รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประจาปีการศึกษา 2561

วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25551481102582

ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program in Buddhist Studies
2. ระดับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2
ที่
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตาแหน่งทางวิชาการ สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1.

นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
อาจารย์

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

2.

นายสายยนต์
ชาวอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

3.

นายนิวัติ ทองวล
อาจารย์

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

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. (2557).
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์
การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรมบ้าน
โนนวัด ตาบลพลสงคราม อาเภอ
โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา.
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน
2557 หน้า 5 – 18.
สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
โครงการตาราเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนฯ.
นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. หน้า 1 - 280
นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).
พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ
มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง

2
ที่

ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตาแหน่งทางวิชาการ สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ศศ.บ.(ปรัชญา)
ม.สงขลานครินทร์ (2529)

4.

นายมานิตย์
อรรคชาติ
อาจารย์

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

5.

นายโยธิน มาหา
อาจารย์

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

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
... พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),
หน้า 838 - 855.
มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).
พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร. นครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. หน้า 1 – 151.
โยธิน มาหา และคณะ. (2560).
พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ
มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
...พลังขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),
หน้า 838 - 855.

หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง ให้นับตามปีการศึกษาในปีที่ประเมินเป็นปีที่ 1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน
ที่
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตาแหน่งทาง
สถาบันการศึกษา
วิชาการ
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi, India
(1999)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2538)

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ.
(2557).
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม
บ้านโนนวัด ตาบลพลสงคราม
อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา.
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

หมายเหตุ
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ที่

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่

พื้นที่ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม
- เมษายน 2557 หน้า 5 – 18.
2. นายสายยนต์
M. A.(Buddhist Studies)
สายยนต์ ชาวอุบล. (2560).
ชาวอุบล
University of Delhi, India
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1999)
นครราชสีมา.
ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) นครราชสีมา. หน้า 1 - 280
3. นายชินวัชร นิลเนตร ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ชินวัชร นิลเนตร และคณะ.
อาจารย์
ม.ธรรมศาสตร์ (2552)
(2561). บทบาทของโรงเรียน
ร.บ.(รัฐศาสตร์) ม.สุโขทัย
มัธยมพุทธเกษตรในการส่งเสริม
ธรรมาธิราช (2548)
และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (การวิจัยทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน), หน้า 315 - 327.
4. นายมานิตย์
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).
อรรคชาติ
ม.มหาจุฬาฯ (2553)
พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม
อาจารย์
ร.บ.(รัฐศาสตร์)
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่
ม.รามคาแหง (2552)
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
เทพยวรางกูร. นครราชสีมา.
ม.มหาจุฬาฯ (2550)
มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา.
หน้า 1 – 151.
5. นายโยธิน มาหา
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
โยธิน มาหา และคณะ. (2560).
อาจารย์
ม.มหิดล (2547)
พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏ
มนุษยชน.การประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัย (2543)
และนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7
(ฉบับที่ 1), หน้า 838 - 855.

หมายเหตุ

เปลี่ยนจาก
นายนิวัติ
เป็นนายชิน
วัชร เมื่อ 28
เม.ย. 61 ปัจจุบนั
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบุชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3
ที่
ชื่อ–สกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ตาแหน่งทาง
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จ
วิชาการ
การศึกษา)
1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
University of Delhi, India
(1999)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (2538)

2.

นายสายยนต์
ชาวอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

3.

นายนิวัติ ทองวล
อาจารย์

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

4.

นายมานิตย์
อรรคชาติ
อาจารย์

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

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/ งานวิจัย/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. (2557).
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม
บ้านโนนวัด ตาบลพลสงคราม
อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา.
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม
- เมษายน 2557 หน้า 5 – 18.
สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).
พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
โครงการตาราเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนฯ. นครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา. หน้า 1 - 280
นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).
พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ
มนุษยชน.การประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7
(ฉบับที่ 1), หน้า 838 - 855.
มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).
พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร. นครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา.
หน้า 1 – 151.

5
ที่

5.

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
นายโยธิน มาหา
อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จ
การศึกษา)
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา)
ม.มหิดล (2547)
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย (2543)

ผลงานทางวิชาการ/ตารา/ งานวิจัย/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
โยธิน มาหา และคณะ. (2560).
พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ
มนุษยชน.การประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย
เพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7
(ฉบับที่ 1), หน้า 838 - 855.

อาจารย์ผู้สอน (รวมอาจารย์พิเศษ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ที่
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
อาจารย์
นายสายนต์ ชาวอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายนิวัติ ทองวล
อาจารย์
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารย์
นายโยธิน มาหา
อาจารย์
นายบัญญัติ อนนท์จารย์
อาจารย์
นายมานิตย์ อรรคชาติ
อาจารย์
นายชินวัชร นิลเนตร
อาจารย์
ผศ. อรสิริ วิมลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒสิ ูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2554
M.A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras
Hindu University 2543
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 2553
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต

6
ที่

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

10. ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11. ดร.วริศรา ยางกลาง
อาจารย์
12. นางอลิสา ทานากะ
อาจารย์
13. นางเพ็ญสุดา จิโนการ
อาจารย์
14. นางรุจิเรข บุญญราศรี
อาจารย์
15. ผศ.ดร. ขนิษฐา ชมภูวิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16. ดร.สมเกียรติ ทานอก
อาจารย์
17. ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18. ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
อาจารย์
19. นายต้อง พันธ์งาม
อาจารย์
20. รศ.ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รองศาสตราจารย์
ภาคการศึกษาที่ 2
ที่
ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.
2.
3.
4.

นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
อาจารย์
นายสายนต์ ชาวอุบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายนิวัติ ทองวล
อาจารย์
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารย์

คุณวุฒสิ ูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Master of Arts สาขาวิชา Psychology
Ochanomizu University
ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ม.น.ม. มานุษยวิทยามหาบัณฑิต
ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณวุฒสิ ูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
M. A. (Buddhist Studies) University of Delhi 2542
ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
M.A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras
Hindu University 2543
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ที่

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ชื่อ–สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
นายโยธิน มาหา
อาจารย์
นายบัญญัติ อนนท์จารย์
อาจารย์
นายมานิตย์ อรรคชาติ
อาจารย์
นายชินวัชร นิลเนตร
อาจารย์
ผศ. ดร. กานต์ เนตรกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายประจักษ์ แป๊ะสกุล
อาจารย์
นางสาวสุณิสา อินทะชัย
อาจารย์
ผศ. ดร. สมร แสงอรุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิยดา ยะไวทย์
อาจารย์
ผศ. ดร. บรรจบ บุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดร. สิรินาถ จงกลกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์
อาจารย์
ดร. สิริรัตน์ นาคิน
อาจารย์
ดร. วุฒิชัย จงคานึงศีล
อาจารย์
ดร.วินัย ทองภูบาล
อาจารย์
นายกิติกร ทิพนัด
อาจารย์
ดร. แสงเพชร เจริญราษฏร์
อาจารย์

คุณวุฒสิ ูงสุด (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 2553
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้นาทางการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป.รด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาวงษ์เชาวลิตกุล
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ด. (บริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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4. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5. การกากับให้เป็นมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
✓
✓
✓
✓

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ✓

เอกสารหลักฐาน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3

ในภาคผนวก
ในภาคผนวก
ในภาคผนวก
ในภาคผนวก

ตารางที่ 7 ในภาคผนวก
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หมวดที่ 2 นักศึกษาและบัณฑิต
1. ข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรจนถึงปีการศึกษาที่รายงาน
ปี
การศึกษา
ที่เข้า

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า

2556
2557
2558
2559
2560
2561

45
37
22
27
31
19

ชั้นปีที่ 1
จานวน ร้อยละ
45
36
22
27
31
19

100.00
97.30
100.00
100.00
100.00
100.00

ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี
ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5
ร้อย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ละ
44
97.78
40
88.89
40
88.89
39 86.67
26
70.27
26
70.27
26
70.27
26 70.27
22 100.00 22
100.00 22 100.00
18
66.67
17
62.96
20
71.42

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาแรกเข้า
2.1 ความไม่มั่นในว่าเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไปแล้วจะ
สามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จั กสาหรับระบบการ
แนะแนวของครู แ ละระบบการสอบบรรจุ เป็ น ข้ าราชการครู ครูแ นะแนวตามโรงเรีย นยั งไม่ ส ามารถให้
คาแนะนาที่ดี จานวนรายงานเข้าศึกษาระหว่างปี 2558-2559 มีน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้
2.2 ในปี 2561 ครุสภาได้ออกมาตราการสาหรับสถาบันที่เปิดการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ว่าต้องรับนักศึกษาต่อห้องไม่เกิน 30 คน และให้ใช้เกณฑ์อย่างเคร่งครัด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาที่กาหนดแผนรับนักศึกษา จานวน 35 คนต่อปีจึงต้องปรับ ตามเกณฑ์กาหนดนี้ การกาหนด
จานวนนักศึกษาต่อห้องเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้นักศึกษาในปี 2561 มีจานวนลดลง
2.3 นอกจากในข้ อ 2.2 ดั งกล่ าวแล้ ว มหาวิท ยาลั ย ยั งไม่ มีระบบประกาศรายชื่อ ส ารอง จึ งท าให้
นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนและสอบผ่านเกณฑ์ทุกประการ แต่ มหาวิทยาลัยไม่ประกาศชื่อเขาเหล่านั้นเป็นชื่อ
สารอง เมื่อผู้มีรายชื่อให้รายงานตัวไม่สามารถเข้ารายงานตัวได้ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถเรียกชื่อสารองมา
รายงานตัวทดแทน จานวนผู้รายงานตัวจริงจึงน้อยกว่าแผนรับมากกว่าที่ควรจะเป็น
2.4 ระบบการสอบ TCAS ของปี ก ารศึ ก ษา2561 เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการรับ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษา
ระบบนี้จะรับ นักศึกษาหลายรอบ นั กเรียนผู้ สมัครจึงสามารถเลือกสาขาที่จะเรียนได้หลายสาขาและหลาย
สถาบัน นักเรียนจะลังเลที่จะยืนยันสิทธิในรอบต่าง ๆ และในที่สุดก็หายไปจากระบบการคัดเลือก
แนวทางการแก้ปัญหาและการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วาง
เอาไว้ว่า
1. ปัจจัยข้อที่ 1 สามารถควบคุมได้โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ระบบการแนะแนวนักเรียนและการ
สอบบรรจุข้าราชการรู้จักหลักสูตรให้มากขึ้น
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2. ปั จ จั ย ข้อที่ 2-4 เป็ น ปั จ จั ย ที่ อยู่ น อกอานาจการควบคุม หลั กสู ตรสามารถเพี ยงสะท้อนผลต่ อ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปรัชปรุงระดับนโยบายและโครงสร้าง
3. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
3.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจานวนเกือบ
ทั้งหมดมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน นักศึกษาเหล่านี้ต้องกู้เงิน กยศ. มาใช้สาหรับการศึกษาและอื่นๆ มี
นักศึกษาในสาขา 2 คนที่ต้องออกจาการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินในปี 2560
3.2 นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาช้ากว่ากาหนด ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่าน
บางรายวิชา 1 คนไม่สามารถจบการศึกษาตามกาหนด และ 1 คน
3.3 นั ก ศึ ก ษาย้ า ยสาขาวิ ช าระหว่ า งการศึ ก ษา ปั จ จั ย นี้ สื บ เนื่ อ งจากในปี ก ารศึ ก ษา 2559
มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายการย้ายระหว่างสาขาในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะให้นักศึกษา
สามารถอยู่ในมหาวิทยาลั ยให้มากที่สุ ด และให้ นักศึกษาได้ค้นหาสาขาวิชาที่ เหมาะกับความสามารถ หรือ
สาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีนักศึกษาที่ย้ายไปสาวิชาอื่นจานวน 6 คน
และ 3 คน ตามลาดับ
4. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
4.1 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
“ไม่ม”ี
4.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
“38”
4.3 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
“7”
4.4 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)
“ไม่ม”ี
5. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
รวม

จานวน
นักศึกษาที่รับเข้า
90
45
135

จานวน
ผู้สาเร็จการศึกษา
76
38
114

จานวน
นักศึกษาที่คงอยู่
0
1
1

จานวน
นักศึกษาที่หายไป
14
6
20
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6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
6.1 ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครั ว ปัจจัยยนี้เป็นสิ่ งเดียวกับ ปัจจัย /สาเหตุที่มีผ ลกระทบต่อ
จานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษาที่กล่าวแล้ว นักศึกษาต้องขอหยุดเรียนชั่วคราว (Drop Out)เพื่อไปทางาน
หารายได้มาเก็บไว้เพื่อการศึกษาระยะหนึ่ง โดยมีนักศึกษาในสาขา 2 คนที่หยุดการศึกษาเนื่องจากมีปัญหา
ด้านการเงินในปี 2560
6.2 นักศึกษาไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนในการศึกษา สาหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556
นักศึกษาเกิดความลังเลที่จะศึกษาต่อ จึงได้ขอลาออกหรือออกไปโดยไม่ทราบชัดว่าลาออกหรือไม่ โดยไป
สมัครสาขาใหม่ที่คิดว่าตัวเองชอบ ทั้งในมหาวิทยาลัยเดิมและย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่นจานวน 4 คน
6.3 นักศึกษามีภาระครอบครัว นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 จานวน 1 คน แต่งงานและมี
บุตร จึงต้องหยุดการเรียนชั่วคราว (Drop Out) เพือ่ ไปดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูบุตร
7. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 2.1)
วันที่รายงานข้อมูล 30 มิถุนายน 2562
ข้อ

