยการนัดทางโทรศัพท หรือเฟสบุค
ไดตลอดเวลา เพียงแคกําหนดคราวๆ วาใหเหมาะสม เชน ไมใชเวลากลางคืน หากไมมีเรื่องดวนถึง
ขั้นรายแรง
นอกจากนั้ นที่ ปรึกษายั งให คํ าปรึ กษาในระหว างชั่ วโมงสอน กรณี มี เรื่ องที่ ต องแจ งหรื อ
แนะนําอยางรวดเร็ว

๒๑
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาป
๒๕๕๙
ประเด็นการประเมิน
คาเฉลี่ย การแปรผล
๑. มีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา ๔.๑๕
ดี
ทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๒. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด ๔.๒๕
ดี
แผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยที่
๓. ความพึงพอใจในการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารย ๔.๓๘
ดี
ที่ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๔. การใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อ ๔.๒๓
ดี
ชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๕. การใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณ
๔.๐๘
ดี
อื่นๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ ของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
จากผลการประเมินพบวา มีผลการประเมินเกิน ระดับ ๓.๕ ทุกดาน และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินป ๒๕๕๘ จะพบวาผลไมตางกันเกือบทุกดา มีดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการมี
ผลดีขึ้นเล็กนอย ดังนี้
เปรียบเทียบกับผลการประเมิน ประเมินป ๒๕๕๘
ประเด็นการประเมิน
๒๕๕๘
๑. มีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา ๔.๑๕
ทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๒. นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนด ๔.๒๕
แผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยที่
๓. ความพึงพอใจในการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารย ๔.๓๘
ที่ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๔. การใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อ ๔.๒๓
ชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่
๕. การใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณ
๔.๐๘
อื่นๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ ของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยที่

๒๕๕๙
๔.๑๕
๔.๒๕
๔.๒๓
๔.๐๘
๔.๐๘

C : Check
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดถกปญหาเรื่องการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ได
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา นักศึกษายังไมกลาที่จะเขามาปรึกษา บางเรื่องจึงเกิดปญหาแลว
และแกไมได เชน ไมมีคาเทอม เก็บรายวิชาเลือกเสรีไมทัน หรือนักศึกษาที่ฝกสอนป ๕ มีปญหา

๒๒
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
การทิ้งหนาที่ ซึ้งตองหาทางแก โดยการสืบขาว และเมื่อพอมีกระแสเรื่องก็รีบเรียกนักศึกษามาพบ
รายคน
๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ ๒๑ มีผล
การดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั่วไป
P : Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน ศตวรรษที่ ๒๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วางระบบและกลไกการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูทั่วไปและทักษะการเรียนรู
ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษา ตามแผนผังนี้

๒. หลักสูตรครุศาสบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ จากขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ขอเสนอของนักศึกษา โดยคํานึงถึงการตอบสนองการเสริมสรางทักษะการเรียนรู TQF และ
ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งตามทฤษฎีทักษะการเรียนรูของคนในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะที่ตองการ ๗ ดาน (๗C) คือ
C๑ ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ 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 และรูเ ทาทันสื่อ(Communications, Information,

๒๓
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
and Media Literacy)
C๖ ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Computing and
ICT Literacy)
C๗) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)
ชื่อกิจกรรม
ตอบสนองตอ ๗C
๑.โครงการอบรมภาวนาเบื้องตน
C๑
๒. อบรมเสริมความรูทักษะภาษาอังกฤษ
C๗
๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
C๒, C๖
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
C๑
๕. คายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
C๔
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
C๑
๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
C๗
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา
C๗
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา
C๗
๑๐. พี่นองสัมพันธ ครั้งที่ ๓
C๔
๑๑. การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ
C๗
การศึกษา
๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา
C๒, C๕, C๖
๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา
C๔
๑๔. เสริมศักยภาพการแขงขัน
C๗)
๑๕. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน
C๔
(อกสารหมายเลข ๘)
D : Do
๑. จัดทําโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙
จํานวน ๑๕ โครงการ และมีผลดําเนินการดังนี้
ชื่อกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
๑.โครงการอบรมภาวนาเบื้องตน
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
๒. อบรมเสริมความรูทักษะภาษาอังกฤษ
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
๓. อบรมสรางสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยูใ นระหวางดําเนินการ
๔. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
๕. คายจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยูในระหวางดําเนินการ
๖. ศึกษาวิถีชีวิตกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
พอเพียง
วัตถุประสงค
๗. การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
อยูในระหวางดําเนินการ
๘. พัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
๙. การพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค

๒๔
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๑๐. พี่นองสัมพันธ ครั้งที่ ๓
๑๑. การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา
๑๓. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแกสถานศึกษา
๑๔. เสริมศักยภาพการแขงขัน
๑๕.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน

ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค
อยูในระหวางดําเนินการ
อยูในระหวางดําเนินการ
ดําเนินการเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค

(อกสารหมายเลข ๙)
หลักสูตรครุศาสบัณฑิ ต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดจัดทําการประเมินแผนพัฒ นา
กิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ โดยนักศึกษา มีผลดังนี้
ประเด็นการประเมิน
คาเฉลี่ย การแปรผล
๑.๑ มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและ ๔.๑๐
ดี
นอกชั้นเรียน
๑.๒ มี ข อ มู ล ที่ ส ามารถใช ติ ด ต อ หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร ๔.๐๐
ดี
นั ก ศึ ก ษา ด า นกิ จ กรรมพิ เศษนอกหลั ก สู ต ร แหล ง งานที่
สามารถใหนักศึกษาทํางานพิเศษนอกเวลาได
๑.๓ มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการสมัครงานและการ ๔.๐๓
ดี
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
๑.๔ มีหนวยงาน/บุคคลที่ใหคําแนะนําดานการใชชีวิตใน
๔.๑๓
ดี
คณะ/มหาวิทยาลัย
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน ๓.๙๘
ดี
ศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการ
เรียนรูด วยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ
เมื่อเปรียบเทียบผลประเมินแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙
จะเห็นวากิจกรรมดานการพัฒนาภาษาตางประเทศดีขึ้น สวนดานอื่นๆ ไมมีความแตกตาง
ดังนี้
เปรียบเทียบผลประเมินแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙
ประเด็นการประเมิน
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๑.๑ มีกจิ กรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอก ๔.๑๐
๔.๑๐
ชั้นเรียน
๑.๒ มีขอมูลที่สามารถใชติดตอหนวยงานที่ใหบริการนักศึกษา ๔.๐๐
๔.๐๐
ดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานที่สามารถใหนักศึกษา
ทํางานพิเศษนอกเวลาได
๑.๓ มี กิ จ กรรมเตรีย มความพรอ มเพื่ อการสมั ค รงานและการ ๔.๐๓
๔.๐๓
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
๑.๔ มีหนวยงาน/บุคคลที่ใหคําแนะนําดานการใชชีวิตในคณะ/
๔.๐๓
๔.๑๓
มหาวิทยาลัย

๒๕
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ทักษะการทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ

๓.๐๘

๓.๙๘

Check: C
หลักสูตรครุศาสบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา การประเมินระบบการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ มีผลดังนี้
๑. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผูสอนปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดพิจารณา
ประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ สรุปวากิจกรรมปการศึกษา ๒๕๕๙
จํานวน ๑๕ กิจกรรมและโครงการ ซึ่งมีมาก แตยังซ้ําซอนและไมคลอบคลุม โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เนนการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผลการประเมินกิจกรรมโดยนักศึกษา ไมไดบงบอกนัยสําคัญสําหรับการพัฒนา จึง
ควรตั้งประเด็นประเมินกิจกรรมใหมในปตอไป
A : Action
ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดประชุมประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ไดกําหนดแนวทางการวางแผนแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ โดยลด
จํานวนกิจกรรมที่ซ้ําซอนลง และจัดจิกกรรมตามกรอบการประเมินรอบใหมใหมากขึ้น
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบงชี้ ๓.๓)

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
๑)การคงของนักศึกษา
ตารางแสดงอัตราการคงอยูเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๙
ปที่เริ่มใช รับเขา คง
หายไป รอยละ
รอยละ
หลักสูตร
อยู
ของคงอยู 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
จากตารางจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตเริม่ ใชหลักสูตรพบวา อัตราการคงอยู เฉลี่ย ๘๗.๙๖
๒) การสําเร็จการศึกษา
ตารางแสดงการสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๙
ปที่เริ่มใช
รับเขา คงอยู
สําเร็จ
รอยละของความสําเร็จ
หลักสูตร
ป ๒๕๕๙ การศึกษา
การศึกษา
๒๕๕๕
๘๙
๗๘
๖๘
๗๖.๔๐
จากตารางจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ เฉลีย่ ๗๖.๔๐
๓) ความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
๓.๑ การจัดชองทางการยื่นขอรองเรียนของนักศึกษา
P:Plan

