
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
คณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               วันที่รายงาน 30  มถิุนายน 2562



หมวดที ่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 

ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจัย/ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

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

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

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

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

3. นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

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

นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 
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ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจัย/ปีท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

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

   ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม   
    ... พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
   สู่ยุค  4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),  
   หน้า 838 - 855. 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

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

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

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

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

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 
   ที่ 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม   
    ...พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
   สู่ยุค  4.0”. ปี ที่ 7 (ฉบับที่ 1),  
   หน้า 838 - 855. 

   หมายเหตุ   ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง  ให้นับตามปีการศึกษาในปีที่ประเมินเป็นปีที่ 1  

 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน  

ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

หมายเหตุ 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

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

สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. 
(2557).  
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ 
  ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน   
  ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม 
  บ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม     
  อ าเภอโนนสูง จังหวัด 
  นครราชสีมา.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง   
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ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา 

(ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ 
งานวิจัย/ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

หมายเหตุ 

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

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

สายยนต์ ชาวอุบล. (2560).   
  พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 นครราชสีมา.     
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครราชสีมา. หน้า 1 - 280 

 

3. นายชินวัชร นิลเนตร 
อาจารย์ 

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

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

เปลี่ยนจาก
นายนิวัติ 
เป็นนายชนิ
วัชร เมื่อ 28 
เม.ย. 61 - 
ปัจจุบนั 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

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

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

 

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

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

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1),  หน้า 838 - 855. 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบุชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามท่ีปรากฏใน มคอ.2 หมวดที่ 3 

ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ งานวิจัย/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 

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

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

2. นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

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

3. นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

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

นิวัติ ทองวล และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1), หน้า 838 - 855. 

4. นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

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

มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
 พุทธรัฐศาสตร์ โครงการเฉลิม 
   พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่ 
   หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
   เทพยวรางกูร. นครราชสีมา.  
   มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา.    
   หน้า 1 – 151. 
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ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ/ต ารา/ งานวิจัย/ปี
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

5. นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

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

โยธิน มาหา และคณะ. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการ 
   และน าเสนอผลงานวิจัย 
   ระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
   เพ่ือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อน 
   ประเทศไทยสู่ยุค 4.0”. ปี ที่ 7  
   (ฉบับที่ 1),  หน้า 838 - 855. 

 

อาจารย์ผู้สอน (รวมอาจารย์พิเศษ) 

ภาคการศึกษาที่ 1  

ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒสิูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   
อาจารย์ 

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

2. นายสายนต์ ชาวอุบล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

3. นายนิวัติ ทองวล  
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2554 

4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี  
อาจารย์ 

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

5. นายโยธิน มาหา  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547  

6. นายบัญญัติ  อนนท์จารย์  
อาจารย์ 

ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553  

7. นายมานิตย์  อรรคชาติ  
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 2553 

8. นายชินวัชร นิลเนตร  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2553 

9. ผศ. อรสิริ วิมลธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต 
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ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒสิูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

10. ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

11. ดร.วริศรา ยางกลาง 
อาจารย์ 

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

12. นางอลิสา ทานากะ 
อาจารย์ 

Master of Arts สาขาวิชา Psychology 
Ochanomizu University 

13. นางเพ็ญสุดา จิโนการ 
อาจารย์ 

ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

14. นางรุจิเรข บุญญราศรี 
อาจารย์ 

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

15. ผศ.ดร. ขนิษฐา ชมภูวิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

16. ดร.สมเกียรติ ทานอก 
อาจารย์ 

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

17. ผศ. ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ม.น.ม. มานุษยวิทยามหาบัณฑิต 

18. ดร.ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
อาจารย์ 

ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

19. นายต้อง พันธ์งาม 
อาจารย์ 

วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

20. รศ.ดร. เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ 
รองศาสตราจารย์ 

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคการศึกษาที่ 2  
ที ่ ชื่อ–สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒสิูงสุด (สาขาวิชา) 

สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   
อาจารย์ 

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

2. นายสายนต์ ชาวอุบล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

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

3. นายนิวัติ ทองวล  
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 

4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี  
อาจารย์ 

M.A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras 
Hindu University 2543 
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ที ่ ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒสิูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

5. นายโยธิน มาหา  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2547  

6. นายบัญญัติ  อนนท์จารย์  
อาจารย์ 

ศศ.ม.  (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553  

7. นายมานิตย์  อรรคชาติ  
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 2553 