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ผลการดาเนินงาน

1
2
3
4
5

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตาม กรอบมาตรฐาน
TQF ในภาพรวม
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านความรู้
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้านทักษะความคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
- ด้านอื่น ๆ
ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ความพึ งพอใจผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ตามอั ต ลั ก ษณ์
“สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน” ในภาพรวม
- สานึกดี
- มีความรู้
- พร้อมสู้งาน

46
15
32.60
4.71

6

4.71
4.71
4.72
4.72
4.72
4.71
4.71
4.71
4.71
4.73
4.71

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ทาการสารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต ที่
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ระบุปี พ.ศ. ก่อนปีที่รายงาน) จานวน 46 คน มีผู้ใช้บัณฑิตกรอกแบบ
ประเมิน จานวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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8. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2)
วันที่สารวจ 30 มิถุนายน 2562
ข้อ

ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
46
100
จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
46
100
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา (งานใหม่)
36
78.26
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นหลังสาเร็จการศึกษา)
6
13.04
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาตรงสาขา
36
78.26
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่ออย่างเดียว
0
0.00
จานวนบัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
1
2.17
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร
0
0.00
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
0
0.00
จานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทา
3
6.52
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มี
45
97.82
งานทาก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และศึกษาต่อ)
หมายเหตุ 1. จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
2. ข้อมูลภาวการณ์มีงานทา ผูร้ ับผิดชอบระดับคณะ/กองประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงาน
ที่ให้ข้อมูล

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = 100 x 4.67
100
= 4.67

9. การวิเคราะห์ผลที่ได้
การสารวจภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีจานวนผู้ให้ข้อมูลภาวะการมี
งานทา จานวน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามเกณฑ์จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

จากตารางผลนี้พบว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสามารถมีงานทาได้ถึงร้อยละ 93.33 ซึ่ง
เป็นระดับที่สูงหากเปรียบเทียบกับร้อยละการได้งานทาของบัณฑิตสาขาอื่น ๆ หลายสาขาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา แต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่น ๆ ได้ เนื่องจากเป็น
สาขาที่เปิ ดใหม่ ในหลายมหาวิทยาลัย ยังไม่มีบัณฑิตที่จบในปี 2561 ร้อยละการได้งานทาที่ได้ระดับสูงนี้ มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานทาคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดมีเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่องในเขต
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จังหวัดนครราชสีมา ทาให้บัณฑิตได้งานมากขึ้น และมีการเปิดสอบแข่งขันของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ทาให้
บัณฑิตมีโอกาสได้งานทามากขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่ทางหลักสูตรต้องดาเนินการพัฒนาคือเร่งปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลศิษย์เก่าที่มีงานทาผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นและติดตามอย่างสม่าเสมอ โดยสาขาวิชาได้ทา
ทาเนี ย บศิษย์เก่าเพื่อให้ ตรวจสอบข้อมูล ได้ผ่ านเว็บไซต์ของสาขาวิชาคือ http://www.buddhiststudiesnrru.net/?page_id=5846
10. รายงานผลตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
การรับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.1)

ผลการดาเนินงาน
มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การรับนักศึกษา มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มีแผนผังดังนี้

ผลการประเมินการรับนักศึกษาปี 2560 หลักสูตรได้รับการประเมินและให้ข้อแสนะเกี่ยวกับ
ระบบและกลไกในการรับนักศึกษาหลายประการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน และผล
การประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
(1) หลักสูตรต้องทบทวนปัจจัยสาคัญในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา วิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัย
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหลักสูตร หรือสิ่งที่หลักสูตรทาได้ และให้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการรับ
สมัคร
(2) หลักสูตรควรมีบทบาทและเข้าไปเสนอแผนรับนักศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
และนามาเขียนรายงานเป็นระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตร
หลักสูตรจึงนาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการรับนักศึกษาของกรรมการประเมินของปีการศึกษา
2561 มาทาการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขการศึกษาระบบการสอบ TCAS ซึง่ จะใช้สาหรับการรับ
สมัครนักศึกษาปี 2561 มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวศึกษาเป็นไปตาแผนการรับมากขึ้น
1.1 การกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษา
หลักสูตรกาหนดจานวนรับนักศึกษาและคุณสมบัตผิ ู้สมัครเสนอต่อมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
นาข้อมูลสรุปเป็นแผนของมหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในปีการศึกษา 2561 ตามระบบ TCAS ใหม่
ดังนี้
(1) รอบแฟ้มสะสมงาน หลักสูตรไม่รับ
(2) รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 15 คน
(3) รอบรับตรงร่วมกัน จานวน 15 คน
(4) รอบแอดมิดชั่น หลักสูตรไม่รับ
(5) รอบรับตรงอิสระ หลักสูตรไม่รับ
1.2 เกณฑ์/เครื่องมือ การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทาคู่มือการสมัครสอบ โดยกาหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
กาหนดวิธีการสมัครวิธีการสอบ

14
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
Do:D
1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับนักศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติดงั นี้
1.1 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
1.3 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กาหนดแผนรับนักศึกษา จานวน 35 คน
3. รับนักศึกษา รวมเป็น 19 คน
Check:C
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาพุท ธศาสนศึกษา โดยการประชุมคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้ง
จานวนผู้สอบผ่านและเข้ารายงานตัว ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นไปต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากมี
ผู้รายงานตัวเข้าศึกษาเพียง 19 คน
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กาหนดแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ได้รั บการปฐมนิเทศเพื่อทราบข้อปฏิบัติในการเป็นนักศึกษา และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ตัวเองจะศึกษา โดยจัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3, 6, 9-13กรกฎาคม 2561 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ห้อง 36.06.11 เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เราต้องทาเป็นระบบ PDCA โดยมีระบบและกลไกดังนี้
P : Plan ระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 ใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่องโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยประชุม
เพื่อวางระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
2. แต่ งตั้ งคณะกรรมการอบรมปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ และประสานหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการ
ดาเนินการ โดยมีกรอบการดาเนินการดังแผนภาพระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
D : Do การดาเนินการตามระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมนักศึกษารุ่นพี่ปี 2 พร้อมมอบหมายหน้าที่
2. เขียนการเสนอโครงการ
3. ทาหนังสือขอใช้สถานที่ ทาหนังสือเชิญวิทยากร
4. ดาเนินกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม
ว/ด/ป
3 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61
7 ก.ค. 61
8 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61

เวลา
13.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.

กิจกรรม
พี่พบน้อง
ปฐมนิเทศ

09.00 – 12.00 น.
08.00 – 16.30 น.
09.00 – 12.00 น.

ภาษาอังกฤษ
ไปศูนย์ 100 ไร่
ภาษาบาลี

ผู้เข้าร่วม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หยุดวันเสาร์
หยุดวันอาทิตย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาพุทธฯ
สาขาวิชาพุทธฯ

สถานที่
36.06.11
36.06.11

สาขาวิชาพุทธฯ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพุทธฯ

36.06.11
36.06.11
36.06.11
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12 ก.ค. 61
13 ก.ค. 61

การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.2)

09.00 – 12.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ภาษาสันสกฤต
รับน้องสร้างสรรค์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาพุทธฯ
สาขาวิชาพุทธฯ

36.06.11
36.06.11

5. เมื่อสิ้นสุดโครงการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการประเมินโครงการ
และให้เสนอแนะกิจกรรมการดาเนินงาน
C : Check ประเมินระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. ตรวจสอบขัน้ ตอนการดาเนินงานตั้งแต่ P และระหว่างการดาเนินงาน
2. ประเมินผลการดาเนินงานนโครงการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
A : Act การพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา
1 น าปั ญ หาและข้ อเสนอแนะที่ นัก ศึก ษาใหม่ให้ค วามคิด เห็ น มาปรับปรุง เพื่ อการจัด ทาเป็ นแผนในการจั ด
โครงการในปีต่อไป โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง
พิจารณาแผนรับนักศึกษา ให้ประธานหลักสูตรจัดทาบันทึกข้อความแจ้งจานวนรับนักศึกษาต่อสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนก่อนเปิด ภาคเรียน และในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละครั้ง กรรมการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ท ธศาสนศึ ก ษา ได้ ใช้ ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้อาจารย์ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ครุส ภาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ดาเนินงานตาม
กลไกการให้คาปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกาหนดอาจารย์
ที่ปรึกษาตามระบบหมู่เรียนของมหาวิทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา โดยมีวิธีการและขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี้
ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามี ความสามารถ
ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว แก่นักศึกษา และ 2) การดาเนินการตามระบบกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อจัดระบบการ
ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาและแนะแนว
หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ส่งรายชื่อให้คณะดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
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อาจารย์ที่ปรึกษามีกระบวนการให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนและประเมินผลกิจกรรม

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
1.1 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อจัดระบบการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาและแนะแนว
จากปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใหม่อยู่
2 รูปแบบ ได้แก่ การดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับพื้นฐานทาง
วิชาการและแนะแนวการดาเนินชีวิต
ระบบการดูแลให้คาปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนดาเนินงาน และได้ดาเนินการตามระบบและกลไกด้านการควบคุมดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
1.2 หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.2.1 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อส่ง
รายชือ่ ให้กับคณะดาเนินการตามกระบวนการ
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละหมู่เรียน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
1.2.3 หลักสูตรมีช่องทางที่หลากหลายในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ มีการให้หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการติดต่อส่วนตัวในกรณีเร่งด่วน มีการเพิ่มช่องทาง
ในการให้ ค าปรึ ก ษาแบบ Online เช่ น Facebook , Line ฯลฯ เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นวิ ชาการและแนะแนวให้
นักศึกษาทั้งแบบกลุ่มและส่วนบุคคล
1.2.4 หลักสูตรมีการดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับพื้นฐาน
ทางวิชาการและแนะแนวการดาเนินชีวิต
1.3 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อทบทวนและประเมินผลกิจกรรม
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รได้ มี ก ารประเมิ น ผลระบบและกลไกการให้ ค าปรึ ก ษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาโดยการสุ่มสอบถามนักศึกษา และมีการรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตรโดยมีสาระดังนี้
เนื่องจากหลักสูตรได้เพิ่มเติมช่องทางในการให้คาปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นปีแรกที่สาขาวิชาได้
สร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และติดต่อข้อมูลข่าวสารขึ้น ในปีการศึกษา 2557 จนกระทั่งในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรได้มีการหารือเพื่อการปรับปรุงช่ องทางให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากการประเมินผลโดยสอบถามการใช้ระบบการให้คาปรึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันว่า ช่องทางที่มีการใช้งานมากที่สุดคือการให้คาปรึกษาแบบ Online
ผ่านช่องทาง Facebook และ Line ที่อาจารย์เปิดให้มากกว่าการเข้ามาขอคาปรึกษาแบบเผชิญหน้า
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วที่ประชุมหลักสูตรจึงมีมติให้มีการปรับปรุงระบบการให้คาปรึกษา โดยเน้นช่องทางผ่าน
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สื่ อ Online และมอบหมายให้ อ าจารย์ ที่ ป รึก ษาทุ ก หมู่ เรีย น มี ก ารจั ด สร้ างระบบการให้ ค าปรึก ษา Online ให้
ครบถ้วนและให้เลขาฯ บันทึกเป็นวาระติดตามผล
1.4 หลักสูตรการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นาระบบกลไกการควบคุมดูแ ลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้
1.4.1 หลักสูตรมีการดาเนินการติดตามกระบวนการปรับปรุงช่องทางการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกชั้นปีโดยในรอบปีการศึกษานี้เน้นไปที่ระบบการให้คาปรึกษา Online ซึ่งรวมไปถึงการรับข้อเสนอแนะและเรื่อง
ร้องเรียนจากนักศึกษาผ่านระบบนี้ด้วย โดยกาหนดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ
1.4.2 ปรับปรุงระบบการกากับและติดตามผลการให้คาคาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาทุกหมู่เรียนทุกชั้นปี
โดยกาหนดให้มีการรายงานผลในที่ประชุมหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อประโยชน์ในการรับข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรียน
และหารือประเด็นได้อย่างเป็นปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้การปรับปรุงระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมอบหมายให้เลขาของหลักสูตร กาหนดเป็นวาระการติดตามผลการดาเนินงาน
1.4.3 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาของหลั ก สู ต ร มี ก ารเปิ ด ช่ อ งทางการให้ ค าปรึ ก ษาออนไลน์ ครบทุ ก คนตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้จากการปรับปรุงระบบการให้คาปรึกษาแบบ Online ส่งผลให้มีจานวนนักศึกษาที่ใช้ช่องทางนี้ในการ
ขอรับคาปรึกษาเพิ่มมากขึ้น
1.4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนมีการดาเนินการและมีการรายงานผลตามวาระการประชุมอย่างเป็ น
ระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการดาเนินการตามระบบและกลไกการให้คาปรึก ษาและแนะแนวมีความชัดเจนมากขึ้น
การให้คาปรึกษาแบบเป็นทางการ จะกาหนดเป็นตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งกลุ่มตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ละ
1 ครั้ง ทุกวัน พุธ เวลา 13.00 -15.00 น. เพื่อแนะนาเรื่องต่าง ๆ เช่น การทาจิตอาสา การกู้เงิน กยศ. และการ
ลงทะเบียน การเลือกรายวิชา การจัดตารางเรียน ในภาคการศึกษาต่อไป ของนักศึกษา เป็นต้น
การให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมาในเรื่องต่าง มีค่าเฉลี่ยเพิ่ม
มากขึ้นใน 3 ปีย้อนหลังดังนี้ คือ ปีการศึกษา 2559 มีคะเเนนเฉลี่ย 4.07 ปีการศึกษา 2560 มีคะเเนนเฉลี่ย 4.11 ปี
การศึกษา 2561 มีคะเเนนเฉลี่ย 4.22 โดยปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินการให้คาปรึกษาที่มีคะเเนนสูงสุดคือ ข้อ 3.2
อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด มีคะเเนนเฉลี่ย 4.31 ส่วน
ผลการประเมิ นที่ มี คะแนนต่ าสุดคื อ ข้อ 3.6 อาจารย์ ที่ ปรึกษาให้ ค าแนะน าเกี่ ยวกั บการวัดผลและประเมิ นผลที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร มีคะเเนนเฉลี่ย 4.14 โดยสรุปคะแนน 3 ปีย้อนหลังดังนี้
ตารางสรุปการใหคาปรึกษาในแต่ละด้าน 3 ปี 2559 - 2561
ปี 2559
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