๒๖
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไดกําหนดชองทางการยื่นขอรองเรียนของนักศึกษา โดยการสงขอ
รองเรียนเขาในเวปเพจของสาขาวิชา หรือรองเรียนโดยตรงที่ประธานสาขาวิชา
D : Do
ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการรองเรียน ๒ เรื่อง จํานวน ๕ ราย
๑. การสอบของอาจารยบางทานดูไมมีความยุติธรรม จํานวน ๒ ราย
๒. อาจารยไมมาสอน ไมแจง และติดตออาจารยไมได ๓ ราย
C: check & A : Action:
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ไดถกเพื่อแกปญหา ไดขอสรุปวาใหอาจารย
ระมัดระวัง อยาใหนักศึกษารองเรียนในระดับสูงขึ้นไปจะมีปญหามาก
๓) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดจดั ทําการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอหลักสูตร ประจําป ๒๕๕๙ โดยนักศึกษา มีผลดังนี้
ประเด็นการประเมิน
ผูตอบ คา
การแปร
เฉลี่ย ผล
๑.หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (เฉพาะ ๒๗
๔.๖๗ ดีมาก
นักศึกษาป ๑ ตอบ)
๒. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาใน
๑๐๓ ๔.๑๘ ดี
หลักสูตรในแตละปการศึกษา
๓. ผูส อนในรายวิชาตาง ๆ มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาที่ ๑๐๓ ๔.๓๐ ดี
สอน
๔. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ๑๐๓ ๔.๑๕ ดี
มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เชน คะแนนสอบ กิจกรรม งาน
มอบหมาย เปนตน
๕. การจัดตารางเรียนมีชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
๑๐๓ ๔.๑๓ ดี
๖. การแนะนําระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดาน ๑๐๓ ๔.๒๘ ดี
การจัดการศึกษา
๗. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนการพัฒนา
๑๐๓ ๔.๓๖ ดี
นักศึกษา และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ
ทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร ประจําป
๒๕๕๙ โดยนักศึกษากับป ๒๕๕๘ พบวาดานการลงทะเบียนและการคนควาขอมูล ดานการจัด
ผูสอน และการเรียนการสอนเนนทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น
ประเด็นประเมิน
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑. หลักสูตรมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา(เฉพาะ
นักศึกษาป ๑ ตอบ)
๒. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
ในแตละปการศึกษา
๓. ผูส อนในรายวิชาตาง ๆ มีความรู ความเชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน
๔. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร มีวิธี

๔.๖๗

๔.๖๗

๔.๐๓

๔.๑๘

๔.๒๓

๔.๓๐

๔.๒๓

๔.๑๕

๒๗
ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
ประเมินทีห่ ลากหลาย เชน คะแนนสอบ กิจกรรม งาน
มอบหมาย เปนตน
๕. การจัดตารางเรียนมีชวงเวลาทีเ่ หมาะสม
๖. การแนะนําระบบการลงทะเบียนและการคนขอมูลดานการ
จัดการศึกษา
๗. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนการพัฒนานักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เชน ทักษะ
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการ
ทํางานอยางมีสวนรวม ฯลฯ

๓.๙๘

๔.๑๓

๔.๐๐

๔.๒๘

๔.๑๑

๔.๓๖

๔) การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ได จั ด ระบบการจั ด การข อ
รองเรียนของนักศึกษา ดังนี้
๑. เมื่อไดรับขอรองเรียนเบื้องตน หัวหนาสาขาวิชาจะนําขอรองเรียนไปพูดคุยกับบุคล
หรือผูที่เกี่ยวของในเหตุการณที่รองเรียน
๒. หากเรื่องรองเรียนมีความสําคัญหรือรายแรงนําเขาประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาครั้งที่
๒ /๒๕๖๐ วั น ที่ ๗ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วาระ ๕.๒ มี ก ารพิ จ ารณาข อ ร อ งเรี ย นของ
นักศึกษา และไดตักเตือและชี้ผลเสียจาการมีขอรองเรียนจากนักศึกษา(เอกสารหมายเลช ๓)

๘. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ ๒.๒)
ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป
๙. การวิเคราะหผลที่ได
ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป
๑๐. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ ๒.๑)
ยังไมประเมินในเกณฑขอนี้ เนื่องจากบัณฑิตยังสําเร็จการไมถึงหนึ่งป
๑๑. การเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ตัวบงชี้ ๒.๒)
ไมมี
หมายเลขเอกสารอางอิง
๓. แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๖. คูมือการสมัครสอบ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๗. ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๘. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๙. รายงานผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙

๒๘

หมวดที่ ๔ ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา
สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา
รายวิชา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ภาคการศึกษาที่ ๑

จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผาน

A

B+

B

รอยละการกระจายของเกรด
C+ C D+ D
F

W

I

M

๐๐๑๐๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๒๒๐๒๓๒ พุทธศาสนพิธี
๒๒๐๑๓๒ ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา
๒๒๐๑๓๓ ภาษาสันสกฤตเพื่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา
๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
๐๐๑๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๑
๒๒๐๒๑๓ ตรรกศาสตร
๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา
๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม
๒๒๐๓๓๓ วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลก
ปจจุบัน
๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร
๒๒๐๔๒๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาทั่วไป
๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน
๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบื้องตน
๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร
๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา
๒๒๐๔๔๘ พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร
๑๐๑๔๑๑ ทักษะวิชาชีพครู ๑
๒๒๐๓๔๑ ปรัชญาทางสายกลางสู
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนศึกษา ๑
๑๐๖๔๓๖ กฏหมายการศึกษา
๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทาง
การศึกษา

๒๗
๒๗
๒๗

๒๖
๒๗
๒๖

๑๘.๕๒
๘๑.๔๘
๒๒.๒๒

๓๓.๓๓
๗.๔๑
๑๔.๘๑

๓๓.๓๓
๓.๗๐
๓๗.๐๔

๓.๗๐
๐.๐๐
๗.๔๑

๗.๔๑
๐.๐๐
๗.๔๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๗.๔๑

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓.๗๐
๐.๐๐
๓.๗๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๗

๒๖

๒๙.๖๓

๑๑.๑๑

๑๑.๑๑

๓๓.๓๓

๑๑.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๓.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๗
๒๗

๒๗
๒๗

๕๕.๕๖
๗.๔๑

๒๕.๙๓
๓.๗๐

๗.๔๑
๒๕.๙๓

๐.๐๐
๓.๗๐

๐.๐๐
๒๙.๖๓

๓.๗๐
๑๔.๘๑

๐.๐๐
๓.๗๐

๐.๐๐
๑๑.๑๑

๐.๐๐
๐.๐๐

๗.๔๑
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

๙.๕๒
๕๗.๑๔
๘๕.๗๑
๓๘.๑๐

๑๔.๒๙
๓๘.๑๐
๑๔.๒๙
๒๓.๘๑

๑๙.๐๕
๔.๗๖
๐.๐๐
๙.๕๒

๒๓.๘๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓๓.๓๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔.๒๙

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔.๒๙

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๑

๒๑

๓๓.๓๓

๔๗.๖๒

๑๙.๐๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑
๒๕

๒๑
๒๕

๔๗.๖๒
๘๘.๐๐

๕๒.๓๘
๑๒.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๔๙
๒๕
๒๕
๒๕
๔๙
๖๓

๔๘
๒๕
๒๕
๒๕
๔๘
๖๓

๒๐.๔๑
๒๘.๐๐
๒๔.๐๐
๔๘.๐๐
๒๐.๔๑
๕๘.๙๓

๑๔.๒๙
๑๒.๐๐
๒๐.๐๐
๔๔.๐๐
๑๔.๒๙
๔๑.๐๗

๑๔.๒๙
๘.๐๐
๓๒.๐๐
๘.๐๐
๑๔.๒๙
๐.๐๐

๒๔.๔๙
๒๔.๐๐
๑๖.๐๐
๐.๐๐
๒๔.๔๙
๐.๐๐

๒๔.๔๙
๒๘.๐๐
๘.๐๐
๐.๐๐
๒๔.๔๙
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒.๐๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๐๔
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๓๘
๓๘

๓๘
๓๘

๘๙.๔๗
๗๑.๐๕

๑๐.๕๓
๒.๖๓

๐.๐๐
๒๖.๓๒

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๓๘

๓๘

๗๘.๙๕

๑๐.๕๓

๗.๘๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒.๖๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘
๓๘