8. นายชินวัชร นิลเนตร  
อาจารย์ 

ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2553 

9. ผศ. ดร. กานต์ เนตรกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ภาวะผู้น าทางการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

10. นายประจักษ์ แป๊ะสกุล 
อาจารย์ 

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

11. นางสาวสุณิสา อินทะชัย 
อาจารย์ 

ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

12. ผศ. ดร. สมร แสงอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

13. ดร. วิยดา ยะไวทย์ 
อาจารย์ 

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

14. ผศ. ดร. บรรจบ บุญจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

15. ผศ. ดร. สิรินาถ จงกลกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16. ดร. วันวิสาข์ โชรัมย์ 
อาจารย์ 

ป.รด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17. ดร. สิริรัตน์ นาคิน 
อาจารย์ 

ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

18. ดร. วุฒิชัย จงค านึงศีล 
อาจารย์ 

กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19. ดร.วินัย ทองภูบาล 
อาจารย์ 

ศษ.ด.(บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาวงษ์เชาวลิตกุล 

20. นายกิติกร ทิพนัด 
อาจารย์ 

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

21. ดร. แสงเพชร เจริญราษฏร์ 
อาจารย์ 

ศศ.ด. (บริหารการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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4. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

5. การก ากับให้เป็นมาตรฐาน (ตัวบ่งชี ้1.1)   
 

   ที่ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ✓  ตารางที ่1  ในภาคผนวก 
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร ✓  ตารางที่ 2  ในภาคผนวก 
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร ✓  ตารางที่ 2  ในภาคผนวก 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ✓  ตารางที่ 3  ในภาคผนวก 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)    

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา    

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

   

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ✓  ตารางที่ 7  ในภาคผนวก 
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หมวดที ่2  นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษา 
 รายงานข้อมูลนักศึกษาตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรจนถึงปีการศึกษาท่ีรายงาน 

ปี
การศึกษา 

ที่เข้า 

จ านวน 
นักศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละป ี
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

2556 45 45 100.00 44 97.78 40 88.89 40 88.89 39 86.67 
2557 37 36 97.30 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 70.27 
2558 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00   
2559 27 27 100.00 18 66.67 17 62.96     
2560 31 31 100.00 20 71.42       
2561 19 19 100.00         

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
 2.1 ความไม่มั่นในว่าเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาไปแล้วจะ
สามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักส าหรับระบบการ
แนะแนวของครูและระบบการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  ครูแนะแนวตามโรงเรียนยังไม่สามารถให้
ค าแนะน าท่ีด ี จ านวนรายงานเข้าศึกษาระหว่างปี 2558-2559 มีน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้  
           2.2  ในปี 2561 ครุสภาได้ออกมาตราการส าหรับสถาบันที่เปิดการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ว่าต้องรับนักศึกษาต่อห้องไม่เกิน 30 คน  และให้ใช้เกณฑ์อย่างเคร่งครัด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษาที่ก าหนดแผนรับนักศึกษา จ านวน 35 คนต่อปีจึงต้องปรับตามเกณฑ์ก าหนดนี้ การก าหนด
จ านวนนักศึกษาต่อห้องเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักศึกษาในปี 2561 มีจ านวนลดลง 
 2.3 นอกจากในข้อ 2.2 ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบประกาศรายชื่อส ารอง จึงท าให้
นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนและสอบผ่านเกณฑ์ทุกประการ  แต่มหาวิทยาลัยไม่ประกาศชื่อเขาเหล่านั้นเป็นชื่อ
ส ารอง  เมื่อผู้มีรายชื่อให้รายงานตัวไม่สามารถเข้ารายงานตัวได้ มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถเรียกชื่อส ารองมา
รายงานตัวทดแทน   จ านวนผู้รายงานตัวจริงจึงน้อยกว่าแผนรับมากกว่าที่ควรจะเป็น 
           2.4 ระบบการสอบ TCAS ของปีการศึกษา2561 เป็นปัจจัยส าคัญในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา  
ระบบนี้จะรับนักศึกษาหลายรอบ นักเรียนผู้สมัครจึงสามารถเลือกสาขาที่จะเรียนได้หลายสาขาและหลาย
สถาบัน   นักเรียนจะลังเลที่จะยืนยันสิทธิในรอบต่าง ๆ  และในที่สุดก็หายไปจากระบบการคัดเลือก  
          แนวทางการแก้ปัญหาและการควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบเหล่านี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วาง
เอาไว้ว่า 
           1. ปัจจัยข้อที่ 1 สามารถควบคุมได้โดยการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ระบบการแนะแนวนักเรียนและการ
สอบบรรจุข้าราชการรู้จักหลักสูตรให้มากข้ึน   
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 2. ปัจจัยข้อที่ 2-4 เป็นปัจจัยที่อยู่นอกอ านาจการควบคุม  หลักสูตรสามารถเพียงสะท้อนผลต่อ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดการปรัชปรุงระดับนโยบายและโครงสร้าง 

3. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

3.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจ านวนเกือบ
ทั้งหมดมีฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน นักศึกษาเหล่านี้ต้องกู้เงิน กยศ. มาใช้ส าหรับการศึกษาและอ่ืนๆ  มี
นักศึกษาในสาขา 2 คนที่ต้องออกจาการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินในปี 2560   

3.2 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาช้ากว่าก าหนด  ในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่าน
บางรายวิชา 1 คนไม่สามารถจบการศึกษาตามก าหนด  และ 1 คน 

3.3 นักศึกษาย้ายสาขาวิชาระหว่างการศึ กษา  ปัจจัยนี้ สืบ เนื่ องจากในปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยได้ออกนโยบายการย้ายระหว่างสาขาในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   เพื่อที่จะให้นักศึกษา
สามารถอยู่ในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด และให้นักศึกษาได้ค้นหาสาขาวิชาที่ เหมาะกับความสามารถ หรือ
สาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีนักศึกษาที่ย้ายไปสาวิชาอ่ืนจ านวน 6 คน  
และ  3 คน ตามล าดับ   

4. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน 
    4.1  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร 
           “ไม่มี” 
    4.2  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
           “38” 
    4.3  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร 
           “7” 
    4.4  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 
           “ไม่มี” 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

ที่รับเข้า 
จ านวน 

นักศึกษาท่ีรับเข้า 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 

นักศึกษาท่ีคงอยู ่
จ านวน 

นักศึกษาท่ีหายไป 

2555 90 76 0 14 
2556 45 38 1 6 
รวม 135 114 1 20 
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6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

 6.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ปัจจัยยนี้เป็นสิ่งเดียวกับปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ
จ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษาที่กล่าวแล้ว นักศึกษาต้องขอหยุดเรียนชั่วคราว (Drop Out)เพ่ือไปท างาน
หารายได้มาเก็บไว้เพ่ือการศึกษาระยะหนึ่ง  โดยมีนักศึกษาในสาขา 2 คนที่หยุดการศึกษาเนื่องจากมีปัญหา
ด้านการเงินในปี 2560   

6.2 นักศึกษาไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนในการศึกษา   ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556  
นักศึกษาเกิดความลังเลที่จะศึกษาต่อ  จึงได้ขอลาออกหรือออกไปโดยไม่ทราบชัดว่าลาออกหรือไม่  โดยไป
สมัครสาขาใหม่ที่คิดว่าตัวเองชอบ  ทั้งในมหาวิทยาลัยเดิมและย้ายไปมหาวิทยาลัยอื่นจ านวน 4 คน  
          6.3 นักศึกษามีภาระครอบครัว นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 คน แต่งงานและมี
บุตร จึงต้องหยุดการเรียนชั่วคราว (Drop Out) เพ่ือไปดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูบุตร 
7. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 2.1) 
    วันที่รายงานข้อมูล 30 มิถุนายน 2562 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 46 
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 15 

3 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 32.60 
4 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 4.71 

5 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติตาม กรอบมาตรฐาน 
TQF ในภาพรวม 

4.71 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.71 
- ด้านความรู ้ 4.72 
- ด้านทักษะทางปัญญา 4.72 

- ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.72 
- ด้านทักษะความคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 4.71 

- ด้านอื่น ๆ 4.71 
6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

“ส านึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”  ในภาพรวม 
4.71 

- ส านึกด ี 4.71 

- มีความรู ้ 4.73 

- พร้อมสู้งาน 4.71 
     

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ท าการส ารวจจากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 (ระบุปี พ.ศ. ก่อนปีที่รายงาน) จ านวน 46 คน มีผู้ใช้บัณฑิตกรอกแบบ
ประเมิน จ านวน 15 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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8. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.2)  
    วันที่ส ารวจ 30 มิถุนายน 2562 