3.98

0.78

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.06

0.82

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.05

0.79

มาก

0.86

มาก

0.86

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น
3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

4
4.04

18
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลักสูตร

4.12

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

0.83

มาก

4.15

0.83

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.15

0.86

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.01

0.82

มาก

0.83

มาก

รวม

4.07

ปี 2560
3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.00

0.99

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.09

0.97

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.11

0.91

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น

4.10

1.03

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

4.08

1.05

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลักสูตร

4.10

0.94

มาก

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.18

0.86

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.19

0.92

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.12

0.93

มาก

4.11

0.96

มาก

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.21

0.75

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.31

0.64

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.26

0.77

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น

4.24

0.66

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

4.26

0.73

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลักสูตร

4.14

0.84

มาก

รวม

ปี 2561
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3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.21

0.65

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.21

0.72

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.17

0.70

มาก

4.22

0.72

มาก

รวม

2) การพั ฒ นาศั กยภาพนั กศึ กษาและการเสริมสร้างทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี ผลการดาเนินงาน ดังนี้
หลั ก สูต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาพุ ท ธศาสนศึก ษา วางระบบและกลไกการจัด กิจ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั่วไปและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาโดยได้จัดกิจกรรมทั้ง
ในหลักสูตร ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้
จัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2561 จากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
และข้อเสนอของนักศึกษา มาจัดทาเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจาปี 2561
P : Plan การวางแผนระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผนระบบและกลไก การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการกาหนดแผนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐาน TQF ทั้ง 5 ด้าน และทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ความเป็นพลเมือง ทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยี การใช้วิจารณญาณ โดยระบุในโครงการตาม
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
แผนพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อกิจกรรม

ค ว า ม เ ป็ น ทักษะชีวิตและ ทั ก ษ ะ ก า ร สารสนเทศ
พลเมือง

อาชีพ

การใช้

เรี ย น รู้ แ ล ะ และเทคโนโลยี วิจารณญาณ
นวัตกรรม

1 . ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีเพื่ อการจัดการ
เรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
2. สืบสานประเพณีไทยครุ
ศาสตรรวมใจตัก บาตรวั น
พุธ
3. บูรณาการภาษาอังกฤษ
เท ค โน โล ยี แ ล ะ ส ะเต็ ม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ศึ ก ษา สู ญ การเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปี การศึกษา 2561

✓

✓

5 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ เข้ า สู่

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

วิชาชีพครูในอนาคต
6. ค่ าย วิ ถี ช น ค น อาส า
ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญ าพั ฒ นา

✓

ชุมชน
จากผลการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึ กษาปีการศึกษา 2560 พบโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ยังไม่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็ นควรให้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้มีกิจกรรมที่ครบถ้วน
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
D : Do การดาเนิ นการตามระบบกลไกการพั ฒ นาศัก ยภาพนั กศึ กษาและการเสริม สร้างทั กษะการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
1. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณประจาปี และมีการปฏิบัติงานตาม
โครงการอย่างครบถ้วน และมีการนาผลการดาเนินกิจกรรมจากปีการศึ กษา 2560 มาปรับปรุงและพัฒนาปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
2. หลักสูต รมีโครงการพัฒ นานัก ศึกษาเพื่ อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 2. สืบสานประเพณีไทยครุศาสตร์ร่วมใจตักบาตร
วันพุธ 3. บูรณาการภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2561 5. โครงการพั ฒ นาคุณ ลักษณะนักศึ กษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ครูในอนาคต
6. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนโดยมีกระบวนการ ดังนี้
2.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติหน้าที่ให้
คาแนะนา ประสานงาน กากับดูแลกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.2 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินงานตามระบบและ
กลไกที่ได้วางไว้ โดยดาเนินการตามแผนงบประมาณประจาปี
2.3 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รก าหนดช่ ว งเวลาให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมและอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรม และรายงานผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้ว
C : Check การประเมินระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
จากผลการดาเนินการตามแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการ
ประชุมและประเมินผลการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 4/2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง พิจารณาจัดทาเล่มประกั นคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2561 มีการเสนอใน
ประเด็นระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก่อนการ
จัดทาแผนกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนแผนงบประมาณ ต้องให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมที่นักศึกษามี
ความสนใจที่จะดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้
นักศึกษาเสนอแผนในระหว่างที่ เข้าร่วมโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพผู้นา เพื่ อเสนอเป็ นแผนกิ จกรรมนั กศึกษาในปี
การศึกษา 2561
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 4/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง พิจารณาการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการเสนอในประเด็น
ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก่อนการจัดทาแผน
กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนแผนงบประมาณ ต้องให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจ
ที่จะดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเพิ่มทักษะ
การใช้วิจารณญาณ ด้วยการนาเสนอรูปแบบกิจกรรม วิธีการดาเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการ
A : Action การพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21
1. ในปีการศึกษา 2561 แผนกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจากแผนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา ปีการศึกษา 2560
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึก ษา ได้นามาพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามแผนกิจกรรมปี 2561
2. และในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา เพื่อให้นักศึ กษามีส่วน
ร่วมในการคิดและนาเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ต่อไป

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 3.3)

มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) อัตราการคงอยู่ (ระบุร้อยละของการคงอยู่)
ปี
การศึกษา
ที่เข้า

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน

2557

37

36

ชั้นปีที่ 1
ร้อยละ

97.30

ชั้นปีที่ 2
จานวน

26

ร้อยละ

70.27

นักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี
ชั้นปีที่ 3
จานวน

26

ร้อยละ

70.27

ชั้นปีที่ 4
จานวน

26

ร้อยละ

70.27

ชั้นปีที่ 5
จานวน

26

ร้อยละ

70.27
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2558
2559
2560
2561

22
27
31
19

22
27
31
19

100.00
100.00
100.00
100.00

22
18
20
N/A

100.00
66.67
N/A
N/A

22
17
N/A
N/A

100.00
62.96
N/A
N/A

22
N/A
N/A
N/A

100.00
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

จากตารางอัตราการคงอยู่ตงั้ แต่เริ่มใช้หลักสูตรพบว่า อัตราการคงอยู่ 84.72
2) การสาเร็จการศึกษา (ระบุร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา)
ปี
การศึกษา
ที่เข้า

2555
2556

จานวน
นักศึกษาที่
รับเข้า

90
45

2559
จานวน

ร้อยละ

76

84.4

ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2560
จานวน

38

ร้อยละ

86.6

จานวน

2561
ร้อยละ

จานวนนักศึกษาลาออก
และคัดชื่อออกสะสมถึงสิ้น
ปีการศึกษาที่ประเมิน

6
1

ปัจจัยที่มีผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
ดังนี้
1. คณาจารย์หลักสูตรมีศักยภาพ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีเทคนิคการสอน
และประสบการณ์สอนในรายวิชานั้น ๆ
2. มีการชี้แจงกรอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่เป็นไปตามกรอบทีว่ างไว้ใน มคอ.3 ให้นักศึกษา
ช่วงต้นเทอมการศึกษาทุกรายวิชา
3. คณาจารย์มีสื่อหลากหลายประเภทในการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ตารา บทความวิชาการ
บทเรียนออนไลน์ ตลอดจนสื่อวีดที ศั น์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชา
4. อาจารย์ที่ปรึกษามีการเข้าพบนักศึกษาในที่ปรึกษา ตามกรอบระยะเวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
และยังมีช่องทางในการให้คาปรึกษาทางด้านการเรียน ประกอบด้วย Facebook กลุม่ ที่ปรึกษา, e-mail และ
หมายเลขโทรศัพท์
ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการไม่สาเร็จการศึกษาของนักศึกษา คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ปัจจัยนี้เป็นสิ่งเดียวกับปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษาที่กล่าวแล้ว นักศึกษาต้อง
ขอหยุดเรียนชั่วคราว (Drop Out) เพื่อไปทางานหารายได้มาเก็บไว้เพื่อการศึกษาระยะหนึ่ง
นักศึกษาไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนในการศึกษา สาหรับนักศึกษาทีเ่ ข้าเรียนปีการศึกษา 2556 นักศึกษา
เกิดความลังเลที่จะศึกษาต่อ จึงได้ขอลาออกหรือละทิ้งการศึกษา โดยไปสมัครสาขาใหม่ที่คิดว่าตัวเองชอบ ทั้งใน
มหาวิทยาลัยเดิมและย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่นจานวน 4 คน
นักศึกษามีภาระครอบครัว นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 จานวน 1 คน แต่งงานและมีบุตร จึง
ต้องหยุดการเรียนชั่วคราว (Drop Out) เพื่อไปดูแลครอบครัวและเลีย้ งดูบุตร
3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
P : Plan การวางแผนระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มกี ารประชุมเพื่อชี้แจงให้คณาจารย์ได้รับทราบ
ช่องทางและการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
D : Do การดาเนินการระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ดาเนินการชี้แจงนักศึกษาให้เข้าไปประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตรในระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่
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ปรึกษาหมู่เรียนแจ้งนักศึกษาให้ทราบและดาเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559 - 2561 ดังนี้
ปี 2559
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.31

0.75

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.97

0.84

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.19

0.77

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.19

0.74

มาก

4.17

0.77

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.27

0.71

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.23

0.74

มาก

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.23

0.71

มาก

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.15

0.74

มาก

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่กาหนด

4.17

0.74

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.21

0.69

มาก

4.21

0.72

มาก

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.16

0.78

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.14

0.82

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.20

0.79

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น

4.17

0.86

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

4.18

0.86

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

4.12

0.83

มาก

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.23

0.83

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.18

0.86

มาก

1. หลักสูตร

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.17

0.82

มาก

4.17

0.83

มาก

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.34

0.79

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.25

0.76

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หาในการทางานได้

4.21

0.74

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.15

0.76

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.18

0.79

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนักศึกษา

4.25

0.76

มาก

4.23

0.77

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.19

0.82

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

4.14

0.78

มาก

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.27

0.81

มาก

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.19

0.75

มาก

4.20

0.79

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม

4.22

0.75

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพ่ ักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

4.13

0.76

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.10

0.79

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.14

0.72

มาก

6.5 มีการจัดพื้นทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.14

0.79

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.09

0.81

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชมุ ชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆในมหาวิทยาลัย

4.12

0.79

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.02

0.80

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

4.06

0.81

มาก

6.10 มีอปุ กรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

4.04

0.81

มาก

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รวม
6. ทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
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6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

4.14

0.76

มาก

4.11

0.78

มาก

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

4.08

0.79

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

4.06

0.74

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

4.14

0.77

มาก

รวม

4.09

0.77

มาก

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

4.17

0.78

มาก

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.37

0.69

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

4.00

0.91

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.34

0.72

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.34

0.74

มาก

4.26

0.77

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.29

0.71

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.34

0.70

มาก

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.34

0.70

มาก

2.4 ใช้วธิ ีการสอนทีห่ ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.28

0.84

มาก

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่กาหนด

4.21

0.75

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.25

0.70

มาก

4.29

0.73

มาก

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.00

0.99

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.07

0.97

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.08

0.91

มาก

รวม
7. ระบบข้อร้องเรียน

ปี 2560
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตร

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น

3.96

1.03

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

3.97

1.05

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

4.05

0.94

มาก

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.18

0.86

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.16

0.92

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.04

0.93

มาก

4.06

0.96

มาก

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.37

0.78

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพ

4.41

0.66

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หาในการทางานได้

4.33

0.74

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.32

0.73

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.26

0.81

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนักศึกษา

4.30

0.77

มาก

4.33

0.75

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.13

0.74

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

3.93

0.91

มาก

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.39

0.80

มาก

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.28

0.81

มาก

4.18

0.82

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม

4.28

0.76

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพ่ ักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