๓๘
๓๘

๕.๒๖
๒๑.๐๕

๔๒.๑๑
๓๖.๘๔

๕๒.๖๓
๓๑.๕๘

๐.๐๐
๑๐.๕๓

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๖๒๐๑ ความเปนครู

๒๓

๒๓

๑๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๑๐๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๒
๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย
๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑
๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา
๐๐๕๐๐๑ การเปนผูประกอบการ
สมัยใหม
๑๐๔๒๑๒ หลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

๒๔
๒๓

๒๔
๒๒

๗๐.๘๓

๑๒.๕๐

๔.๑๗

๐.๐๐

๔.๑๗

๐.๐๐

๔.๑๗

๔.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓.๐๔

๘.๗๐

๑๓.๐๔

๑๓.๐๔

๒๖.๐๙

๘.๗๐

๑๓.๐๔

๔.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

๒๓

๓๓.๓๓

๖๒.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๑๗

๐.๐๐

๒๔
๒๗
๒๑

๒๓
๒๗
๒๑

๘๗.๕๐

๘.๓๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๑๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖.๐๙

๓๐.๔๓

๒๖.๐๙

๑๗.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๑.๙๐

๒๘.๕๗

๔.๗๖

๔.๗๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑

๒๑

๔.๗๖

๑๙.๐๕

๒๓.๘๑

๔๗.๖๒

๔.๗๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ภาคการศึกษาที่ ๒

๒๙

จํานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบ
ผาน

รายวิชา

A

B+

B

รอยละการกระจายของเกรด
C+ C D+ D
F

W

I

M

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๖

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๖

๑๙.๐๕
๔.๗๖
๗๑.๔๓
๑๗.๐๒
๑๑.๕๔

๓๘.๑๐
๑๙.๐๕
๒๘.๕๗
๒๓.๔๐
๖๙.๒๓

๓๘.๑๐
๒๘.๕๗
๐.๐๐
๓๑.๙๑
๑๙.๒๓

๔.๗๖
๓๓.๓๓
๐.๐๐
๒๑.๒๘
๐.๐๐

๐.๐๐
๑๔.๒๙
๐.๐๐
๔.๒๖
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๑๓
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๖

๒๖

๓.๘๕

๕๓.๘๕

๓๔.๖๒

๓.๘๕

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖

๒๖

๖๙.๒๓

๒๖.๙๒

๓.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

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

๒๒๐๔๔๗ พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญา
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
๒๒๐๔๔๙ พระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาสังคม
๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา

๓๘

๓๘

๕๕.๒๖

๓๑.๕๘

๕.๒๖

๗.๘๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

๓๘

๖๘.๔๒

๓๑.๕๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

๓๘

๑๐.๒๖

๑๐.๒๖

๓๓.๓๓

๒๕.๖๔

๑๗.๙๕

๒.๕๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

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

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒๐
๒๑
๒๒

๑๐๒๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตร
๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
๒๒๐๒๓๑ พุทธภาวนา ๒
๐๐๓๐๐๑ การเปนพลเมือง
๒๒๐๓๔๒ พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ
๑๐๒๓๒๑ การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู
๑๐๔๓๑๓ การวิจัยการศึกษา

หมายเหตุ จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน ไมนับรวมนักศึกษาที่ไดระดับคะแนน F, W, I, M
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (วิเคราะหจาก มคอ.๕ หมวดที่ ๓ ขอ ๕. ทุก
รายวิชา)
ความไมปกติที่พบ

วิธีการตรวจสอบ

เหตุผลที่เกิดความไมปกติ

ภาคการศึกษาที่ ๑
ไมพบ

มาตรการแกไขที่ไดดาํ เนินการแลว
(หากจําเปน)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ภาคการศึกษาที่ ๒
ความเปนครู

A ทั้งหอง

ประสานกับเจาของ
รายวิชา

ยังไมสามารถติดตออาจารยผูสอน
ได

ยังไมสามารถติดตออาจารยผูสอนได

รายวิชา

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
รหัสและชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒

เหตุผลที่ไมไดเปด

มาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน

๓๐

รหัสและชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑

๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัติเชิงวิเคราะห

ภาคการศึกษาที่ ๒

ไมมี

สาระหรือหัวขอทีข่ าด

สาเหตุที่ไมไดสอน

วิธีแกไข

บทที่ ๘ พุทธสาวก นักปราชญและ
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
หัวขอที่นา สนใจของ
ตนเอง

ไมมี

ไมมี

ไมมี

๔. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (ตัวบงชี้ ๕.๔)
๔.๑ ระบบการประเมินและการใหชวงคะแนนที่ใชในการประเมินการเรียนการสอน
และการประเมินอื่น ๆ ที่ใชกับการประเมินหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัวบงชี้ที่ตองดําเนินการ
ตามที่ระบุใน มคอ.๒ จํานวน ๑๒ ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๕)

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งน อ ยรอ ยละ ๘๐ มี ส ว นร วมในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.๒ ที่ ส อดคล อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น งานของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา

๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙
    








































๓๑

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจ าก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐

๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙
    



















 ......
 
… .....



.....

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากระดับ
๕.๐
รวมตัวบงชี้ที่ตองประเมิน



๙

๑๑ ๑๑ ๑๑

๙

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบงชี้
ผลการดําเนินงาน
ดัชนีบงชี้
(๑) อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งน อ ย
รอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงาน

เปนไป
ตาม
เกณฑ

๓

(๒) มี รายละเอี ยดของหลั กสู ตรตามแบบ
มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุดมศึ กษาแห งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

๓

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปด

๓

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ

รายละเอียด

หลักสูตร มีการประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวน ๕ คนและคณะ
กรรมการบริหาร ในปการศึกษา
๒๕๕๙ มีการประชุมจํานวนทัง้ สิ้น ๖
ครั้ง
หลักสูตรมี (มคอ.๒) ที่ไดมาตรฐานผล
การเรียน ๖ ดาน ตามเกณฑมาตรฐาน
TQF
ปการศึกษา ๒๕๕๙ มี มคอ.๓
ครบถวนทุกรายวิชา
- ภาคการศึกษาที่ ๑ จํานวน ๒๐
วิชา

เอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
(เอกสารหมายเลข ๓)
มคอ. ๒
(เอกสารหมายเลข ๑๐)

มคอ.๓ มคอ.๔
(เอกสารหมายเลข ๑๑)

๓๒

ผลการดําเนินงาน
ดัชนีบงชี้
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา

เปนไป
ตาม
เกณฑ

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ

รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน

- ภาคการศึกษาที่ ๒ จํานวน ๑๕
วิชา

(๔) จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น ง า น ข อ งป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถ า มี ) ตามแบบ มคอ.๕
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วั น หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา

๓

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

มคอ.๕ มคอ.๖
(เอกสารหมายเลข๑๒)

(๕) จัดทํ ารายงานผลการดํ าเนิ นการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน
๖๐ วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา

๓

เอกสาร มคอ.๗
(เอกสารหมายเลข ๑๓)

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี)
อยางนอย รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา

๓

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.๗ เมื้อสิ้นภาคการศึกษา ที่
๒/๒๕๕๙ เสร็จสิ้นเสนอใหคณะ
เมื่อ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
หลักสูตร ไดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาจํานวนรอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปดสอน

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน ๓
การสอน กลยุ ท ธ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู จ ากผลการ
ประเมิ น การดํ าเนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารย ใหม (ถ ามี ) ทุ กคนไดรั บ การ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ คํ า แนะนํ า ด า นการ
จัดการเรียนการสอน

๐

หลักสูตรมีการดําเนินการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการดําเนินงานใน
มคอ.๗ ในปการศึกษา ๒๕๕๘
ตามคําแนะนําของกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ไมมี

การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร การประชุมครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๐
(เอกสารหมายเลข ๓)
มคอ.๗ ปการศึกษา
๒๕๕๙
(เอกสารหมายเลข ๑๓)

๓๓

ผลการดําเนินงาน
ดัชนีบงชี้
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง

(๑๐) จํ า นวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาป
สุ ด ท า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ย ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม
๕.๐

เปนไป
ตาม
เกณฑ

๓

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ

รายละเอียด

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั
การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ

๐

ไมมี

๕

๓.๐๐

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๐
จากระดับ ๕.๐

๐

ไมมี

รวมตัวบงชี้ที่ไดประเมิน
รอยละของตัวบงชี้ที่ไดประเมิน
จํานวนตัวบงชี้ที่ตองดําเนินการผานเฉพาะตัว
บงชี้ที่ ๑-๕
รอยละของตัวบงชี้ที่ ๑-๕
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ตองดําเนินการผาน
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้
ที่ดําเนินการผาน