    หมายเหตุ   1. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา 
 2. ข้อมูลภาวการณ์มีงานท า ผูร้ับผิดชอบระดับคณะ/กองประกันคณุภาพการศึกษา  เป็นหน่วยงาน 
   ที่ให้ข้อมูล 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = 100 x 4.67 
                                       100 

                            = 4.67 

9. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 การส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีจ านวนผู้ให้ข้อมูลภาวะการมี
งานท า จ านวน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

จากตารางผลนี้พบว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสามารถมีงานท าได้ถึงร้อยละ 93.33 ซึ่ง
เป็นระดับที่สูงหากเปรียบเทียบกับร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตสาขาอ่ืน ๆ หลายสาขาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา  แต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่น ๆ ได้ เนื่องจากเป็น
สาขาที่เปิดใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย  ยังไม่มีบัณฑิตที่จบในปี 2561 ร้อยละการได้งานท าที่ได้ระดับสูงนี้ มี
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้งานท าคือ  การขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดมีเพ่ิมมากขึ้นและต่อเนื่องในเขต

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 46 100 

2 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 46 100 
3 จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า (งานใหม่) 36 78.26 
4 จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นหลังส าเร็จการศึกษา) 6 13.04 

5  จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขา 36 78.26 
6 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่ออย่างเดียว 0 0.00 
7 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 1 2.17 
8 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร 0 0.00 

9 จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 0.00 
10 จ านวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า 3 6.52 

11 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และศึกษาต่อ) 

45 97.82 
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จังหวัดนครราชสีมา  ท าให้บัณฑิตได้งานมากข้ึน และมีการเปิดสอบแข่งขันของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท าให้
บัณฑิตมีโอกาสได้งานท ามากขึ้น ทั้งนี้สิ่งที่ทางหลักสูตรต้องด าเนินการพัฒนาคือเร่งปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลศิษย์เก่าที่มีงานท าผ่านช่องทาง  ต่าง ๆ  ให้มากยิ่งขึ้นและติดตามอย่างสม่ าเสมอ โดยสาขาวิชาได้ท า
ท าเนียบศิษย์เก่าเพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาคือ http://www.buddhiststudies-
nrru.net/?page_id=5846 
 

10. รายงานผลตามตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การรับ
นักศกึษา  
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) การรับนักศึกษา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มีแผนผังดังน้ี 

      ผลการประเมินการรับนักศึกษาปี 2560 หลักสูตรได้รับการประเมินและให้ข้อแสนะเก่ียวกบั
ระบบและกลไกในการรับนักศึกษาหลายประการ  มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน และผล
การประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังนี ้
          (1) หลักสูตรต้องทบทวนปัจจัยส าคัญในการรับนักศึกษาเข้าศึกษา  วิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัย
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหลักสูตร หรือสิ่งที่หลักสูตรท าได้ และให้น าผลการประเมนิไปปรับปรุงการรับ
สมัคร   
          (2) หลักสูตรควรมีบทบาทและเข้าไปเสนอแผนรับนักศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลยัให้มากข้ึน 
และน ามาเขียนรายงานเป็นระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตร  
  หลักสูตรจึงน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการรับนักศึกษาของกรรมการประเมินของปีการศึกษา 
2561 มาท าการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขการศึกษาระบบการสอบ TCAS ซึ่งจะใช้ส าหรับการรับ
สมัครนักศึกษาปี 2561 มีนักศึกษาเข้ารายงานตัวศึกษาเป็นไปตาแผนการรับมากข้ึน  
  1.1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา  
  หลักสูตรก าหนดจ านวนรับนักศกึษาและคุณสมบัตผิู้สมัครเสนอต่อมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
น าข้อมูลสรุปเป็นแผนของมหาวิทยาลัยเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ในปีการศึกษา 2561 ตามระบบ TCAS ใหม่ 
ดังนี ้

(1) รอบแฟ้มสะสมงาน  หลักสูตรไม่รับ  
(2) รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 15 คน  
(3) รอบรับตรงร่วมกัน  จ านวน 15 คน  
(4) รอบแอดมิดชั่น  หลักสูตรไม่รับ 
(5) รอบรับตรงอิสระ  หลักสูตรไม่รับ 