4.16

0.75

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.12

0.80

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.12

0.80

มาก

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รวม
6. ทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
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6.5 มีการจัดพื้นทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.00

0.86

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.05

0.76

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชมุ ชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆในมหาวิทยาลัย

3.99

0.84

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

3.83

0.99

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

3.86

0.99

มาก

6.10 มีอปุ กรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

3.92

1.00

มาก

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

3.87

1.05

มาก

4.02

0.87

มาก

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

3.88

0.86

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

3.84

0.95

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

3.97

0.88

มาก

รวม

3.90

0.90

มาก

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

4.19

0.83

มาก

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.40

0.59

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

4.14

0.68

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.38

0.58

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.33

0.57

มาก

4.31

0.61

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.33

0.61

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.29

0.67

มาก

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.24

0.62

มาก

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.24

0.73

มาก

รวม
7. ระบบข้อร้องเรียน

ปี 2561
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตร

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน
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2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่กาหนด

4.19

0.71

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.17

0.82

มาก

4.24

0.69

มาก

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.21

0.75

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.31

0.64

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นักศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

4.26

0.77

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็นต้น

4.24

0.66

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา
เป็นต้น

4.26

0.73

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร

4.14

0.84

มาก

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่สง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.21

0.65

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.21

0.72

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
(บัณฑิตศึกษา)

4.17

0.70

มาก

4.22

0.72

มาก

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.26

0.63

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.19

0.63

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หาในการทางานได้

4.31

0.60

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.21

0.68

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.31

0.60

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนักศึกษา

4.31

0.60

มาก

4.26

0.62

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.26

0.66

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

4.07

0.78

มาก

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.36

0.66

มาก

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.33

0.65

มาก

4.26

0.69

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม

4.26

0.66

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพ่ ักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

4.21

0.68

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.21

0.65

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.26

0.63

มาก

6.5 มีการจัดพื้นทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.19

0.71

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.12

0.74

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชมุ ชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆในมหาวิทยาลัย

4.21

0.68

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.21

0.61

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

4.14

0.65

มาก

6.10 มีอปุ กรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

4.12

0.74

มาก

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

4.12

0.77

มาก

4.19

0.68

มาก

7.1 มีชอ่ งทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

4.05

0.88

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

4.00

0.83

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

4.12

0.74

มาก

รวม

4.06

0.82

มาก

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

4.22

0.69

มาก

รวม
6. ทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้

รวม
7. ระบบข้อร้องเรียน

C : Check การประเมินระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นาผลการประเมิน จาก
ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยมานาเสนอในที่ประชุมหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน

1. หลักสูตร
2. อาจารย์ผสู้ อน

ปีการศึกษา
2559

ปีการศึกษา
2560

ปีการศึกษา
2561

4.17
4.21

4.26
4.29

4.31
4.24
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3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
4. กระบวนการเรียนการสอน
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ระบบข้อร้องเรียน

4.17
4.23
4.2
4.11
4.09

4.06
4.33
4.18
4.02
3.9

4.22
4.26
4.26
4.19
4.12

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร

4.17

4.19

4.22

จากผลการประเมินในภาพรวมปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา 2560
พบว่า ผลการประเมินด้านอาจารย์ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน มีผลการประเมินลดลง
A : Act การปรับปรุงระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า พบ และให้คาแนะนานักศึกษา
ตามกาหนดการพบนักศึ กษาที่ มหาวิทยาลัย กาหนด รวมทั้ งให้ คาปรึกษาเพิ่ ม เติ มจากที่ มหาวิท ยาลัย ก าหนดทั้ ง
ทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตประจาวัน ส่วนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมด้านการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วัสดุและสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2561
3.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
P : Plan การวางแผนจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อกาหนดช่องทางการยื่นข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
2. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. เมื่อดาเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียบร้อย ที่ประชุมมี
มติเห็นควรดาเนินการอย่างไร ให้ประธานหลักสูตรดาเนินการตามมติที่ประชุม
4. ประธานหลักสูตรดาเนินการหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน หรือหากเป็นกรณีร้องเรียนอาจารย์ประจา
หลักสูตร ให้ประธานหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้ถกู ร้องเรียนให้ชี้แจงตามประเด็นทีถ่ ูกร้องเรียน
5. ในกรณีเรื่องที่ร้องเรียนเป็นความผิดร้ายแรงตามประกาศมหาวิทยาลัยให้ประธานหลักสูตรเรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ หาแนวทางการแก้ไข
6. เมื่อได้ข้อสรุปตามกระบวนการในข้อ 2 หรือ 3 ให้ประธานหลักสูตรแจ้งผลการร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียน
D : Do การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
1. ได้เปิดให้นักศึกษายื่นคาร้องผ่านช่องทางการร้องเรียนของหลักสูตร เช่น ผ่านโชเชียลเน็ตเวิรค์
บันทึกข้อความ หรือร้องเรียนด้วยวาจา
2. ประธานหลักสูตรดาเนินการตามมติที่ประชุม โดยแจ้งอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนให้ดาเนินการแก้ไข
ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน และแจ้งผลมายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ถึงการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว
3. ประธานหลักสูตรแจ้งผลการร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน
C : Check การประเมินระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 2/2562
ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง พิจารณาข้อร้องเรียนผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ไม่มีข้อ
ร้องเรียนใด ๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีข้อสังเกตว่า ช่องทางใน
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การร้องเรียนมีน้อยเกินไป จึงทาให้ไม่มีการร้องเรียน หรือนักศึกษาไม่มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกต่อการร้องเรียน
A : Act การปรับปรุงระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการเสนอให้มีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ผ่านช่องที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การร้องเรียนผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรได้ดาเนินการ
จัดหาช่องทางดังกล่าว
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หมวดที่ 3 อาจารย์
1. อาจารย์
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การ
บริหาร
และ
พัฒนา
อาจารย์
(ตัวบ่งชี้
4.1)

มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระบบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารวิชาการแบบหลักสูตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ 498/2559 ลงวันที่ 11 กันยายน 2559 และกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ คณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจานวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรกับจานวน
นั กศึ กษาในหลั กสู ตรว่าผ่ านเกณฑ์ ตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย โดย
พิจารณาด้านคุณวุฒิ ผลงาน และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนการสอน
1.2 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจานวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรกั บจ านวนนั กศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านเกณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้ใน มคอ.2 คณะผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรพิจารณา กาหนด ทบทวนเพิ่มเติมคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรและระบุจานวนอัตราที่ต้องการรับสมัคร จากนั้นเสนอแต่งตั้งไปยังคณะกรรมการบริหาร
คณะ จากนั้นคณบดีก็แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม แล้วส่งต่อไปยังสานักส่งเสริม
วิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชามหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อสภาวิชาการรับทราบแล้ว ก็เสนอ
ต่อไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก่อนที่สุดท้ายจะได้แจ้งให้ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ทราบตามลาดับขั้นตอน
1.3 การกาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษา
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2) การบริหารอาจารย์ หลักสูตรมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 การวางแผนกาลังคน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5
คน และอาจารย์ผู้สอนอีก 3 คน รวมเป็น 8 คน ซึ่งในระยะเวลา 3 -5 ปี นี้ยังไม่มีอาจารย์ท่านใดที่จะเกษียณ
ราชการจึงไม่กระทบต่อการทางานของหลักสูตรแต่อย่างใด จึงไม่มีการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการแต่อย่างใด โดยมีการพัฒนาแผนกาลังคนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยปี
2560 อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ปี 2561 อาจารย์ ชิ น วั ชร นิ ลเนตร เข้ าศึ กษาต่ อระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ชา
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ปี 2562 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 การปฐมนิเทศและระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ส่งคณาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา
2.3 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนให้คณาจารย์ของหลักสูตรการเข้าสู่
ตาแหน่ งทางวิชาการ โดยจัดเป็ นโครงการพั ฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ในหลั กสูตรเพื่ อเข้ าสู่ ต าแหน่ งทาง
วิชาการ โดยในปี 2561 มีคณาจารย์ที่ส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 3 คน คือ อาจารย์มานิตย์
อรรคชาติ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร และอาจารย์โยธิน มาหา
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ทางคณะเป็นผู้ออกเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการประเมิน 2 ครั้งตามรอบการ
ประเมิน
3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ชื่อ-สกุล
กิจกรรม
ระยะเวลา/สถานที่
หน่วยงานที่จัด
น า ย สุ ช า ติ การผลิ ต ครู แ นวใหม่ ต าม 29 สิงหาคม 2561 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิมพ์พันธ์
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ฐาน โรงแรมสตาร์เวล
นครราชสีมา
สมรรถนะ
-ค ณ ะกรรม การพั ฒ น า 17 - 18 ธันวาคม
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
2561 มร.นม.
ราชภัฏนครราชสีมา
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ
- 22 ก.พ. 62
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
-เอกสารประกอบหลักสูตร - 5 - 7 มิ.ย. 62
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
นายโยธิน
มาหา

การผลิ ต ครู แ นวใหม่ ต าม 29 สิงหาคม 2561
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ฐาน โรงแรมสตาร์เวล
สมรรถนะ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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-ค ณ ะกรรม การพั ฒ น า
หลักสูตร
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ
-เอกสารประกอบหลักสูตร
นายสายยนต์ การผลิ ต ครู แ นวใหม่ ต าม
ชาวอุบล
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ฐาน
สมรรถนะ
-ค ณ ะกรรม การพั ฒ น า
หลักสูตร
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ
-เอกสารประกอบหลักสูตร
นายม านิ ต ย์ - โครงการเสริมศักยภาพ
อรรคชาติ
นักศึกษาและบุคลากรสู่
สากล
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
- การผลิตครูแนวใหม่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ
-คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ
-เอกสารประกอบหลักสูตร
อ า จ า ร ย์ ชิ น - โครงการเสริมศักยภาพ
วัชร นิลเนตร บุคลากรสู่สากล
- การผลิตครูแนวใหม่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ
-คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ
-เอกสารประกอบหลักสูตร

17 - 18 ธันวาคม
2561 มร.นม.
- 22 ก.พ. 62
- 5 - 7 มิ.ย. 62
29 สิงหาคม 2561
โรงแรมสตาร์เวล

ราชภัฏนครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

17 - 18 ธันวาคม
2561 มร.นม.
- 22 ก.พ. 62
- 5 - 7 มิ.ย. 62
-2 -12 กรกฎาคม
61 /สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
-20-21 สิงหาคม
2561 โรงแรม
โรแมนติค เขาใหญ่
-29 สิงหาคม 2561
โรงแรมสตาร์เวล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

17 - 18 ธันวาคม
2561 มร.นม.
- 22 ก.พ. 62
- 5 - 7 มิ.ย. 62
2 -12 กรกฎาคม 61
/ประเทศจีน
-29 สิงหาคม 2561
โรงแรมสตาร์เวล

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

- 17 - 18 ธันวาคม
2561 มร.นม.
- 22 ก.พ. 62
- 5 - 7 มิ.ย. 62

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.
- คณะครุศาสตร์ มร.นม.

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

3.2 การจัดประชุม/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติในรอบปีการศึกษา 2561 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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20 มีน าคม 2561 นายมานิ ตย์ อรรคชาติ น าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จ.
บุรีรัมย์
24-25 พฤษภาคม 2561 นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายวุฒิไกร ไชยมาลี ไปนาเสนอบทความ
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
22 มิถุนายน 2561 นายโยธิน มาหา และนายชินวัชร นิลเนตร นาเสนอบทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7–8 สิงหาคม 2561 นายมานิตย์ อรรคชาติ นาเสนอบทความวิชาการในการร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัย ระดับ ชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ ชื่ อ “ถัก ทองานวิจัยท้ องถิ่น …ก้าวไกลสู่สากล” ณ
อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.3 การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ทธศาสนศึ กษาได้ ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ทั้ งในและ
ต่างประเทศสาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปี 2561 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษา
ต่อระดั บปริ ญญาเอก 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีม า นอกจากนั้นคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน คืออาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ
และ อาจารย์ ชิน วั ชร นิ ล เนตร ยั งได้ เข้ าร่ว มโครงการเสริม ศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรสู่ส ากล ณ
มหาวิทยาลัยยูซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2–12 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาจีน
คุณภาพ มีผลการดาเนินงานในระดับ 2.22
อาจารย์ ในปีการศึกษา 2561 คุณภาพของอาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี้
(ตัวบ่งชี้ 1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
4.2)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จานวน 0 คน
อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 0
คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = (ร้อยละ 20) x 0 = 0
20
2) ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน
มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน 1 คน
อาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 20
คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = (ร้อยละ 20) x 5 = 1.67
60
3) ผลงานวิชาการของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการจานวน 4 เรื่อง

36
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
1. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยนายมานิตย์ อรรค
ชาติ น้าหนัก 0.2
2. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อิทธิพลของบุพเพสันนิวาสที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยนายมานิตย์ อรรคชาติ นายวุฒิ ไกร ไชยมาลี และนายบัญญัติ อนนท์
จารย์ น้าหนัก 0.2
3. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท
โดยนายชินวัชร นิลเนตร นายโยธิน มาหา นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายสายยนต์
ชาวอุบล น้าหนัก 0.2
4. บทความในการประชุ ม ระดั บ ชาติ เรื่อ ง การส่ งเสริม ศั ก ยภาพการจั ด การความรู้ เพื่ อ การ
พึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย โดยนายมานิตย์ อรรคชาติ น้าหนัก 0.2
และพบว่ามีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. จานวน 1 เรื่อง ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี
การศึกษา 2561 คือ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย โดย
นายมานิตย์ อรรคชาติ น้าหนัก 1
พบว่า ร้อยละของผลรวม ถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
= 20
คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = (ร้อยละ20) x 5 = 5
20