๙ ขอ
๑๐๐
๕ ขอ

๕ ขอ

๑๐๐
๕ ขอ
๑๐๐

เอกสารหลักฐาน
แบบรายงานผลการเขา
รวมพัฒนาดาน วิชาการ
หรือดานการเรียน การ
สอนของอาจารย
(เอกสารหมายเลข ๑๔)

ระบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข ๑๕)

๓๔

๕. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา

การประเมินจากนักศึกษา
(เต็ม ๕)
มี
ไมมี

ระบุแผนการปรับปรุง
ในหมวดที่ ๖ ขอ ๓. ของ มคอ.๕

๐๐๑๐๐๑
๒๒๐๒๓๒
๒๒๐๑๓๒
๒๒๐๑๓๓
๒๒๐๒๓๖

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พุทธศาสนพิธี
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห

มี
มี
มี
มี
มี

๐๐๑๐๐๒
๒๒๐๒๑๓
๒๒๐๓๑๕
๒๒๐๓๓๔
๒๒๐๓๓๓

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
ตรรกศาสตร
ศาสนศึกษา
หลักพุทธธรรม
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

มี
มี
มี
มี
มี

๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน
๒๒๐๔๔๓ พุทธเศรษฐศาสตร
๒๒๐๔๒๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน
พระพุทธศาสนา
๒๒๐๒๑๑ ปรัชญาทั่วไป
๒๒๐๒๓๓ พุทธศาสนามหายาน
๒๒๐๓๑๖ เทววิทยาเบื้องตน
๒๒๐๔๔๒ พุทธศึกษาศาสตร
๒๒๐๒๑๒ จริยศาสตรศึกษา

มี
มี
มี

๒๒๐๔๔๘
๑๐๑๔๑๑
๒๒๐๓๔๑
๒๒๐๔๒๑
๑๐๖๔๓๖
๑๐๖๔๐๒

มี
มี
มี
มี
มี
มี

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ทักษะวิชาชีพครู ๑
ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๑
กฏหมายการศึกษา
การบริหารจัดการทางการศึกษา

มี
มี
มี
มี
มี

ภาคการศึกษาที่ ๒
ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา
๑๐๖๒๐๑ ความเปนครู
๐๐๔๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน

ปรับเนื้อหา
ปรับชื่อรายวิชาและเนื้อหา
ปรับหนวยกิต
เพิ่มเนื้อหารายวิชา
ใหจัดเนื้อหาของบทเรียนปรับบทใหมทั้งหมด
ใหสอดคลองกับหลักสูตร ๒๕๖๐
ปรับเนื้อหา
ปรับวิธีการสอน
ปรับกระบวนการสอน
เนนการปฏิบัติ
ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น
ลงพื้นที่ศึกษาขอมูล
ลงพื้นที่ที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร
เนนการปฏิบัติที่ใชงานไดจริงๆ
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหาและกิจกรรม
ปรับกิจกรรมใหเพิ่มมากขึ้น
ปรับแผนการสอนใหมีลําดับ
๑. การจัดทําแผนการสอนใหชัดเจน (มคอ.
๓)
๒. ควรตองปรับ มคอ.๓ใหเหมาะสมทุกป
การศึกษา
๓. ควรปรับวิธีการสอนเทคนิคการสอนให
นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและตื่นตัวอยู
เสมอ
ปรับเนื้อหา
ปรับวิธีการสอน
เนนเนื้อหาดานการปฏิบัติ
นําผลการปฏิบัติมาประเมินมากขึ้น
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา

ระบุแผนการปรับปรุง
ในหมวดที่ ๖ ขอ ๓. ของ มคอ.๕

มี
มี

ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา

๓๕

รหัสและชื่อรายวิชา

การประเมินจากนักศึกษา
(เต็ม ๕)
มี
ไมมี
มี
มี
มี
มี

๐๐๑๐๐๓
๒๒๐๒๓๔
๒๒๐๑๓๔
๒๒๐๓๓๒

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
พุทธภาวนา ๑
พระไตรปฎกศึกษา

๐๐๕๐๐๑
๑๐๔๒๑๒
๑๐๒๒๑๑
๒๒๐๓๓๕
๒๒๐๒๓๑

การเปนผูประกอบการสมัยใหม
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
พุทธภาวนา ๒

มี
มี
มี
มี
มี

๐๐๓๐๐๑
๒๒๐๓๔๒
๑๐๒๓๒๑
๑๐๔๓๑๓
๒๒๐๔๔๗
๑๐๘๓๖๑
๑๐๑๔๑๒
๒๒๐๔๒๒
๒๒๐๔๔๙

การเปนพลเมือง
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
การออกแบบและการจัดการเรียนรู
การวิจัยการศึกษา
พระพุทธศาสนากับปรัชญา
การศึกษาแบบเรียนรวม
ทักษะวิชาชีพครู ๒
การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา ๒
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

๑๐๕๓๔๑ จิตวิทยาการศึกษา
๑๐๖๔๐๒ การบริหารจัดการทางการศึกษา

มี
มี

แผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน
ปรับเนื้อหา
พัฒนากิจกรรมการสอนมากขึ้น
เนนการปฏิบัติภาวนามากขึ้น
๑. การจัดทําแผนการสอนใหชัดเจน (มคอ.
๓)
๒. ควรตองปรับ มคอ.๓ใหเหมาะสมทุกป
การศึกษา
๓. ควรปรับวิธีการสอนเทคนิคการสอนให
นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและตื่นตัวอยู
เสมอ
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
เนนกิจกรรมที่ประยุกตกับหลักพุทธธรรม
เนนการปฏิบัติภาวนา โดยไปปฏิบัติที่วัด
คลองตาลอง
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา
ใหศึกษาโครงงานลงพื้นที่เพิ่มทักษะความรู
เพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับแผนรายวิชา
ปรับเนื้อหา
ปรับเนื้อหา

๖. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีทั้งหมด ๓๕
รายวิชา ไดรับการประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการ
สอนโดยรวมอยูในเกณฑดี คะแนน ๔.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๕
๗. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นและขอมูลปอนกลับตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
แนวทางแกไข/ปรับปรุง
การเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ
(๑) คุณธรรม จริยธรรม
ไมมี
ไมมีขอเสนอแนะ
(๒) ความรู
ยังไมสามารถถายทอดความรูใหกับนักศึกษาไดอยางเต็มที่
จัดสอนเสริมหรือใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม
(๓) ทักษะทางปญญา
ไมมีขอเสนอแนะ

๓๖

สรุปขอคิดเห็นและขอมูลปอนกลับตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ
ไมมี
(๔) ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ไมมี
(๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยังไมสามารถสอนใหนักศึกษาปฏิบัติงานไดอยางชํานาญการ
(๖) อื่น ๆ (ถามี) เชน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทกั ษะการจัดการ
เรียนรู
- การฝกประสบการณการสอนในหองปฏิบัติการ ในสถานการณจําลอง
ตองการเวลาในการฝกที่ยาวพอสมควร แตจํานวนเวลาในการฝกไม
เพียงพอ
- การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
นักศึกษาไมเอาใจใส จึงไมเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

แนวทางแกไข/ปรับปรุง
ไมมีขอเสนอแนะ
ผูสอนตองไปอบรมและศึกษาเพิม่ เติมใน
เรื่องของตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกลุมฝกหรือกลุมสัมมนาใหเล็กลง

๘. การปฐมนิเทศอาจารยใหม (ถามี)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร <</>>
มี
<</>> ไมมี
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ............. คน
ทั้งนี้ ใหระบุสาระสําคัญในการปฐมนิเทศ กรณีไมมีการปฐมนิเทศใหระบุเหตุผล
๙. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการและเขียนโครงการ
แบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
อบรมการจัดทําตําราเฉลิมพระเกียรติ ป ๒๕๕๙
อบรมการจัดทําตําราเฉลิมพระเกียรติ ป ๒๕๖๐
ศึกษาดูงานการสรางและพัฒนาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

จํานวนผูเขารวม
สรุปขอคิดเห็นและปญหาที่
บุคลากร
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
อาจารย
สายสนับสนุน
นายสุชาติ พิมพพันธ
ไดทราบแนวทางจัดทําแผน
งบประมาณแบบบูรณาการ ซึ่งถือ
วาเปนโครงการที่ดีที่เปดโอกาสให
บุคลากรไดพัฒนามากยิ่งขึ้น
นายสายยนต ชาวอุบล ไดเพิ่มพูนพัฒนาความรูส ูความ
เปนวิชาการมากยิ่งขึ้น
นายโยธิน มาหา
เปนโครงการที่สนับสนุนให
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
บุคลากรไดพัฒนาตนเองอยาง
นายชินวัชร นิลเนตร
ตอเนื่อง
นายนิวัติ ทองวล
แตละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
นายเมินรัตน นวะบุศย ตางๆ มีพัฒนาการที่ดีกวาแตกอน