       1.2 เกณฑ์/เครื่องมือ การรับนักศึกษา  
            มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือการสมัครสอบ โดยก าหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา   
ก าหนดวิธีการสมัครวิธีการสอบ   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

Do:D 
   1. ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับนักศึกษาซึ่งมี
คุณสมบัติดงันี ้
  1.1 จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ หรือเทียบเท่า 
   1.2 เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
  1.3 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 
   2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ก าหนดแผนรับนักศึกษา จ านวน 35 คน   
  3. รับนักศึกษา รวมเป็น 19 คน  
Check:C 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยการประชุมคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้ง
จ านวนผู้สอบผ่านและเข้ารายงานตัว  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พบว่าเป็นไปต่ ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากมี
ผู้รายงานตัวเข้าศึกษาเพียง 19 คน 
2)  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ก าหนดแผนการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เพื่อการ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ได้รับการปฐมนิเทศเพื่อทราบข้อปฏิบัติในการเป็นนักศึกษา และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ตัวเองจะศึกษา โดยจัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3, 6, 9-13กรกฎาคม 2561 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ห้อง 36.06.11 เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เราต้องท าเป็นระบบ PDCA โดยมีระบบและกลไกดังน้ี 
P : Plan ระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 ใน
วันที ่21 พฤษภาคม 2561 เรื่องโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1  โดยประชุม
เพื่อวางระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประสานหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ โดยมีกรอบการด าเนินการดังแผนภาพระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระบบการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมนักศึกษารุ่นพี่ปี 2 พร้อมมอบหมายหน้าท่ี 
         2.  เขียนการเสนอโครงการ 
         3. ท าหนังสือขอใช้สถานท่ี ท าหนังสือเชิญวิทยากร 
    4. ด าเนินกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม 

ว/ด/ป เวลา กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี 

3 ก.ค. 61 13.00 – 17.00 น. พี่พบน้อง นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 

6 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ปฐมนเิทศ นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 

7 ก.ค. 61 หยุดวันเสาร ์

8 ก.ค. 61 หยุดวันอาทิตย์ 

9 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 

10 ก.ค. 61 08.00 – 16.30 น. ไปศูนย์ 100 ไร่ นักศกึษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์ 36.06.11 

11 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ภาษาบาล ี นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 
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12 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. ภาษาสันสกฤต นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 

13 ก.ค. 61 09.00 – 12.00 น. รับน้องสร้างสรรค ์ นักศกึษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพทุธฯ 36.06.11 

      5. เมื่อสิ้นสุดโครงการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561 ให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการประเมินโครงการ
และให้เสนอแนะกิจกรรมการด าเนินงาน 
C : Check ประเมินระบบกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       1. ตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินงานตั้งแต่ P และระหว่างการด าเนินงาน 
       2. ประเมินผลการด าเนินงานนโครงการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
A : Act การพัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา 
      1 น าปัญหาและข้อเสนอแนะที่นักศึกษาใหม่ให้ความคิดเห็นมาปรับปรุง เพื่อการจัดท าเป็นแผนในการจัด
โครงการในปีต่อไป โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 4/2561 ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 
พิจารณาแผนรับนักศึกษา ให้ประธานหลักสูตรจัดท าบันทึกข้อความแจ้งจ านวนรับนักศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน และในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละครั้ง กรรมการสอบสัมภาษณ์ต้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
       1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี ้      
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้อาจารย์ทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ครุสภาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ด าเนินงานตาม
กลไกการให้ค าปรึกษาตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนดอาจารย์
ที่ปรึกษาตามระบบหมู่เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวิธีการและขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ดังนี ้
  ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความสามารถ
ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  แก่นักศึกษา และ 2) การด าเนินการตามระบบกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
    ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