ผลที่
มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
เกิดกับ 1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์
ในปีการศึกษา 2561 พบว่า
(ตัวบ่งชี้
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน
4.3)
จานวนอาจารย์ที่ลาออก จานวนอาจารย์ที่เสียชีวิต จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ไม่มี
ร้อยละอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ = 100
โดยคานวณจาก
(จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2 − จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ลาออก/เสียชีวิต/ลาศึกษาต่อ/เกษียณ) x 100
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2

ไม่มีอาจารย์ลาออก
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2) ภาระงานของอาจารย์และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ภาระงานสอน

ภาระงานวิจัย
และวิชาการอื่น

ภาระงานด้านบริการ
วิชาการ/ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ภาระงาน
อื่นๆ

รวม
ภาระงาน

นายสุชาติ
พิมพ์พนั ธ์
นายสายยนต์
ชาวอุบล
นายชินวัชร
นิลเนตร
นายมานิตย์
อรรคชาติ
นายโยธิน
มาหา

30

8

2

25

65

21

0

2

25

48

27

8

2

0

37

39

8

2

7.75

56.75

41

0

2

7

50

3) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ปีการศึกษาที่เข้า
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนนักศึกษา
37
22
27
31
19

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 4.62
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 2.75
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 3.37
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 3.87
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 2.37

4) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร โดย
แสดงผลสารวจความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ปี ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลาดับดังนี้
ปี การศึกษา 2559
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.31

0.75

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

3.97

0.84

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.19

0.77

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.19

0.74

มาก

4.17

0.77

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.27

0.71

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูอ้ ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.23

0.74

มาก

1. หลักสูตร

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน
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2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นกั ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.23

0.71

มาก

2.4 ใช้วธิ ีการสอนที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.15

0.74

มาก

2.5 สอนตรงตามเนือ้ หาและเวลาที่กาหนด

4.17

0.74

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.21

0.69

มาก

4.21

0.72

มาก

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน

4.16

0.78

มาก

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางทีก่ าหนด

4.14

0.82

มาก

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธเี รียนและวิธีศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

4.20

0.79

มาก

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชา
เรียน การปรับแผนการเรียน การเพิม่ ถอนรายวิชาเรียน การยกเลิกรายวิชา เป็น
ต้น

4.17

0.86

มาก

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ขอ้ มูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การ
บริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น

4.18

0.86

มาก

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาตลอดหลักสูตร

4.12

0.83

มาก

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.23

0.83

มาก

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา

4.18

0.86

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา)

4.17

0.82

มาก

4.17

0.83

มาก

4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.34

0.79

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพ

4.25

0.76

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญ
ั หาใน
การทางานได้

4.21

0.74

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน

4.15

0.76

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกั ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.18

0.79

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

4.25

0.76

มาก

4.23

0.77

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.19

0.82

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีสว่ นร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

4.14

0.78

มาก

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่

4.27

0.81

มาก

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.19

0.75

มาก

4.20

0.79

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม

4.22

0.75

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ที่พักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัด
การศึกษา

4.13

0.76

มาก

6.3 ทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.10

0.79

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.14

0.72

มาก

6.5 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือทางานร่วมกัน

4.14

0.79

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.09

0.81

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา
ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

4.12

0.79

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพือ่ ทาวิจัย

4.02

0.80

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพือ่ ให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทาวิจัย

4.06

0.81

มาก

6.10 มีอุปกรณ์และเครือ่ งมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

4.04

0.81

มาก

6.11 การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

4.14

0.76

มาก

4.11

0.78

มาก

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

4.08

0.79

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

4.06

0.74

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

4.14

0.77

มาก

4.09

0.77

มาก

4.17

0.78

มาก

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

รวม
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รวม
7. ระบบข้อร้องเรียน

รวม
ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร

ปี การศึกษา 2560
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.37

0.69

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

4.00

0.91

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.34

0.72

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.34

0.74

มาก

4.26

0.77

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.29

0.71

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

4.34

0.70

มาก

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.34

0.70

มาก

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.28

0.84

มาก

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาทีก่ าหนด

4.21

0.75

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.25

0.70

มาก

4.29

0.73

มาก

3.1 อาจารย์ทปี่ รึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน

4.00

0.99

มาก

3.2 อาจารย์ทปี่ รึกษามีชอ่ งทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.07

0.97

มาก

3.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาชีแ้ จงแนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม

4.08

0.91

มาก

3.4 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือก
รายวิชาเรียน การปรับแผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิก
รายวิชา เป็นต้น

3.96

1.03

มาก

3.5 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น สวัสดิการ
การบริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น

3.97

1.05

มาก

3.6 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร

4.05

0.94

มาก

3.7 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.18

0.86

มาก

3.8 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.16

0.92

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา)

4.04

0.93

มาก

4.06

0.96

มาก

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.37

0.78

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.41

0.66

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการทางานได้

4.33

0.74

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.32

0.73

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกั ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.26

0.81

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

4.30

0.77

มาก

4.33

0.75

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.13

0.74

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

3.93

0.91

มาก

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.39

0.80

มาก

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.28

0.81

มาก

4.18

0.82

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม

4.28

0.76

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ที่พักนักศึกษา มีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา

4.16

0.75

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้

4.12

0.80

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.12

0.80

มาก

6.5 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.00

0.86

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.05

0.76

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

3.99

0.84

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย

3.83

0.99

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจยั (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การทาวิจัย

3.86

0.99

มาก

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

3.92

1.00

มาก

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

3.87

1.05

มาก

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รวม
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ผลการดาเนินงาน
รวม

4.02

0.87

มาก

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

3.88

0.86

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

3.84

0.95

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

3.97

0.88

มาก

รวม

3.90

0.90

มาก

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร

4.19

0.83

มาก

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และนาไปใช้ได้

4.40

0.59

มาก

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน

4.14

0.68

มาก

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.38

0.58

มาก

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน

4.33

0.57

มาก

4.31

0.61

มาก

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน

4.33

0.61

มาก

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

4.29

0.67

มาก

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองสม่าเสมอ

4.24

0.62

มาก

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

4.24

0.73

มาก

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาทีก่ าหนด

4.19

0.71

มาก

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.17

0.82

มาก

4.24

0.69

มาก

3.1 อาจารย์ทปี่ รึกษาเข้าพบนักศึกษาตามกาหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน

4.21

0.75

มาก

3.2 อาจารย์ทปี่ รึกษามีชอ่ งทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางที่กาหนด

4.31

0.64

มาก

3.3 อาจารย์ทปี่ รึกษาชีแ้ จงแนะนาให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษา

4.26

0.77

มาก

7. ระบบข้อร้องเรียน

ปี การศึกษา 2561
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตร

รวม
2. อาจารย์ผู้สอน

รวม
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ค้นคว้าเพิ่มเติม
3.4 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือก
รายวิชาเรียน การปรับแผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิก
รายวิชา เป็นต้น

4.24

0.66

มาก

3.5 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบั นักศึกษา เช่น สวัสดิการ
การบริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น

4.26

0.73

มาก

3.6 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร

4.14

0.84

มาก

3.7 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.21

0.65

มาก

3.8 อาจารย์ทปี่ รึกษาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

4.21

0.72

มาก

3.9 การควบคุม ดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือ
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา)

4.17

0.70

มาก

4.22

0.72

มาก

4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

4.26

0.63

มาก

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

4.19

0.63

มาก

4.3 กระบวนการเรียนการสอนทาให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการทางานได้

4.31

0.60

มาก

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4.21

0.68

มาก

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกั ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

4.31

0.60

มาก

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

4.31

0.60

มาก

4.26

0.62

มาก

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

4.26

0.66

มาก

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการทาวิจัยของอาจารย์

4.07

0.78

มาก

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.36

0.66

มาก

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม

4.33

0.65

มาก

4.26

0.69

มาก

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม

4.26

0.66

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ที่พักนักศึกษา มีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา

4.21

0.68

มาก

รวม
4. กระบวนการเรียนการสอน

รวม
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รวม
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้

4.21

0.65

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.26

0.63

มาก

6.5 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.19

0.71

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.12

0.74

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

4.21

0.68

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.21

0.61

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจยั (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การทาวิจัย

4.14

0.65

มาก

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

4.12

0.74

มาก

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

4.12

0.77

มาก

4.19

0.68

มาก

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย

4.05

0.88

มาก

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

4.00

0.83

มาก

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร

4.12

0.74

มาก

รวม

4.06

0.82

มาก

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร

4.22

0.69

มาก

รวม
7. ระบบข้อร้องเรียน
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา (ข้อมูลจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา)
รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/61
220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ในอินเดีย
220132-60 : ภาษาบาลีเพือ่ การศึกษา
พระพุทธศาสนา 1
220134-60 : พุทธภาวนา
001001-55 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
001002-55 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
112103-60 : ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
106102-60 : การศึกษาไทย
220236-60 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
220235-60 : พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน
220232-60 : ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ
003001-55 : การเป็นพลเมือง
220231-60 : ชาดกศึกษา
004002-55 : การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ
104201-60 : การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
101201-60 : การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 1
220316-55 : เทววิทยาเบื้องต้น
220442-55 : พุทธศึกษาศาสตร์
220445-55 : พุทธรัฐศาสตร์
002002-55 : ท้องถิ่นไทย
105341-55 : จิตวิทยาการศึกษา
104313-55 : การวิจัยการศึกษา
004002-55 : การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ
220421-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 1
220423-55 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การสอนพระพุทธศาสนา
220341-55 : ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง
220444-55 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
101411-55 : ทักษะวิชาชีพครู 1
106233-55 : การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
108361-55 : การศึกษาแบบเรียนรวม
ภาคการศึกษาที่ 2/61
220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษา

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน A

B+

B

การกระจายระดับคะแนน
C+ C D+ D F

19

19

6

4

9

19

19

4

6

4

2

3

19
19
19
19
19
20
20
20
20
20

19
19
19
19
19
20
20
20
20
20

6
6
2
6
3
9
1
13
1
8

5
2
3
2

2

6
2
5
16
4
7
7
5
6

6
5
4
6
4
1

2
11

1

11
6

3

37

37

3

6

6

9

8

20

20

1

1

3

10

5

20

20

17

2

1

17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17

6
7
12
7
4
7

6
8
3
7
2
4

5
2
2
2
5
5

1
6
1

20

20

1

1

3

3

22

22

18

4

22

22

20

1

1

22

22

7

8

7

22
22
22
22

22
22
22
22

2
22
12
4

8

12

9
11

7

18

15

7

1

6

5

7

2

W

I

M

1

5

5

1

1

2

1
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รายวิชา
พระพุทธศาสนา
220135-60 : พระสาวกและนักปราชญ์ชาว
พุทธ
220136-60 : ภาษาบาลีเพือ่ การศึกษา
พระพุทธศาสนา 2
106101-60 : ความเป็นครู
004001-55 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
002003-55 : จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
001003-55 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
220336-60 : พุทธศิลปะและโบราณคดี
220332-60 : พระไตรปิฎกศึกษา
220241-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 1
002002-55 : ท้องถิ่นไทย
106203-60 : การบริหารจัดการทางการศึกษา
102201-60 : การพัฒนาหลักสูตร
101202-60 : การฝึกปฏิบัตวิ ิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2
220342-55 : พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ
108361-55 : การศึกษาแบบเรียนรวม
102321-55 : การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้
103111-55 : เทคโนโลยีการศึกษา
002001-55 : วิถีแห่งชีวิต
220448-55 : พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
220447-55 : พระพุทธศาสนากับปรัชญา
220422-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 2
105231-55 : จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว
106436-55 : กฎหมายการศึกษา
101412-55 : ทักษะวิชาชีพครู 2

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน A

B+

B

การกระจายระดับคะแนน
C+ C D+ D F

18

16

11

2

2

1

18

14

6

2

2

3

18
18
18
18
20
20

16
15
15
14
20
19

4
12

6
2

2

2
5
19

3
6

20

20

5

8

5

2

20
20
20

20
20
20

6
4
1

12
9
6

2
6
3

1
9

1

20

20

16

4

17

15

6

1

3

2

1

17

17

3

9

4

1

17

17

10

7

17
37
22
39

17
37
22
39

4
10
9
20

8
9
13
9

5
10

8

7

2

1

22

22

20

2

22

22

1

8

9

3

1

22
22

22
22

10
18

5
4

7

4
3
5

1
1
8
3
4

I

2
1

2

1

2
2
2

3
2
1

1
1

2

4
1

2

2. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา

W

การประเมินจากนักศึกษา
(เต็ม 5)
มี
ไม่มี

ภาคการศึกษาที่ 1
220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ

4.56

220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย

4.75

แผนการปรับปรุง
จากผลการประเมิน

2

M
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220134-60 : พุทธภาวนา

4.55

101201-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

4.60

220231-60 ชาดกศึกษา

4.56

220232-60 ศาสนพิธแี ละเทศกาลชาวพุทธ

4.00

220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน

4.60

220236-60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์

4.36

220445 : 55 พุทธรัฐศาสตร์

4.13

220316 : 55 เทววิทยาเบื้องต้น

4.28

220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ

3.97

220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1

4.00

220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน

4.50

พระพุทธศาสนา
220442 : 55 พุทธศึกษาศาสตร์

4.34

220444 : 55 สิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธ

3.80

101411 : 55 ทักษะวิชาชีพครู 1

4.58

ภาคการศึกษาที่ 2
220133 : 60 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา

4.64

220135 : 60 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ

4.57

220136 : 60 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2

4.60

220241 : 60 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1

4.63

220332 : 60 พระไตรปิฎกศึกษา

4.54

220336 : 60 พุทธศิลปะและโบราณคดี

4.63

220342 : 55 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

4.38

101202-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

4.44

220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 2

4.48

220447 : 55 พระพุทธศาสนากับปรัชญา

4.45

220448 : 55 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

3.70

101412 : 55 ทักษะวิชาชีพครู 2

4.56

3. ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
สรุปผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีทั้งหมด 26 รายวิชา ได้รับ
การประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิช า โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ มาก

48
(คะแนนอยู่ในช่วง 4.23 จากคะแนนเต็ม 5) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อทักษะการสอนของอาจารย์ทั้ง
6 ด้าน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (คะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5)
4. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
(ระบุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏใน หมวดที่ 2 ข้อ 3. ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา)
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสัมฤทธิผลของการ
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
สอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักทั้ง 5 ประการ
(1) คุณธรรม จริยธรรม
ไม่มี
ไม่มี
(2) ความรู้
เนื้อหาค่อนข้างมาก
จัดสอนเสริมหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
(3) ทักษะทางปัญญา
ไม่มี
ไม่มี
(4) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ไม่มี
ไม่มี
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไม่สามารถสอนให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้อย่าง
ผู้สอนต้องไปอบรมและศึกษาเพิม่ เติมในเรื่องของตัวเลข
ชานาญการ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) สานึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน
- การฝึกประสบการณ์การสอนในห้องปฏิบัติการ
จัดกลุ่มฝึกหรือกลุ่มสัมมนาให้เล็กลง
(7) อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทักษะการจัดการเรียนรู้
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
(ตัวบ่งชี้ 5.1)

ผลการดาเนินงาน
มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาพุ ท ธศาสนศึ ก ษา เป็ น หลั ก สู ต รการผลิ ต
บั ณ ฑิ ต ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ลัก ษณะของการศึ กษาคุ ณ ธรรมจริยธรรม
โดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะนาไปสู่การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มี
บริบ ทสั งคมที่ นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธ ให้เข้าใจศาสนาที่ ตนนับ ถือ ใช้ ประโยชน์ จ ากสิ่งที่
ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและลาดับความสาคัญได้
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญของ
พระพุทธศาสนา สามารถอธิบายความรู้ตามหลักการที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการทางพุทธศาสนา สนใจในการพัฒนาความรู้ทางพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาสามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆทีเ่ กี่ยวข้อง
3. มีทักษะทางด้านปัญญา การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนากับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกปัจจุบัน
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถสื่อสาร
กับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ให้ความช่วยเหลือและประสาน
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆทั้งในบทบาทของผู้นา และผู้ตาม
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การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
(ตัวบ่งชี้ 5.2)

ผลการดาเนินงาน
สามารถใช้ความรู้ในพระพุทธศาสนาใช้ชี้นาสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม ผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน
อย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม
6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา สามารถในการฝึกอบรม
ปฏิบัติภาวนา และศาสนพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาพระพุทธศาสนาอย่างบูรณาการ
2) การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ าวหน้ า ในศาสตร์ส าขาวิ ช านั้ น ๆ
ในการการปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ าในปี ก ารศึ ก ษา
2561 ได้ปรับปรุงและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 นั้นจะเริ่มตั้งแต่ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การรวบรวม
ข้อมูลในการต้องการของตลาดอาชีพ สาระความรู้ที่จาเป็น และปัญหาจากหลักสูตร
โดยใช้รูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อใช้การเป็นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ในให้ทันสมัย การวิจัยนั้นได้ใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมินองค์ประกอบ 3
ส่ว น คื อ บริบ ท ปั จ จั ยการน าเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ตที่ เกิ ด นอกจากนี้ ยั งได้
พิ จ ารณาจากประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ด้ า นพุ ท ธศาสนา และการศึ ก ษาจาก
สถานการณ์ร่วมสมัย คือ
1. การประเมินคุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.25560-2565
3. นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
กรอบการจั ด ท าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธศาสนศึ ก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ใช้ระบบ มคอ. เป็นระบบในการการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ คือ
ได้ปรับปรุง หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียบร้อย และผ่านสภามหาวิทยาลัย เริ่มดาเนินการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560
มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การพิจารณากาหนดผู้สอน มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
สาขาวิชาได้วางระบบผู้สอน ดังนี้ เกณฑ์การจัดวางตัวผู้สอนในสาขาวิ ชาพุทธ
ศาสนศึกษา ดาเนินการดังนี้ (1) เป็นผู้จบในสาขาวิชานั้น (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ (3)
อาจารย์สนใจรายวิชานั้น
P: Plan การวางแผนระบบกลไกการกาหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริห ารหลั กสูต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาพุ ท ธศาสนศึก ษา
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ผลการดาเนินงาน
ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดผู้สอนในแต่ ละภาคการเรียน โดยสาขาวิชาได้วางระบบ
ผู้สอน ดังนี้คือ
1.1 เกณฑ์ภาระการสอน
โดยเกณฑ์การจัดวางตัวผู้สอนในสาขาวิชา ในแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย
คุณวุฒิที่อาจารย์ท่านนั้น ๆ สาเร็จการศึกษา ประสบการณ์การสอนในรายวิชานั้น และ
ความสนใจรายวิชานั้ นๆ เพื่อ เตรียมเสนอเป็ นเอกสารประกอบการสอนในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้วางแผนไว้
1.2 จ านวนรายวิ ช าที่ จ ะต้ อ งสอนไม่ เ กิ น 4 วิ ช า ไม่ เ กิ น 24 หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย
1) รายวิชาทฤษฏีไม่เกิน..........3........วิชา ไม่เกิน.........16...หน่วยกิต
2) รายวิชาปฏิบัติไม่เกิน...........2.......วิชา ไม่เกิน.........8.....หน่วยกิต
D : Do การดาเนินการตามระบบกลไกการกาหนดผู้สอน
1.1 จานวนอาจารย์ผู้ สอนในหลัก สูตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาพุท ธศาสน
ศึกษา มีผู้สอน 8 คน
1.2 เกณฑ์ภาระการสอน
1.2.1 หลักสูตรได้มีการจัดประชุมในการทาแผนการเรียนการสอนในภาค
เรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 4/2561 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง พิจารณาการจัดทาแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.
3) ภาคปกติ 1/2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกรอบในการพิจารณากาหนด
ผู้สอน โดยใช้หลักคุณวุฒิที่อาจารย์ท่านนั้น ๆ สาเร็จการศึกษา ประสบการณ์การสอนใน
รายวิ ช านั้ น และความสนใจรายวิ ช านั้ น ในการจั ด ท าแผนการสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษา
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร ได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ท่าน
รับผิดชอบรายวิชาให้มีภาระงานขั้นต่าตามเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย
C : Check การประเมินระบบกลไกการกาหนดผู้สอน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้ ป ระชุ ม ครั้ งที่ 3/2562 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 24
พฤษภาคม 2562 เรื่อง พิจารณาการจัดทาแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.3)
ภาคปกติ 1/2562 ในประเด็ นการกาหนดผู้ สอน พบว่า ทางหลัก สูต รมีก ารกาหนด
เกณฑ์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
A : Act การปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการกาหนดผู้สอน
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่า กระบวนการในการ
กาหนดผู้สอน และเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่มี
ข้อสังเกตในที่ประชุม ได้ประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
พิจารณาการจัดทาแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.3) คือ ในการกาหนดผู้สอนใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาข้ามศาสตร์ ควรจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นทีม
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ผลการดาเนินงาน
1.3 ภาระการสอน
ชื่ออาจารย์
ภาระการสอน (ชม.) ภาระการสอน (ชม.)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ทฤษฎี
ปฏิบตั ิ
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
3
12
6
6
นายสายนต์ ชาวอุบล
6
4
3
8
นายนิวัติ ทองวล
9
0
9
0
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
12
7
12
8
นายโยธิน มาหา
15
9
12
8
นายบัญญัติ อนนท์
15
4
15
8
จารย์
นายมานิตย์ อรรคชาติ
6
12
12
9
นายชินวัชร นิลเนตร
15
4
12
9

รวมทั้
ง
หมด
27
21
18
39
44
42
39
40

2) การก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ.3 และ มคอ.4 มี ผ ลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์ได้ ทาจัด ทา
เอกสารทั้ง มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการมีประธาน
หลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ก ากั บ ติ ด ตาม ซึ่ งในกรณี ที่ อ าจารย์ ส อนท่ านเดี ย วก็ จ ะมอบหมายให้
อาจารย์ท่านนั้นดาเนินการเองเลย ส่วนที่มีการสอนหลายคนก็มอบหมายให้ประธาน
หลักสูตรเป็นดาเนินการในภาพรวม ซึ่งในปี 2561 ทางหลักสูตรได้รับการอบรมและ
พั ฒ นาการท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 จากส านั ก ส่ งเสริม ทะเบี ย นและ
วิชาการในการทา มคอ.ต่าง ๆ ในเว็บที่สานักส่งเสริมทะเบี ยนและวิชาการได้จัดทาขึ้น
ซึ่งจะสะดวกในการตรวจสอบมากกว่าเดิมที่เว็บไซต์ http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/
การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
P: Plan วางระบบกลไกการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีระบบกลไกในการ
จัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่ อแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดทาและส่ง มคอ.3/มคอ.4 ให้มีความถูกต้อง ตามแบบฟอร์มเอกสาร
2. ให้อาจารย์ผู้รั บผิดชอบในรายวิชาจัดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ส่งให้ประธาน
หลักสูตร/กรรมการประจาหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น
D : Do การด าเนิ น การตามระบบกลไกการจั ด ท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ ล ะ
รายวิชา ได้มอบให้เลขานุการหลักสูตร เป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตามและนาเข้าสู่ที่
ประชุมเพือ่ ทราบ โดยมีผลดังนี้
1. ในคราวประชุ ม คณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต ร ครั้ งที่ 4/2561 ในวั น
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พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แจ้งกาหนดการจัดส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยให้ จั ด ส่ งก่ อ นวั น ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยประธาน
หลักสูตรได้มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์
2. เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย จึงได้นาเอกสารส่งให้ประธานหลัก สูตรเป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้อง จานวน 15 รายวิชา
C: Check การประเมินระบบกลไกการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2561 ในวั น ที่ 3
สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เรื่ อ ง รายงานผลการจั ด เก็ บ มคอ.3/มคอ.4 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยประธานหลักสูตรแจ้งต่อคณะกรรมการบริห ารถึงประเด็ นการ
จัด ส่ ง มคอ.3/มคอ.4 มี จ านวนครบถ้ ว นสมบู รณ์ แต่ มี บ างรายวิ ชาใช้ ไม่ เป็ น ไปตาม
แบบฟอร์มให้ ให้ดาเนินการแก้ไขและจัดส่งใหม่อีกครัง้ มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการเพิ่ม
กระบวนการอบรมการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ในปีต่อไป
A : Act การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งระบบกลไกการจั ด ท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ ล ะ
รายวิชา
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่าระบบกลไก
การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ต้องมีการเพิ่มกระบวนการอบรมในการจัดทาใหม่ในปีต่อไป
โดยในปี การศึกษา 2561 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดทา มคอ.3 ที่ทางสานั ก
ส่งเสริมวิชการและงานทะเบียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและ
ปรับปรุง มคอ.3 ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและสามารถส่ง มคอ. ผ่านระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยได้ที่เว็บ http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/
การกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา มคอ.3/มคอ.4
P: Plan การวางแผนระบบกลไกการกากั บ /ติ ด ตาม/ตรวจสอบ ผลการจั ด ท า
มคอ.3/มคอ.4
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีระบบกลไกในการ
จัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชิดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อแจ้งกาหนดการในการจัดส่ง
มคอ.3/มคอ.4 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. 3 ด้วยตัวเอง
2. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัด ส่ง มคอ.3/มคอ.4 ส่งให้ ประธาน
หลักสูตร/กรรมการประจาหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง เบื้องต้น
3. หลักสูตรนาข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 ขึ้นไว้เว็บไซต์ของสาขาวิชา และจัดส่ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก 1 ชุด
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D : Do การดาเนิ นการตามระบบกลไกการกากับ /ติ ดตาม/ตรวจสอบ ผลการ
จัดทา มคอ.3/มคอ.4
1. ในคราวประชุ ม คณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต ร ครั้ งที่ 4/2561 ในวั น
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แจ้งกาหนดการจัด ส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้จัดส่งก่อนวันที่ 2561 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งกาหนดการจัดส่งผลการ
เรี ย น 1/2561 , มอค.5 1/2561 และ มอค. 3 2/2561 โดยให้ จั ด ส่ ง ก่ อ นวั น ที่ 25
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยประธานหลักสูตรได้มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดาเนินการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
2. โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มี
การจัดส่ง มคอ.3 ครบทุกรายวิชา รวมจานวน 15 รายวิชา
และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มี
การจัดส่ง มคอ.3 ครบทุกรายวิชา รวมจานวน 11 รายวิชา
3. เมื่อมีการรวบรวม มคอ.3 ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นาย
มานิตย์ อรรคชาติ จะเป็นผู้นาส่ง มคอ.3 ต่อทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต่อไป
C: Check การประเมินระบบกลไกการกากั บ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดทา
มคอ.3/มคอ.4
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ได้ประชุมครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บ มคอ.
3/มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่
22 มกราคม 2562 เรื่ อ ง ติ ด ตามการจั ด ส่ ง มคอ. 3 2/2561 และ มคอ. 5 1/2561
พบว่า คณาจารย์ดาเนินการจัดส่งตามกาหนดทุกรายวิชา
A : Act การพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการกากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการ
จัดทา มคอ.3/มคอ.4
ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่าระบบกลไก
การจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข
2.3 การกากับกระบวนการสอน
คุณภาพ/ความเหมาะสม
ผู้กากับติดตาม
1. แผนการสอน
นายโยธิน มาหา
2 . ก า รแ บ่ งน้ า ห นั ก ก า ร นายชินวัชร นิลเนตร
ประเมินผลในแต่ละโดเมน