หมายเลขเอกสารอางอิง
๓. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๑๐. มคอ.๒

๓๗

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

๓๘

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๑. คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล

ตัวบงชี้
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (ตัวบงชี้ ๕.๑)

ผลการดําเนินงาน

มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
๑) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
A : Action
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีขอเสนอแนะวาหลักสูตรยัง
ไมมีความทันสมัยเพียงพอ รายวิชาบางวิชาตองปรับปรุงใหเหมาะกับการเรียนของฆราวาส เพราะ
รายวิช าที่ นํ ามาจากหลัก สูต รมหาวิท ยาลั ยสงฆ นั้น อาจจะหนั กเกิ นไปสํ าหรับ นัก ศึก ษา และ
รายวิชายังไมสามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา ใหหลักสูตรนําไปปรับสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม ป ๒๕๖๐ และอาจปรับเล็กนอยสําหรับการปรับรายวิชาโดยปรับปรุงใน
มคอ. ๓ และมคอ. ๕
P : Plan
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีแผนปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบการปรับปรุง ๕ ป โดยดําเนินการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ วางแผนการ
ปรับปรุง ดังนี้
๑) เสนอโครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ตอมหาวิทยาลัย
๒) การวิจัยประเมินหลักสูตรในทุกมิติ
๓) นําผลการวิจัยหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทํารางหลักสูตร
ปรับปรุงจาก
๔) เชิญผูทรางครุณวุฒริ วมปรับปรุงหลักสูตร และวิพากษหลักสูตร และปรับปรุงรางจากผล
การวิพาษของผูทรางคุณวุฒิ
๕) นําเสนอรางตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นกอนการเปดภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐
D : Do
๑. เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ รองคณะบดีคณะครุศาสตรผูรับผิดชอบโครงการปรับปรุง
หลักสูตร เสนอโครงการปรับหลักในภาพรวมของคณะครุศาสตรทั้งหมด และมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงหลักสูตร ตอมหาวิทยาลัย
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มอบหมายให อ.สุชาติ พิมพพันธ
และคณะ ดําเนินการวิจยั ประเมินหลักสูตรการวิจัยประเมินหลักสูตรในทุกมิติแตงตั้งคณะ
ดําเนินงานรางหลักสูตร
๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา แตงตั้งคณะกรรรมการราง
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐ โดยนําผลการวิจัยหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จัดทํารางหลักสูตร ซึ่งรางหลักสูตรปรับปรุงมีจุดที่ปรับจากหลักสูตรป ๒๕๕๕ จํานวนมาก เชน
ปรับวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางรายวิชา ปรับคําอธิบายรายวิชา เปนตน
๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เชิญผูท รางคุณวุฒิรวมเปน
กรรมการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๓ ทาน คือ พระมหาดาวสยาม วชิรปฺโญ, ดร., ดร.แสวง
แสนบุตรและ ๔. ผศ. ดร.อภิญญวัฒน โพธิ์สาน และไดประชุมวิพาษรางหลักสูตร เมื่อวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการออกแบบและ
ปรับปรุงรายวิชา คณะกรรมการพัฒนานาหลักสูตรจึงๆไดปรับปรุงรางจากผลการวิพาษของ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๓๙