ส่งรายชื่อให้คณะด าเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
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     1.1 หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
          จากปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใหม่อยู่ 
2 รูปแบบ ได้แก่ การด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับพื้นฐานทาง
วิชาการและแนะแนวการด าเนินชีวิต  
         ระบบการดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนด าเนินงาน และได้ด าเนินการตามระบบและกลไกด้านการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
     1.2  หลักสูตรเสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  
           1.2.1  หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสมเพื่อส่ง
รายชือ่ให้กับคณะด าเนินการตามกระบวนการ 
          1.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาแต่ละหมู่เรียน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 
        1.2.3  หลักสูตรมีช่องทางที่หลากหลายในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ มีการให้หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อการติดต่อส่วนตัวในกรณีเร่งด่วน มีการเพิ่มช่องทาง
ในการให้ค าปรึกษาแบบ Online เช่น Facebook , Line ฯลฯ เพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวให้
นักศึกษาทั้งแบบกลุ่มและส่วนบุคคล  
        1.2.4  หลักสูตรมีการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การปรับพื้นฐาน
ทางวิชาการและแนะแนวการด าเนินชีวิต  
     1.3  หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินผลกิจกรรม 
           ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการประเมินผลระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแ ก่
นักศึกษาโดยการสุ่มสอบถามนักศึกษา และมีการรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตรโดยมีสาระดังนี้ 
           เนื่องจากหลักสูตรได้เพิ่มเติมช่องทางในการให้ค าปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเป็นปีแรกที่สาขาวิชาได้
สร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และติดต่อข้อมูลข่าวสารขึ้น ในปีการศึกษา 2557 จนกระทั่งในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรได้มีการหารือเพื่อการปรับปรุงช่องทางให้สอดคล้องกับความต้องการและความสะดวกของนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษา จากการประเมินผลโดยสอบถามการใช้ระบบการให้ค าปรึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันว่า ช่องทางที่มีการใช้งานมากที่สุดคือการให้ค าปรึกษาแบบ Online 
ผ่านช่องทาง Facebook และ Line ที่อาจารย์เปิดให้มากกว่าการเข้ามาขอค าปรึกษาแบบเผชิญหน้า  
            ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วท่ีประชุมหลักสูตรจึงมีมติให้มีการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษา โดยเน้นช่องทางผ่าน

อาจารย์ท่ีปรึกษามีกระบวนการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

หลักสูตรมีการประชมุเพ่ือทบทวนและประเมนิผลกจิกรรม 

 

หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
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สื่อ Online และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียน มีการจัดสร้างระบบการให้ ค าปรึกษา Online ให้
ครบถ้วนและให้เลขาฯ บันทึกเป็นวาระติดตามผล   
     1.4 หลักสูตรการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา 
            ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบกลไกการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี ้
           1.4.1 หลักสูตรมีการด าเนินการติดตามกระบวนการปรับปรุงช่องทางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกช้ันปีโดยในรอบปีการศึกษานี้เน้นไปที่ระบบการให้ค าปรึกษา Online ซึ่งรวมไปถึงการรับข้อเสนอแนะและเรื่อง
ร้องเรียนจากนักศึกษาผ่านระบบนี้ด้วย โดยก าหนดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ 
          1.4.2 ปรับปรุงระบบการก ากับและติดตามผลการให้ค าค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนทุกช้ันปี 
โดยก าหนดให้มีการรายงานผลในที่ประชุมหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อประโยชน์ในการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 
และหารือประเด็นได้อย่างเป็นปัจจุบัน อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้การปรับปรุงระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมอบหมายให้เลขาของหลักสูตร ก าหนดเป็นวาระการติดตามผลการด าเนินงาน  
          1.4.3  อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร มีการเปิดช่องทางการให้ ค าปรึกษาออนไลน์   ครบทุกคนตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้จากการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาแบบ Online ส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษาที่ใช้ช่องทางนี้ในการ
ขอรับค าปรึกษาเพิ่มมากข้ึน 
          1.4.4  อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนมีการด าเนินการและมีการรายงานผลตามวาระการประชุมอย่างเป็ น
ระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการตามระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและแนะแนวมีความชัดเจนมากขึ้น 
การให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ จะก าหนดเป็นตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งกลุ่มตลอดภาคการศึกษา สัปดาห์ละ 

1 ครั้ง ทุกวันพุธ เวลา 13.00 -15.00 น. เพื่อแนะน าเรื่องต่าง ๆ เช่น การท าจิตอาสา การกู้เงิน   กยศ. และการ

ลงทะเบียน การเลือกรายวิชา การจัดตารางเรียน ในภาคการศึกษาต่อไป ของนักศึกษา เป็นต้น   