วิธีการ
ดาเนินการตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย
ตามสั ด ส่ ว นของรายวิ ช า
ท ฤ ษ ฎี ห รื อ ที่ เป็ น วิ ช า
ปฏิบัติ
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3. วิธีการประเมินผลของแต่ นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
ละโดเมน
4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นายมานิตย์
อรรคชาติ

แ บ่ งต า ม เนื้ อ ห า ข อ ง
รายวิชานั้น ๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
วิธีการบูรณาการ/วิธีการ
รายวิชา (รหัสวิชา/ชื่อวิชา) บูรณาการกับพันธกิจ ประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการ
พุทธภาวนา/220134
กิจกรรมการเรียนการ กาหนดกิจกรรมจิต
สอน, ทานุบารุง
อาสาภาวนาเพื่อสังคม/
ศิลปวัฒนธรรม
บาเพ็ญประโยชน์ไม่
น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา
โดยนาชั่วโมงปฏิบัติมาคิด
เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของผล
การเรียน

การประเมินผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ 5.3)

มีผลการดาเนินงานในระดับ 3.00
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่กาหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ระบุไว้ใน
มคอ.2 ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
ด้าน
วิธีการสอน/การจัดการเรียนรู้
1. คุ ณ ธรรม 1. การบรรยายภายในชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จริยธรรม
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบัน และการ
ระบุปัญหาจริยธรรม โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อน
แนวคิด การศึกษากรณีศึกษา
การวิพากษ์คุณค่าทางจริยธรรม

วิธีวัดและประเมินผล
1. ประเมินระหว่างเรี ยน โดย
ป ร ะ เมิ น จ า ก ด้ า น เจ ต ค ติ
( Attitude
Domain )
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
ในชั้ น เรี ย น โดยใช้ วิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เช่ น การสั งเกต
การใช้ แ บบทดสอบ การเก็ บ
ข้อมูลสถิติความประพฤติ
2. ใช้แบบประเมินและแบบวัด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง อาจท าได้ ใ น
ลักษณะ การตรวจสอบเจตคติ
ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
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ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
วิชาชีพและการดารงชีวิต
3. การจัดการศึกษานอกสถานที่
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานองค์กร
หรือสถาบันที่มีความโดดเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1 นักศึกษามีความรู้ในด้าน
ความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และ
วิชาด้านพระพุทธศาสนา
2 สามารถบูรณาการความรู้
วิชาชีพครู หรือความรู้เฉพาะ
ด้านตามสาขาวิชาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาใน
วิชาชีพ
3 สามารถบูรณาการระหว่าง
ความรู้วิชาชีพครูกับความรู้
เฉพาะด้านเพื่อการวิจัยพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องได้
4 สามารถแสวงหาความรู้ด้ า น
พระพุทธศาสนาที่เป็นปัจจุบัน

จริ ย ธรรม ซึ่ งมี อ งค์ ป ระกอบ
จากส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์นั้น ๆ

1. การประเมินด้วยการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่
หลากหลายวิธี เช่น การสอบ
เนื้อหาวิชารู้โดยใช้ข้อสอบ
การนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น
2. การประเมินผลจากกิจกรรม
หรือผลงานที่เป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ทั้งใน
ห้องเรียนและการเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เช่น ผลการทา
รายงานการศึกษา ผลการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา ผลสรุป
โครงการ
3. ประเมินผลจากชั่วโมงใน
การปฏิบัติกจิ กรรมภาวนาหรือ
บาเพ็ญประโยชน์
3. ทักษะทาง 1. นักศึกษาสามารถคิดค้นหา
1.ก ารป ระเมิ น กิ จ ก รรม ที่
ข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและ สามารถนามาเป็นเครื่องมือใน
ปัญญา
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ การประเมินทักษะทางความรู้
ลึ ก (Cognitive Domain) ใน
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
การแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์
หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการ ต่าง ๆ
ปฏิบัติงานสอนและงานครู
2 .ก า ร ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และ ความสามารถในการคิ ด และ
การแก้ปั ญ หาโดยยกตั วอย่า ง
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
กรณี ศึกษาซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง
2. นักศึกษาสามารถคิด
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่ ที่เกิดขึน้ จริงในสังคมปัจจุบัน
3.การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด จาก
มีความสลับซับซ้อน เสนอ
การใช้ ก ระบวนการการแก้ ไข
ทางออก และนาไปสู่การแก้ไข ปัญหา การศึกษาค้นคว้าอย่าง
ได้อย่างสร้างสรรค์
เป็ น ระบบ มี ก ารวิ เ คราะห์
3. นักศึกษามีความเป็นผู้นาทาง วิ จ ารณ์ เช่ น การรายงาน
การศึกษากรณีศึกษา
ปัญญาในการคิดพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีวสิ ัยทัศน์
4. ทักษะ
1. การสอนแบบกลุม่ ร่วมมือซึ่ง 1. การประเมิ น ผู้ เรีย นในการ
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ความสัมพันธ์ ต้องแนะนา กฎกติกามารยาท
บทบาทความรับผิดชอบของแต่
ระหว่าง
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
บุคคลและ
2. มอบหมายการทางานแบบ
ความ
กลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียน
รับผิดชอบ
สมาชิกกลุ่มและตาแหน่งหน้าที่
ในกลุ่ม
3. การฝึกปฏิบตั ิการจัด
อบรม การศึกษาดูงานเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกการอยูร่ ่วมกับ
ผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลทัว่ ไป

แสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
และผู้ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
2 . ก า ร ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ที่
แสดงออกถึ ง ภาวะผู้ น าตาม
ส ถ าน ก า รณ์ ก าร เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย
3. การประเมินความสามารถ
ในการท างานร่ ว มกั บ กลุ่ ม
เพื่ อน แล ะที มงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
4. การประเมินการแสดงออก
ของการตระห นั ก ถึ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู้ ต าม
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้แ ละ
ค วาม ส น ใจ ใน ก ารพั ฒ น า
ต น เองใน ด้ าน ค วาม รู้ ท าง
ศาสนาอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการ 1. การมอบหมายงานที่ต้องใช้ 1 . ก า ร ป ร ะ เมิ น งา น ต า ม
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
วิเคราะห์เชิง ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
โดยใช้ แ บบสั ง เกต และแบบ
ตัวเลข การ คานวณ
ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด การ
สื่อสารและ 2. การมอบหมายงานที่ต้องมี
เขียน
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
การใช้
2. การทดสอบทั ก ษะการฟั ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
จากแบบทดสอบที่ ส อดคล้ อ ง
3.
การจั
ด
กิ
จ
กรรมในรายวิ
ช
าให้
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สารสนเทศ
3. การทดสอบการวิ เคราะห์
นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูล นาเสนอด้วยวาจา และใช้ ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทา
สื่ออิเลคทรอนิกส์ประกอบ เรียบ รายงาน กรณี ศึ กษ า แล ะ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
เรียงความคิดเพื่อเขียนรายงาน
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
6 . ก ร ณี มี 1 จัดการเรียนรู้ที่มรี ูปแบบ
1 วัดและประเมิน จากผลการ
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
เกณฑ์วิชาชีพ หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และ ก่อนปฏิบัติการสอน
(ให้ระบุ)
2 วัดและประเมิน จากผลการ
รูปแบบไม่เป็นทางการ อย่าง
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
สร้างสรรค์
3 วัดและประเมินจากการเข้า
2 จัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนที่ ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ตลอดหลักสูตร
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนทีม่ ีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
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3 จัดการเรียนรู้ในวิชา
พระพุทธศาสนาที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของวิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 แผนการพัฒนาการพั ฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ใน มคอ.3 หรือ 4 (ถ้ามี) โดยมีการตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนรู้ กั บ
แผนการประเมิ น ผลการเรีย นรู้ (Learning outcome) ตามที่ ป รากฏในหมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ 5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3
หรือ 4 (ถ้ามี) โดยพิจารณาว่า ผู้สอนใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่
เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามกาหนดเวลาการประเมิน และสัดส่วนของการประเมินผล
ตามที่กาหนดไว้ในแผนหรือไม่ รวมถึงความเหมาะสมหรือความผิดปกติของผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา
ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุ
ในรายละเอียดของรายวิชา (หมวดที่ 2 ข้อ 3 ใน มคอ.5) และการตรวจสอบผลการ
ประเมินจากวิธีการประเมินผลตามที่ได้วางแผนไว้ โดยอาจรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 11 โดยให้
จัดทารายงานผลการดาเนินงานราชวิชา (มคอ.5) ต่อประธานหลักสูตรภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่หลักสูตรคาดหวังโดย
ได้รายงานผลการประเมินไว้ใน มคอ.5 ทั้งนี้ได้มีการทวนสอบระบบการประเมินโดยให้
ความสาคัญกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
2.2 ไม่พบ
2.3 ไม่แก้ไข เพราะไม่พบ
3) การกากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5
มคอ.6 และ มคอ.7) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
การกากับการ
ผู้กากับติดตาม
วิธีการ
ระยะเวลา
ประเมิน
มคอ.5
เลขาหลักสูตร ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร 30 วัน
ตรวจสอบการจัดส่ง
มคอ.6
เลขาหลักสูตร ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร 30 วัน
ตรวจสอบการจัดส่ง
มคอ.7
เลขาหลักสูตร คณะกรรมการประจ า 60 วัน
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ค ณ ะ ต รวจ ส อ บ ก า ร
จัดส่ง

2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (ตัวบ่งชี้ 5.4)
2.1 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
(ข้อมูลปรากฏในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ของ มคอ.2)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่ อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี )
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจั ดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากระดับ 5.0
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน

2.2 รายงานผลการดาเนินงานตามดัชนีบ่งชี้
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เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

เอกสารหลักฐาน

รายละเอียด

(1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย
ร้อ ยละ 80 มี ส่วนร่วมในการประชุ ม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงาน

หลักสูตร มีการประชุมอาจารย์ 1. รายงานการประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ประจาปี 2561 และ
คน ในปีการศึกษา 2561 มีการ ประจาปี 2562

(2) มี รายละเอี ยดของหลั กสู ตรตามแบบ
มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุดมศึ กษาแห่ งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มี ราย ล ะ เอี ย ด ขอ งราย วิ ช าแ ล ะ
ราย ล ะ เอี ย ด ข อ งป ร ะ ส บ ก าร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนิ นการของ
ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนิ น ง า น ข อ งป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนิ นการของ
หลัก สูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลักสูตรมี (มคอ.2) ที่ได้
มาตรฐานผลการเรียน 6 ด้าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF

1. เอกสารหลักสูตร
2. หนังสือนาที่ สกอ.
แจ้งรับทราบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2561 มี มคอ.3
ครบถ้วนทุกรายวิชา
- ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน
15 วิชา
- ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน
11 วิชา
ปีการศึกษา 2561 มี มคอ.5
ครบถ้วนทุกรายวิชา
- ภาคการศึกษาที่ 1 จานวน
15 วิชา
- ภาคการศึกษาที่ 2 จานวน
11 วิชา

1. แบบสรุปรายวิชาที่เปิด
ในปีการศึกษา 2561
2. แบบสรุปการนาส่ง
มคอ.3, มคอ.4
3. เอกสาร มคอ.3, มคอ.4
(ถ้ามี)
1. แบบสรุปการนาส่ง
มคอ.5, มคอ.6
2. เอกสาร มคอ.5, มคอ.6
(ถ้ามี)

ในปีการศึกษา 2561
หลักสูตรได้จดั ทารายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 เมื้อสิ้น
ภาคการศึกษา ที่ 2/2561
เสร็จสิ้นเสนอให้คณะเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
หลักสูตร ได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชาจานวน 8
วิชา คิดเป็นร้อยละ 30.76
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทัง้ หมด 26 วิชา