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๔.๑ ดานโครงสรางหลักสูตร ไดปรับปรุงดังนี้
(๑) จํานวนหนวยกิตที่ระบุเทากับจํานวนขั้นต่ํา ๑๕๐ หนวยกิต สุมเสี่ยงเกินไป ให
ปรับเพิ่มขึ้นอีก เปน ๑๖๐ นาจะดีกวา
(๒) การเขียนสถานการณเพื่ออางถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหอางถึงขอมูลเศรษฐกิจ
และสังคม และนโยบายรัฐบาลปจจุบัน และคาดการณอนาคต ซึ่งกําลังจะทํายุธศาสตรชาติ ๒๐
ป จะตองเอามาใชเขียนใหได
๔.๒ ดานขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ไดปรับปรุงดังนี้
(๑) ปรัชญาควรเปนสิง่ ที่หลักสูตรหวัง หรือเปนอุดมคติของหลักสูตร ควรเปน
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มุงผลิตบัณฑิตครูที่มีความรูในพุทธศาสนา
และความรูสมัยใหม มีทักษะการคิด และประยุกตสอนพุทธธรรมไดอยางเหมาะสม”
(๒) ควรปรับวัตถุประสงคใหสั้นๆ และคลอบคลุมผลการเรียนรู ไมตองเขียนตามผล
การเรียนรูแตตองเขียนเปนวัตถุประสงคของหลักสูตรที่มุงหวัง ผลการเรียนรูจะตามมาเอง ดังนั้น
วัตถุประสงคใหมควรเปน
“เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่ พึงประสงค ดังนี้
๑) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความศรัทธาในวิชาชีพครู
ตลอดจนมีจิตสํานึกในการพัฒนาตน พัฒนาความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
๒) มีองคความรูพุทธศาสนาที่ดีและสามารถประยุกตความรูพุทธศาสนากับศาสตร
สมัยใหม
๓) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและประยุกตใชศาสตรสมัยใหมกับพุทธธรรม
๔) มีความสามารถในการสื่อสารและถายทอดความคิดแบบบูรณาการใหแกนักเรียน
ได
๕) มีความรู ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่
ครอบคลุมงานสอนกลุม สาระสังคมศึกษาที่เนนวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) มีความรู ความสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และนําเอาปญหาตางๆ ไป
คิดวิเคราะหสูการวิจัยและพัฒนา เพื่อแกไขปญหาในการเรียนการสอนได
๔.๓. ดานระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการของหลักสูตร ไดปรับปรุงดังนี้
(๑) โครงสรางวิชาใหมวี ิชาเลือกใหมากขึ้น จากเดิม ๑๖ นาจะกําหนดประมาณ ๒๐
เพราะจtแสดงใหเห็นความมีเสรีของนักศึกษามากขึ้น
(๒) ใหปรับและจัดรายวิชาใหมใหตอบวัตถุประสงคที่แกไขใหม ดังนี้
วิชา
สวนที่ควรปรับ
๒๒๐๑๓๔ พุทธภาวนา ๑ และ ๒
เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับเพิ่มใหนวยกิต และ
ใหรวมเปนวิชาเดียว
๒๒๐๒๓๒ ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ ๓ แกไขชื่อวิชาและปรับเพิม่ หนวยกิต
๒๒๐๒๓๔ พระพุทธศาสนาในในประเทศ
ปรับหนวยกิตใหมีปฏิบัติ
ไทย
๒๒๐๒๓๖ พุทธประวัตเิ ชิงวิเคราะห
ปรับปรุงคําอธิบาย
๒๒๐๓๑๕ ศาสนศึกษา
ปรับปรุงคําอธิบาย
๒๒๐๓๓๒ พระไตรปฎกศึกษา
ปรับปรุงคําอธิบาย
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๒๒๐๓๓๔ หลักพุทธธรรม
ปรับปรุงคําอธิบาย
๒๒๐๓๓๕ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
ปรับปรุงคําอธิบาย
๒๒๐๓๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธ แกไขชื่อวิชา
ศาสนา
๒๒๐๒๓๕ พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน เพิ่มจากเดิมเปนวิชาเอกเลือก
๒๒๐๔๙๑ การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพิ่มจากเดิมเปนวิชาเอกเลือก
๒๒๐๔๒๑ การจัดการเรียนการสอนพุทธ
จัดเปนวิชาเอกบังคับ
ศาสนศึกษา
๒๒๐๔๒๒ การจัดการเรียนการสอนพุทธ
จัดเปนวิชาเอกบังคับ
ศาสนศึกษา
(๓) ใหเพิ่มเติมรายวิชาใหมใหตอบวัตถุประสงค และเตรียมการสําหรับการสอน
สังคมศึกษาในระดับปฐมและมัธยม เชน
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
พุทธศิลปและโบราณคดี
พระสาวก นักปราชญชาวพุทธ
พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
(๔) การจัดตารางสอนควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย วิชาพื้นฐาน
พระพุทธศาสนาควรจัดกอน เชน ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เปนตน เหมือนกับจะรูจักกันก็
ตองรูประวัตคิ วามเปนมากันเสียกอน
(๕) ปรับรายวิชาบางรายใหมีหนวยกิตปฏัติ เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาภาคสนาม
ของนักศึกษา เชน
พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน
พุทธศาสนาในประเทศไทย
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
พุทธศิลปและโบราณคดี
ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนํารางเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ มีขอปรับปรุง
รายวิชาดานการศึกษา โดยการปรับเพิ่ม-ลดหนวยกิตรายวิชาดานการศึกษา คณะกรรมกมาร
ปรับปรุงหลักสูตรปรับแกตามมติที่ประชุมใหแกไข
๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนํารางหลักสูตรเขาสภาวิชาการพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นํารางหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมตั ิ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๒) การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย ตามความก า วหน า ในศาสตร ส าขาวิ ช านั้ น ๆ
A : Action & P : Plan
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ไดรวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับรายวิชาใหทันสมัย โดยประมวลผลจาก
๑. ผลจากการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ยอนหลังตั้งแต ปการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๘ ที่มีขอเสนอแนะโดยสรุปภาพรวมวา ควร
ออกแบบหลั กสูต รสาระรายวิชาให สอดคล องกับ บริบ ทที่ เปลี่ ยนแปลงไปของโลก และความ
ตองการของตลาดแรงงาน
๒. ป ญ หาจากการใช ห ลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ พ บว า วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายยั ง ไม
ตอบสนอง การรวบรวมขอมูลในการตองการของตลาดอาชีพ สาระความรูที่จําเปน และ
๓. ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรหลักสูตร ซึ่งกจากการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบ
ของการวิจั ยประเมิ น หลั กสู ตร แบบ CIPP Model โดยการประเมิน องค ป ระกอบ ภ สวน คื อ
บริบท ปจจัยการนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
๔. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 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 มีสาระวิชาที่ไดปรับปรุงใหทันสมัย สรุปไดดังนี้
๑. สาระวิชาดานการสอนและการฝกประสบการณสอน หลักสูตรไดปรับระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ หรือหลักสูตรแบบรวมผลิต โดยหลักสูตรจะ
รวมมือกับสถาบันการศึกษารวมกันผลิตบัณฑิตครู นักศึกษาจะตองออกทําการสังเกตการณสอน
ตั้งแตชั้นปที่ ๒
๒. สาระวิชาที่สําคัญสําหรับการศึกษาพุทธศษสนาคือ ภาษาบาลี เนื่องจากการศึกษาในษ
สตรใดๆ ยอมมีศัพทเฉพาะทางและภาษาเฉพาะที่มีความหมายแตกตางจากความหมายทั่วไป
ปญหาจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ คือมีรายวิชาที่เรียนภาษาบาลีนอยไป นักศึกายังไมสามารถอาน
เขียน และเขาใจภาษาบาลีที่เปนศัพทเฉพาะเบื้องตนได จึงปรับเพิม่ รายวิชาภาษาบาลีเพื่อ
การศึกษาพุทธศาสนา อีก ๑ รายวิชา
๓. ขอเสนอแนะจากการวิจัยประเมินหลักสูตร และผลกระทบจากภายนอกในดานทักษะการ
ใชภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารและสืบคน นักศึกษายังออนมากดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และการศึกษาพุทธศาสนาในโลกสมัยใหมหากสามารถศึกาไดจากเอกสารภาษาอังกฤษจะสามารถ
ทําใหผูเรียนมีความรูที่กวางขวางขึ้น จึงปรับเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา
อีก ๑ รายวิชา เปน ๒ รายวิชา
๔. ใหเพิ่มเติมรายวิชาใหมที่สามารถเตรียมการสําหรับการสอนสังคมศึกษาในระดับปฐมและ
มัธยม ของนักศึกษาที่ตองสอนในสาระตางๆ ๕ สาระ จึงเพิ่มรายวิชาที่เปนวิชาเชิงประยุกต
ระหวางพุทธศาสนากับสาระวิชาตางๆ ในสาระวิชาสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม เปนวิชาเชิงประยุกตระหวางพุทธศาสนากับ
ภูมิศาสตร
พุทธศิลปและโบราณคดี เปนวิชาเชิงประยุกตระหวางพุทธศาสนากับประวัติศาสตร
และโบราณคดี
ภูมิศาสตรและสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา เปนวิชาเชิงประยุกตระหวาง
พุทธศาสนากับภูมิศาสตร
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๕. ผลกระทบจากสถานการณภายนอกคือ สภาพสังคมผูสุงอายุที่มีปญหาสุภาพ ปญหาการ
ครองชีพ และสังคมที่เต็มไปดวยความประมาท รวมทั้งพิจารณาถึงนโยบายการพัฒนาคนของ
รัฐบาล ตามนโยบาย Thailan ๔.๐ จึงเพิ่มรายวิชา พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ
๖. ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ใหแนวทางวาการศึกษาตามแผนการเรียนรูสมัยใหมตองการ
ใหผูเรียนสามารถคนความความรูแ ละสรางความรูดวยตนเอง การศึกษาควรเนนกระบวนการหา
และสรางความรูมากวาการถายทอดความรู จึงปรับใหวิชาการวิจยั ทางพุทธศสนาเปนวิชาบังคับ
มีผลการดําเนินงานในระดับ ๒.๐๐
๑) การพิจารณากําหนดผูสอน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
P: Plan
สาขาวิชาไดวางระบบผูสอน ดังนี้ เกณฑการจัดวางตัวผูสอนในสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา ดําเนินการดังนี้ (๑) เปนผูจบในสาขาวิชานั้น (๒) เปนผูมีประสบการณ
(๓) อาจารยสนใจรายวิชานั้น
จํานวนรายวิชาที่จะตองสอนไมเกิน ๕ วิชา ไมเกิน ๑๕ หนวยกิตประกอบดวย
(๑) รายวิชาทฤษฏีไมเกิน...๔...วิชา ไมเกิน...๑๒...หนวยกิต
(๒) รายวิชาปฏิบัติไมเกิน...๑...วิชา ไมเกิน...๔...หนวยกิต
D:Do
สรุปภาระการสอนของผูสอนทุกคนในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒
ภาระการสอนภาค
ภาระการสอนภาค
การศึกษาที่ ๑ (ชั่วโมง) การศึกษาที่ ๒ (ชั่วโมง)
ชื่ออาจารย
รวม
ทฤษฏี
ปฏิบัติ
ทฤษฏี
ปฏิบัติ
นายสุชาติ
๑๒
๔
๑๒
๔
๓๒
พิมพพันธ
นายสายยนต
๖
๒
๓
๑๒
๒๓
ชาวอุบล
นายเมินรัตน
๖
๐
๓
๐
๙
นวะบุศย
นายนิวัติ ทองวล
๙
๐
๑๓
๐
๒๒
นายวุฒิไกร
๑๒
๐
๑๒
๐
๒๔
ไชยมาลี
นายโยธิน มาหา
๑๒
๐
๑๑
๐
๒๓
นายบัญญัติ
๑๕
๐
๑๒
๐
๒๗
อนนทจารย
นายมานิตย
๑๒
๔
๑๕
๐
๓๑
อรรคชาติ
นายชินวัชร
๑๕
๐
๑๘
๐
๓๓
นิลเนตร
C: Check
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ไดประชุมพิจารณา
การจัดการสอน และการจางอาจารยพิเศษ พบวาการจัดกําหนดผูสอนมีความเหมาะสมเปนไป
ตามระบบ

๔๓

ตัวบงชี้

การประเมินผูเรียน
(ตัวบงชี้ ๕.๓)