               การให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง 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 ผลการประเมินการให้ค าปรึกษาที่มีคะเเนนสูงสุดคือ ข้อ 3.2 
อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด มีคะเเนนเฉลี่ย 4.31 ส่วน
ผลการประเมินที่มีคะแนนต่ าสุดคือ ข้อ 3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร มีคะเเนนเฉลี่ย 4.14 โดยสรุปคะแนน 3 ปีย้อนหลังดังนี้ 

ตารางสรุปการใหค าปรึกษาในแต่ละด้าน 3 ปี 2559 - 2561 
ปี 2559 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรยีนตารางสอน 3.98 0.78 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.06 0.82 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.05 0.79 มาก 

3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

4 
0.86 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

4.04 
0.86 มาก 
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3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลกัสูตร 

4.12 
0.83 มาก 

3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.15 0.83 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.15 0.86 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.01 
0.82 มาก 

รวม 4.07 0.83 มาก 

 
ปี 2560 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.00 0.99 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.09 0.97 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.11 0.91 มาก 

3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

4.10 1.03 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

4.08 1.05 มาก 

3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลกัสูตร 

4.10 0.94 มาก 

3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.18 0.86 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.19 0.92 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.12 0.93 มาก 

รวม 4.11 0.96 มาก 

 
ปี 2561 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.21 0.75 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.31 0.64 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.26 0.77 มาก 

3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

4.24 0.66 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

4.26 0.73 มาก 

3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตลอด
หลกัสูตร 

4.14 0.84 มาก 
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3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.21 0.65 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.21 0.72 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.17 0.70 มาก 

รวม 4.22 0.72 มาก 

 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี  ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วางระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั่วไปและทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาโดยได้จัดกิจกรรมทั้ง
ในหลักสูตร ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ได้
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2561 จากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และขอ้เสนอของนักศึกษา มาจัดท าเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี 2561        
P : Plan การวางแผนระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

              คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผนระบบและกลไก การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

             ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการก าหนดแผนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ให้สอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐาน TQF ทั้ง 5 ด้าน และทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ความเป็นพลเมือง ทักษะชีวิตและ

อาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยี การใช้วิจารณญาณ โดยระบุในโครงการตาม

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

ช่ือกิจกรรม 

ทักษะการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ค ว า ม เ ป็ น

พลเมือง 

ทักษะชีวิตและ

อาชีพ 

ทั ก ษ ะ ก า ร

เ รี ย น รู้ แ ล ะ

นวัตกรรม 

สารสนเทศ

และเทคโนโลยี 

การใช้

วิจารณญาณ 

1 .  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการ 
สอนในศตวรรษท่ี 21 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. สืบสานประเพณีไทยครุ

ศาสตรรวมใจตักบาตรวัน
พุธ 

✓    ✓ 

3. บูรณาการภาษาอังกฤษ

เท ค โน โลยี แ ล ะสะ เต็ ม
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ศึกษา สูญการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษที่ 21 

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปี การศึกษา 2561 
✓    ✓ 

5 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

คุณลักษณะนักศึกษาใน

ศตวรรษที่  21 เพื่ อเข้าสู่

วิชาชีพครูในอนาคต 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 . ค่ าย วิ ถี ชน คน อาส า

ศึกษาภูมิปัญญาพัฒนา

ชุมชน 

✓ ✓   ✓ 

            จากผลการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560  พบโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ยังไม่ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้มีกิจกรรมที่ครบถ้วน 

             ซึ่งในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

             1.  หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศกึษาที่สอดคลอ้งกับแผนงบประมาณประจ าปี  และมีการปฏิบัติงานตาม

โครงการอย่างครบถ้วน และมีการน าผลการด าเนินกิจกรรมจากปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงและพัฒนาปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

             2.  หลักสูตรมีโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 2. สืบสานประเพณีไทยครุศาสตร์ร่วมใจตักบาตร

วันพุธ 3. บูรณาการภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ปีการศึกษา 2561 5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต      

6. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนโดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

                  2.1  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการปฏิบัติหน้าที่ให้

ค าแนะน า ประสานงาน ก ากับดูแลกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

                 2.2  อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานตามระบบและ

กลไกท่ีได้วางไว้ โดยด าเนินการตามแผนงบประมาณประจ าปี 

                  2.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดช่วงเวลาให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม และรายงานผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว 

 