1. เอกสาร มคอ.7

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ประชุมจานวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง

1. คาสั่งแต่งตั้งกรรมการทวน
สอบ
2. สรุป/รายงานผลการทวน
สอบ
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ผลการดาเนินงาน
ดัชนีบ่งชี้

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการ
ประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

รายละเอียด

หลักสูตรมีการดาเนินการ

เอกสารหลักฐาน

1. รายงานการประชุม

ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ดาเนินงานใน มคอ.7 ในปี
การศึกษา 2561 ตาม
คาแนะนาของกรรมการ
ตรวจประกันคุณภาพ

(8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคนได้รั บ การ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน าด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

(10) จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น การ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา
ปีสุดท้าย/บัณ ฑิตใหม่ที่มีต่อคุณ ภาพ
หลั กสู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ยไม่ น้อ ยกว่า 3.5
จากระดับ 5.0
รวมตัวบ่งชี้ที่ได้ประเมิน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ได้ประเมิน

ไม่มี

อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน 1. คาสั่งประชุม/ร่วมสัมมนา
ทางวิชาการ
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพ ตามแฟ้มประวัติ 2. แบบรายงานผล
การเข้าร่วมพัฒนาด้าน
และผลงานอาจารย์ ปี 2561
วิชาการหรือด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์
ไม่มี

4.22

4.71

10
100

รายงานผลการสารวจความ
พึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
รายงานผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ดัชนีบ่งชี้

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี

รายละเอียด

เอกสารหลักฐาน

10
100

3. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. อาจจะทาให้มีผลกระทบต่อ

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
1. ประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางและวิธีการ
แก้ไข

ค่อยมีผลงานตีพิมพ์

อาจารย์ประจาหลักสูตรในอนาคต

อาจารย์ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการในแต่ละปี

3. ความสามารถของอาจารย์

3. อาจารย์ไม่สามารถทางานในการ

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องพยายามฝึกฝน

บริหารหลักสูตรได้อย่างครบถ้วน

ตนเองในด้านทีข่ าดความเชี่ยวชาญ

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
บ่อยเกินสิ่งที่ควรเป็น
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่

ประจาหลักสูตรยังไม่

2. สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้

สามารถสนับสนุนต่อการ
พัฒนาหลักสูตร

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ตัวบ่งชี้ 6.1)

ผลการดาเนินงาน
มีผลการดาเนินงานในระดับ 4.00
1) ระบบการดาเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
P : Plan การวางแผนระบบกลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รด าเนิ น การประชุ ม เพื่ อ วางระบบและกลไกสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีดังนี้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาทรัพยากร ที่จะสนั บสนุน
การเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาว่ามีความเพียงพอหรือไม่ โดยเสนอเข้าที่ประชุมเกี่ยวกับ
แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ เกี่ยวกับจานวนทรัพยากรที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม
เช่น หนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ โดยกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ
จานวนเอกสาร หนังสือ ตารา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา จานวน 50 เล่ม และมีการกาหนด
เป้ าหมายเชิงคุ ณ ภาพ คื อ ได้ รับ เอกสารจากช่ องทางต่าง ๆ ทั้ งของทางหลั กสู ตรและของ
มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดผู้รับผิดชอบและดูแล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อทบทวนระบบและกลไก ในการบริหาร
สิ่งอานวยความสะดวกทุกภาคการศึกษา
D : Do ขั้นดาเนินการตามระบบกลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อรับข้อเสนอ จากอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ นายชินวัชร นิลเนตร เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
2. อาจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบได้ ป ระสานงานกับ คณะและมหาวิท ยาลั ย และชี้แจงว่ า
ขณะนี้ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รไม่ เพี ย งพอ เนื่ อ งจากหนั งสื อ เอกสาร ต ารา
บางส่วนมีความล้าสมัย ครุภัณฑ์บางส่วน เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน สาหรับห้องกิจกรรม
พุ ท ธศาสนศึ ก ษา (ห้ อ ง 36.06.04) ที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเข้ า มาค้ น คว้ า ห าข้ อ มู ล ทาง
พระพุทธศาสนาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ได้
3. หลังจากเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยหลักสูตรได้รับการสนั บสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ให้ จัดหาในส่วนของเอกสาร ตารา หนั งสือ เพื่อทดแทนส่วนที่ ล้าสมัย ในส่วน
ครุภัณฑ์ ไม่ได้รับการสนับสนุน
C : Check ประเมินผลระบบกลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุม
ครั้ งที่ 7/2561 ในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2561 เรื่ อ ง พิ จ ารณาเรื่ องการจั ดท าประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร พบว่า ในประเด็นการมี ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
นักศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนรู้มีการดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนระบบกลไกที่
หลัก สู ต รได้ ว างไว้ แต่ ค วรมี ก ารเพิ่ มกระบวนการที่ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ว มในการเสนอสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีผลการดาเนินงาน
ดังนี้
2) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ
สิ่งสนับสนุน
รายละเอียด
ห้องทางานคณาจารย์หลักสูตร จานวน 1 ห้อง
ห้องกิจกรรมพุทธศาสนศึกษา
จานวน 1 ห้อง
โปรเจคเตอร์
จานวน 4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จานวน 8 เครื่อง
ปริ้นเตอร์
จานวน 3 เครื่อง
เอกสารตาราทางพุทธศาสนา
จานวน 500 เล่ม (ห้องกิจกรรมพุทธศาสนศึกษา)
เว็บไซต์ของสาขาวิชา
จานวน 1 เว็บ
เว็บไซต์อีเลิร์นนิงของสาขา สาหรับการเรียนในรายวิชาเอก
จานวน 1 เว็บ
เว็บไซต์อีเลิร์นนิงของสานักคอม ที่จัดทาให้หลักสูตร จานวน 1 เว็บ

64
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เว็บไซต์ย่อยของนักศึกษาในสาขาวิชา
จานวน 40 เว็บ
Google Drive สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา จานวน 1 ล้าน TB
A : Act การปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ
กลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีกระบวนการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ยนเช่น ต ารา หนั งสื อเพิ่ ม ขึ้ น โดยท าเป็ น แผนสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ให้
นักศึกษาได้ทาเป็นบันทึกขอความอนุเคราะห์มาในปีถัดไป เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถาที่เป็น
รูปเล่มซึ่งสามารถค้นคว้าได้ง่าย
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
P : Plan การวางแผนกระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กาหนดให้มีการการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้
1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตารา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3. มี ก ารดู แ ล รั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม และทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
D : Do การดาเนินการตามระบบกลไกกระบวนการปรับปรุง ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดาเนินการประเมินโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยได้ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังดังนี้
ปี 2559
6. ทรัพยากรและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสม

4.26

0.75

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพ่ ักนักศึกษา มีความพร้อมต่อการ
จัดการศึกษา

4.14

0.76

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

4.10

0.79

มาก
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6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม

4.11

0.72

มาก

6.5 มีการจัดพื้นทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือทางานร่วมกัน

4.10

0.79

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.04

0.81

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา
ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

3.98

0.79

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

3.82

0.80

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทาวิจัย

3.85

0.81

มาก

6.10 มีอปุ กรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย

3.88

0.81

มาก

6.11 การเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย

4.14

0.76

มาก

4.01

0.78

มาก

4.28

0.76

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักนักศึกษา มี
4.16
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

0.75

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล 4.12
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

0.80

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม

4.12

0.80

มาก

6.5 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.00

0.86

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.05

0.76

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร
แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

3.99

0.84

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

3.83

0.99

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
3.86
ใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

0.99

มาก

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสม
ในการทาวิจัย

1.00

มาก

รวม

ปี 2560
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม

3.92
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6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายใน
มหาวิทยาลัย

3.87

1.05

มาก

รวม 4.02 0.87

มาก

ปี 2561
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม

4.30 0.66

มาก

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักนักศึกษา มี
4.21 0.68
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา

มาก

6.3 ทรัพยากรที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมุด ตารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล 4.21 0.65
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้

มาก

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม

4.26 0.63

มาก

6.5 มีการจัดพื้นที่สาหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือทางานร่วมกัน

4.19 0.71

มาก

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศึกษา

4.12 0.74

มาก

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร
แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย

4.21 0.68

มาก

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกั ศึกษาเพื่อทาวิจัย

4.21 0.61

มาก

6.9 มีห้องทางานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
4.14 0.65
ใช้ได้สะดวกในการทาวิจัย

มาก

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสม
ในการทาวิจัย

4.12 0.74

มาก

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายใน
มหาวิทยาลัย

4.12 0.77

มาก

รวม 4.19 0.68

มาก

สรุปรายงานผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ได้ผลโดยแสดงผลสารวจความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ปี ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลาดับดังนี้
ปีการศึกษาที่ประเมิน
คะแนนความพึงพอใจ
2559
4.01
2560
4.02
2561
4.19
C : Check การประเมินระบบกลไกกระบวนการปรับปรุ งตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยได้นาผลดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมครั้งที่
6/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดั บ หลั ก สู ต ร พบว่ า ในกระบวนการปรั บ ปรุ งตามผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้ระบบกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก
A : Act การปรับปรุงพัฒ นากระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปี ก ารศึก ษา 2561 หลั กสู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาพุ ท ธศาสนศึก ษามี ก าร
ดาเนิ น การปรับ ปรุงพั ฒ นากระบวนการปรับ ปรุง ตามผลการประเมิน ความพึ งพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ โดยมอบหมายให้นายมานิตย์ อรรคชาติ
ดาเนินการออกแบบประเมินผลโดยหลักสูตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการทรัพยากรของ
หลัก สูต รต่ อ ไป จากข้ อประเมิ นของนั ก ศึ ก ษาในปี 2561 พบว่า 6.6 ความเหมาะสมของ
สวัสดิการนักศึกษา 6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัย
6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิ ทยาลัย มีคะแนนที่น้อย ซึ่งจะได้
นาเข้าที่ประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน

ความเห็นของต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ
ที่ได้รับการเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

2. การนาไปดาเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
ไม่มี
3. การประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รายงานตามปีที่สารวจ)
วันที่สารวจ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ให้แนบผลการสารวจมาประกอบด้วย)
3.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ต่อผลการประเมิน
ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ กองประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูล
3.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
“ไม่มี”
4. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
4.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน

ระบุข้อวิพากษ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) โดย

ระบุข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน

ใช้ ผ ลการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อการบริ ห าร
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ จากวิ ท ยากร
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ชุมชนผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ใน
มคอ.2
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
(ระบุกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการตามแผนพัฒนาใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา)
วันสิ้นสุด
ตามแผน

แผนดาเนินงาน

แผนสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ที่เกีย่ วกับอบรมการผลิต
ครูแนวใหม่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามสมรรถนะ
แผนสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ที่เกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตร

29 ส.ค.
2561
14 ธ.ค.
2561

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน
สาเร็จ
ไม่สาเร็จ

คณาจารย์
หลักสูตรพุทธ
ศาสนศึกษา

√

คณาจารย์
หลักสูตรพุทธ
ศาสนศึกษา

√

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
ไม่มีข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 ทุกรายวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร
2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ไม่มี
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชื่อ
1.นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
2.นายสายยนต์ ชาวอุบล
3. นายนิวัติ ทองวล
4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี
5. นายโยธิน มาหา
6. นายชินวัชร นิลเนตร
7. นายมานิตย์ อรรคชาติ
8. นายบัญญัติ อานนท์จารย์

โครงการพัฒนา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
อบรมการเขียนบทความวิจัย
อบรมการเขียนตารา
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
อบรมการเขียนบทความวิชาการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

วันสิ้นสุดโครงการ
สิงหาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2563
ธันวาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 2565
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2564
พฤษภาคม 2563
กรกฎาคม 2564
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3. แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษาถัดไป
แผนการดาเนินงาน
1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น
2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
3. อบรมสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา
6. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
7. โครงการนักศึกษากับงานประกันคุณภาพการศึกษา
8. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้าน
ภาษาฮินดีและพุทธศาสนา
10. โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
11. โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
12. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปญ
ั ญาพัฒนาชุมชน
13. พุทธวิธีการบาบัด
14. พระไตรปิฎกศึกษา

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด
แผน
เดือนพฤศจิกายน
เดือนมีนาคม
เดือนธันวาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน

นายบัญญัติ อนนท์จารย์
นายสายยนต์ ชาวอุบล
นายมานิตย์ อรรคชาติ
นายชินวัชร นิลเนตร
นายมานิตย์ อรรคชาติ
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์
นายโยธิน มาหา
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์

เดือนมีนาคม

นายมานิตย์ อรรคชาติ

เดือนธันวาคม
เดือนมีนาคม
เดือนธันวาคม
เดือนสิงหาคม

นายมานิตย์ อรรคชาติ
นักศึกษา
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
นายสุชาติ พิมพ์พันธ์

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายมานิตย์ อรรคชาติ ลายเซ็น :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายโยธิน มาหา ลายเซ็น :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ลายเซ็น :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ ลายเซ็น :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายชินวัชร นิลเนตร ลายเซ็น :
ประธานหลักสูตร : นายมานิตย์ อรรคชาติ
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน : 30 มิถุนายน 2562

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ลายเซ็น :

วันที่ : 30 มิถุนายน 2562