ผลการดําเนินงาน

A: Action
ใหอาจารยที่ไดรับผิดชอบในรายวิชาตางๆ ไดปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางสม่ําเสมอ
เพื่อประโยชนแกนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
๒) การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ มีผลการ ดําเนินงาน ดังนี้
P: Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดใชระบบการจัดทํา มคอ.๓/
มคอ.๔ ของแตละรายวิชาดังนี้
๑. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.๓ ดวยตัวเอง
๒. สงใหหัวหนาสาขาวิชา/กรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบความถูกตอง เบื้องตน
กอนการเกิดภาคเรียน ๑๕ วัน โดยใชประกาศปฏิทินการสง มคอ.๓, มคอ.๕ ของมหาวิทยาลัย
หรือคณะเปนบรรทัดฐานในการนับวันที่จะดําเนินการสงและตรวจสอบ
๓. หากมีการแกไข ใหหัวหนาสาขาวิชาแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการแกไขภายใน ๑๐
วันหลังจากไดรับแจง
๔. นําเขา มคอ.๓ / ๔ ที่แกไขแลวเขาพิจารณาในที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร รับรองใหทําการสอนได
D:Do
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาจารยได
จัดทํา มคอ.๓/มคอ.๔ ของแตละรายวิชาครบทุกรายวิชา (๓๕ รายวิชา)
C: Check & A: Action
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑/๒๕๖๐และครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ พิจารณาทวนสอบผล
สัมฤทธิรายวิชา พบอาจารยยังทํา มคอ. ๓ บางรายวิชายังไมเสร็จสมบูรณ ตองใหทําเพิ่มเติม และ
บางรายวิชาไมสอดคลองกับขอเสนอแนะจาก มคอ.๕ ภาคการศึกษากอนหนา จึงใหอาจารยบาง
ทานทําการแกไขจํานวนมาก
ที่ ป ระชุ ม จึ ง เสนอว า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ให ป ระธานกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ดําเนินการหาแนวทางการกํากับติดตามวาจะทําอยางไรใหการจัดทํา มคอ. ๓ สามารถทําทันเวลา
และสมบูรณถูกตองดวย
ให อ.มานิตย ดําเนินการเผยแพร มคอ.๓/มคอ.๔ ของแตละรายวิชาในเว็บไซตของ
หลักสูตร www.buddhiststudies-nrru.net ที่เมนู “ประกันคุณภาพการศึกษา”เพื่อใหอาจารย
และนักศึกษาสามารถเขาไปดูและตรวจสอบ มคอ.๓ ไดสะดวก
๓) การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ไมมี
มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
๑) การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
P : Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดแผนการประเมินการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวางระบบไวมีหลักการใหเกรดและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ
๑. กฎระเบียบหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) ตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๔๔
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ผลการดําเนินงาน

๒๕๔๙
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
๒.๑ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ประกอบไปดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒.๑.๒ คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ โดยตรวจสอบผลการใหคะแนน ขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ
๒.๑.๓ คณะกรรมการมีความเห็นและรับรองผลการเรียน
๒.๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
๒.๒.๑ ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห ลังนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา ประกอบดวยกรรมการหลักสูตร ๒ คน และตัวแทนผูใชบัณฑิตอยางนอย ๒ คน
๒.๒.๒ คณะกรรมการสัมภาษณนกั ศึกษาและผูบริหารในแหลงที่ฝกงาน
๒.๒.๓ คณะกรรมการออกแบบหรือตรวจสอบแบบการใหคะแนน ใน
สถานศึกษาที่ที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู
๒.๒.๔ คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจการใชบัณฑิต
๒.๒.๕ คณะกรรมการประเมินผลและทํารายงานสรุปผล
D: Do
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไดประชุมทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ๒ ครั้ง รวมจํานวน ๑๐ รายวิชา คือ
๑) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พิจารณาทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาคการที่ ๑/๒๕๕๙ รวมจํานวน ๕ รายวิชา
๒) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ พิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชาภาคการที่ ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๕ รายวิชา
C : Check
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา พบวากระบการทวนสอบยังไมมีความสมบูรณ
รายวิชาที่ทวนสอบสงเอกสารไมครบ รายวิชาที่ทวนสอบไมคลอบคลุมรายวิชาของหลักสูตร
คณะกรรมการทวนสอบยังไมใหความสําคัญกับการทวนสอบ ดังนัน้ ในปการศึกษาคอไปตอง
หารือและกํากับกรรการทวนสอบของกรรมการใหอาในใส และควรเลือกวิชาที่ยังไมเคยทวนสอบ
เขาทวนสอบในรอบการปรับหลักสูตร ใหผูรบั ผิดชอบรายวิชาที่ยงั ไมทวนสอบเขาดําเนินการ
ทวนสอบใน ปการศึกษา ๒๕๖๐
๒) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
P : plan
หลักสูตรใชระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิรายวิชาใน มคอ. ๒ ใหมีการทวนสอบไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอน และใชมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลการประเมินทวนสอบ
D : Do
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และ ๔/๒๕๖๐ ไดประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธิร์ ายวิชา รวมจํานวน ๑๐ รายวิชา คิดเปนรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอน

๔๕
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C : check
จากกการทวนสอบรายวิชาที่ไดทําการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา พบวามีรายวิชาที่ตอง
ปรับปรุงวิธีการสอน ขอสอบ สัดสวนการประเมินผลการเรียนรู ๕ ดาน ที่ไมสมเหตุสมผล และ
เพิ่มเติมโครงการเสริมหรือบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมดาน
ศิลปะวัฒนธรรม
กรรมการมีขอเสนอแนะในแตละรายวิชาเพื่อนําไปปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป
A : Action
ผูรับผิดชอบรายวิชานําขอเสนอในรายวิชาปรับปรุงไปใชกับรายวิชาที่เดิมในปการศึกษาตอไป
๓) การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕, มคอ.๖
และมคอ.๗)
P: Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดใชระบบการจัดทํา มคอ.๕/๖
และ มคอ.๗ ของแตละรายวิชาดังนี้
๑. การจัดทํา มคอ.๕, ๖ อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.๕/๖ ดวยตัวเอง แลวนําสงใหหัวหนา
สาขาวิชาตรวจสอบความถูกตองภายใน ๑๕ วัน หลังการสอบปลายภาค โดยใชประกาศปฏิทิน
การสง มคอ.๓, มคอ.๕ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะเปนบรรทัดฐานในการนับวันที่จะดําเนินการสง
และตรวจสอบ หากมีการแกไขเพิ่มเติมใหหัวหนาสาขาวิชาแจงผูรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข
ภายใน ๑๐ วันหลังจากไดรับแจง จากนั้นหัวหนาสาขาวิชานําสงคณะภายใน ๓๐ วัน
๒. การจัดทํา มคอ.๗ ประธานหลักสูตรและผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการเขียน มคอ. ๗
แลวนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมมการบริหารหลักสูตรวิพากษ 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. การดําเนิ การดําเนิน การทํา มคอ.๗ อ. สุชาติ พิมพ พัน ธ หัวหน าสาขาวิชา และ
อาจารยมานิต อรรคชาติ เปนรับผิดชอบในการเขียน มคอ.๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ และนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมไดตรวจสอบและแกไข จากนั้น
หัวหนาสาขาวิชานําสงคณะในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปนไปตามเกณฑ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
จาการปดภาคการศึกษา

๒. ปญหาในการบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
๑. ไมไดรับความรวมมือ
เทาที่ควรในการดําเนินการ
เอกสารพื้นฐานของหลักสูตร
๒. อาจารยประจําหลักสูตรไม
ตระหนักในบทบาทหนาที่

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
แนวทางการปองกันและแกไข
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปญหาในอนาคต
๑. ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเกิดผล ๑. ในระดับนโยบายมีการกําหนดบทลงโทษ
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ทางวินัยตามลําดับ
๒. ไมเปนไปตามเกณฑกติกาการประเมิน
หลักสูตร ทําใหคะแนนคุณภาพในการ

๒. สรางความตระหนักและสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารยสาํ นึกในหนาที่ที่จะตอง

๔๖

ปญหาในการบริหารหลักสูตร
เพื่อศักยภาพของหลักสูตร
๓. ความสามารถของอาจารย
ประจําหลักสูตรยังไม
สามารถสนับสนุนตอการ
พัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ประเมินของหลักสูตรต่ํา
๓. อาจารยไมมีผลงานทางวิชาการที่
นาเชื่อถือในแวดวงวิชาการ

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต
รับผิดชอบตออนาคตของนักศึกษาที่จะได
เรียนในหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑการ
ประเมิน
๓. กรรมการบริหารหลักสูตรตองพยายาม
ฝกฝนตนเองในดานที่ขาดความเชี่ยวชาญ

๓. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(ตัวบงชี้ ๖.๑)

ผลการดําเนินงาน
มีผลการดําเนินงานในระดับ ๓.๐๐
๑) ระบบการดํ าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร/คณะ/สถาบั น โดยมี ส ว นร ว มของอาจารย ป ระจํ า
หลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
A : Action & P : Plan
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดนําขอเสนอแนะจากนักศึกษาและ
อาจารยในปการศึกษา ๒๕๕๘ เรื่องความตองการหองสําหรับการฝกปฏิบัติและคนควาสําหรับ
นักศึก าในสาขาวิชา มาดําเนิน การเพื่อ ใหมี สิ่งสนั บสนุ นการเรียนรู ป การศึ กษา ๒๕๕๙ โดย
กําหนดระบบและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๑ ติดตามการแจงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป เรื่องการใหแตละ
สาขาวิชา ทําการสํารวจความจําเปนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร
๑.๒ สาขาวิชาเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามความตองของหลักสูตรตอคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
๑.๓ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการจัดทํางบประมาณ หรือจัดสรรทรัพยาการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูใหกับสาขาวิชาตางๆ
๑.๔ สาขาวิชามีกรรมการติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา
๑.๕ ประเมินความพึงพอใจการใชทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาและ
อาจารย โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได
ดําเนินการเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามงบประมาณที่ทางคณะฯจัดสรรมาเพื่อใหมสี ิ่งสนับสนุน
การเรียนรูอยางครบถวนทันสมัย
D: Do
๒) จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ตนปการศึกษา ๒๕๕๙ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแจงใหแตละหลักสูตรทําการ
สํารวจความจําเปนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของทุกหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดสรรหองสําหรับ
เปนหองปฏิบัติการหรือหองศูนยการเรียนรูในอาคาร ๓๔ ที่จะมีการยายสาขาวิชากตางๆ และ
สํานักงานคณะและสาขาวิชาตางๆ ในป ๒๕๖๐
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเสนอหองการเรียนรูทางพุทธศาสนา
จํานวนหนึ่งหองคอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดรับการจัดสรรหองให
๒ หอง

๔๗

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดประชุมหารือการใชหองที่ไดรับการ
จัดสรร และมีความเห็นวา ใหจัดเปนหองการเรียนรูสําหรับนักศึกษา ๑ หอง และ หองพัก
อาจารย ๑ หอง
นอกจากนั้น หลักสูตรไดจัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่น 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 ดดยจัด หาเครื่องกระจายสัญ ญาณ (Routor)เพิ่ มเติม ในห องการ
เรียนรูของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูเพิ่มเติมในระบบเครือขายไดสะดวกขึ้น
C : Check
๓) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กําหนดใหมีการการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีประเด็น
การประเมินดังตอไปนี้
๑. อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
๒. ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูเชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา
๓. มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ในปการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดผลดังนี้
ประเด็นการประเมิน
จํานวนผู
X
SD ระดับการ
ประเมิน
ประเมิน
๑) อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ ๑๐๓
๔.๑๐ ๐.๖๖
ดี
มีความพรอมตอการจัดการศึกษา
๒) ทรั พ ยากรที่ เอื้ อ ต อ การเรี ย นรู เช น ๑๐๓
๔.๒๓ ๐.๕๘
ดี
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด
ตํารา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมี
ความเหมาะสมตอการจัดการศึกษา
๓) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และ ๑๐๓
๔.๐๑ ๐.๗๒
ดี
ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ป ๒๕๕๘ กับป ๒๕๕๙ พบวาผลโดยรวมไมตางกันมาก แตผลเรื่องการมีทรัพยากรที่เอื้อ
ตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพลดลง
ประเด็นการสํารวจ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ระดับการ
ประเมิน

๔๘

ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงาน
๑) อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ มี
ความพรอมตอการจัดการศึกษา
๒) ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูเชน อุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/หนังสือ
แหลงเรียนรู ฐานขอมูลมีความเหมาะสมตอการ
จัดการศึกษา
๓) มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ

หมายเลขเอกสารอางอิง
๑๕. มคอ.๒ ป ๒๕๖๐

๔.๐๔

๔.๑๐

๔.๐๑

๔.๒๓

๔.๐๗

๔.๐๑

ดี
ดี

ดี

๔๙

หมวดที่ ๖ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระ
ที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน

ความเห็นของตอขอคิดเห็นหรือสาระ
ที่ไดรับการเสนอแนะ

๑. ควรปรับเรื่องศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร ๑. รอปรับศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรใน
ใหมีความสอดคลองกวานี้
รอบของการปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลา แตการ
๒. ควรมีการตรวจเช็ครายละเอียด (ทุกป) ในเรื่องของ ปรับศักยภาพเปนเรื่องยากในระยะเวลา ๑ ป
การปรับปรุงหลักสูตร
๒. มีการตรวจเช็ครายละเอียดในเรื่องของการปรับปรุง
๓. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเรียนตอใน หลักสูตรอยูเปนประจําตามระบบ มคอ. ๓, ๕, ๗
๓. หาแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและ
ระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
๑. ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐
๒. สรางแรงจูงใจอาจารยศึกษาตอและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
๓. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
ไมมี
๓.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ไมมี

ไมมี

๓.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
ไมมี
๔. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
๔.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการ
ประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ไมมี

ไมมี

๕๐

หมวดที่ ๗ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
แผนดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ป ๒๕๖๐

วันสิ้นสุด
ตามแผน
กุมภาพันธ
๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
นายสุชาติ พิมพพันธ

ความสําเร็จของแผน
สําเร็จ ไมสําเร็จ
๓

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการได
สําเร็จ

(เอกสารหมายเลข ๑๖)
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ ขอเสนอการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชา
เลือกฯ)
ไมมีขอเสนอแนะจาก มคอ.๕ ทุกรายวิชาเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
๒.๒ ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ไมมี
๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ
โครงการพัฒนา
วันสิ้นสุดโครงการ
๑.นายสุชาติ พิมพพันธ
อบรมการเขียนบทความวิจัย
มกราคม ๒๕๖๑
อบรมการสรางบทเรียน E- Learning
สิงหาคม ๒๕๖๑
๒.นายสายยนต ชาวอุบล
อบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
มกราคม ๒๕๖๑
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
มีนาคม ๒๕๖๑
๓. นายนิวัติ ทองวล
อบรมการเขียนบทความวิจัย
มกราคม ๒๕๖๐
๔. นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อบรมการเขียนตํารา
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๕. นายโยธิน มาหา
อบรมการเขียนตํารา
กรกฎาคม ๒๕๖๐
อบรมการสรางบทเรียน E- Learning
สิงหาคม ๒๕๖๐
๖. นายชินวัชร นิลเนตร
อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
มกราคม ๒๕๖๑
อบรมการสรางบทเรียน E- Learning
สิงหาคม ๒๕๖๐
๗. นายมานิตย อรรคชาติ
อบรมการสรางบทเรียน E- Learning
สิงหาคม ๒๕๖๐
อบรมการเขียนตํารา
กรกฎาคม ๒๕๖๐
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
กรกฎาคม ๒๕๖๐
๘. นายเมินรัตน นวบุศย
อบรมการเขียนบทความวิชาการ
พฤษภาคม ๒๕๖๑
๙. นายบัญญัติ อานนทจารย อบรมการเขียนตํารา
มกราคม ๒๕๖๐

๕๑

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก
๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษาถัดไป
แผนการดําเนินงาน
๑. พัฒนาแผนยุทธศาสตรของสาขาวิชา
๒. โครงการตีพิมพและเผยแพรตํารา
๓. ติดตามประเมินผูใชบัณฑิต

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
ส.ค. ๒๕๖๐ – ต.ค. ๒๕๖๐
ธ.ค. ๒๕๖๐ – มี.ค. ๒๕๖๑
มี.ค. ๒๕๖๐ – พ.ค. ๒๕๖๑

๔. โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ส.ค. ๒๕๖๐ – มี.ค. ๒๕๖๑
ตามอัตลักษณ/เอกลักษณ (๑๓)
๕. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ก.ย. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐
๖. กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ
มี.ค. ๒๕๖๐
๗.โครงการบริการวิชาการ

ก.ค. ๒๕๖๐ – ธ.ค. ๒๕๖๐

กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผูรับผิดชอบ
นายสุชาติ พิมพพันธ
อาจารยประจําหลักสูตร
นายมานิตยอรรคชาติ
นายโยธิน มาหา
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
นายบัญญัติอนนทจารย
อาจารยประจําหลักสูตร

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 :

วันที่รายงาน : ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

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

๕๒

ภาคผนวก

๕๓

หมายเลขเอกสารอางอิง
ชื่อเอกสาร
๑. คําสั่งแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
๒. แฟมประวัติอาจารยประจําหลักสูตร
๓. รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔. มคอ. ๐๒ หลักสูตรฯ ป ๒๕๕๕
๕. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๖. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๗. ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๘. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๙. รายงานผลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐. มคอ.๒ ป ๒๕๕๙
๑๑. มคอ.๓
๑๒. มคอ.๕
๑๓. มคอ.๗
๑๔. แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาชีพหรือดานการเรียนการสอนของอาจารย
๑๕. ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๑๖. มคอ.๒ ป ๒๕๖๐
๑๗. โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ป
๒๕๖๐
.

ใชอางอิงตัวบงชี้ที่
๑.๑
๑.๑,๔.๒.๔.๒
๔.๑,๔.๒.๔.๓
๔.๑,๔.๒
๔.๑,๔.๒
๓.๑,๓.๒
๓.๑,๓.๒
๓.๑,๓.๒,๓.๓
๕.๔
๕.๔
๕.๔
๕.๔
๕.๔
๔.๒
๔.๓
๕.๑
๗.๑