C : Check การประเมินระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 

            จากผลการด าเนินการตามแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการ

ประชุมและประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา  

            1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 4/2561 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง พิจารณาจัดท าเล่มประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีการเสนอใน

ประเด็นระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก่อนการ

จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนแผนงบประมาณ ต้องให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมที่นักศึกษามี

ความสนใจที่จะด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้

นักศึกษาเสนอแผนในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า เพื่อเสนอเป็นแผนกิจกรรมนักศึกษาในปี

การศึกษา 2561 

            2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุมครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง พิจารณาการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการเสนอในประเด็น

ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก่อนการจัดท าแผน

กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนแผนงบประมาณ ต้องให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมที่นักศึกษามีความสนใจ

ที่จะด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเพิ่มทักษะ

การใช้วิจารณญาณ ด้วยการน าเสนอรูปแบบกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณแต่ละโครงการ 

A : Action การพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

       1. ในปีการศึกษา 2561 แผนกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจากแผนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้น ามาพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามแผนกิจกรรมปี 2561  

       2. และในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการคิดและน าเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาปกีารศึกษา 2561 ต่อไป 
  

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) อัตราการคงอยู่ (ระบุร้อยละของการคงอยู่) 

ปี
การศึกษา

ท่ีเข้า 

จ านวน
นักศึกษา
ท่ีรับเข้า 

นักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี 
ช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 ช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2557 37 36 97.30 26 70.27 26 70.27 26 70.27 26 70.27 
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2558 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00 N/A N/A 
2559 27 27 100.00 18 66.67 17 62.96 N/A N/A N/A N/A 
2560 31 31 100.00 20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2561 19 19 100.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

       จากตารางอัตราการคงอยู่ตัง้แต่เริ่มใช้หลักสูตรพบว่า อัตราการคงอยู่ 84.72  

2) การส าเร็จการศึกษา (ระบรุ้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษา) 
ปี

การศึกษา
ท่ีเข้า 

จ านวน 
นกัศึกษาที่

รับเข้า 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาลาออก
และคัดชื่อออกสะสมถึงสิ้น

ปีการศึกษาที่ประเมิน 
2559 2560 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2555 90 76 84.4     6 

2556 45   38 86.6   1 

          ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศกึษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
ดังนี ้
 1. คณาจารย์หลักสูตรมีศักยภาพ เป็นผู้มีความเช่ียวชาญในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มเีทคนิคการสอน 
และประสบการณ์สอนในรายวิชานั้น ๆ 

 2. มีการช้ีแจงกรอบการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่เป็นไปตามกรอบทีว่างไว้ใน มคอ.3 ให้นักศึกษา
ช่วงต้นเทอมการศึกษาทุกรายวิชา 
 3. คณาจารย์มีสื่อหลากหลายประเภทในการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา บทความวิชาการ 
บทเรียนออนไลน์ ตลอดจนสื่อวีดทีศัน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละรายวิชา 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษามีการเข้าพบนกัศึกษาในท่ีปรึกษา ตามกรอบระยะเวลา ที่มหาวิทยาลยัก าหนดไว้ 
และยังมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาทางด้านการเรยีน ประกอบด้วย Facebook กลุม่ที่ปรึกษา, e-mail และ
หมายเลขโทรศัพท์ 
 ส่วนปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการไมส่ าเรจ็การศึกษาของนักศึกษา คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ปัจจัยนี้เป็นสิ่งเดียวกับปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีกลา่วแล้ว นักศึกษาต้อง
ขอหยุดเรยีนช่ัวคราว (Drop Out) เพื่อไปท างานหารายไดม้าเก็บไว้เพื่อการศึกษาระยะหนึ่ง   
 นักศึกษาไม่ทราบทิศทางที่ชัดเจนในการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าเรียนปีการศึกษา 2556  นักศึกษา
เกิดความลังเลที่จะศึกษาต่อ  จึงได้ขอลาออกหรือละทิ้งการศึกษา โดยไปสมัครสาขาใหม่ที่คิดว่าตัวเองชอบ ทั้งใน
มหาวิทยาลยัเดมิและย้ายไปมหาวทิยาลัยอื่นจ านวน 4 คน  
  นักศึกษามีภาระครอบครัว นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 คน แต่งงานและมีบุตร จงึ
ต้องหยุดการเรียนช่ัวคราว (Drop Out) เพื่อไปดูแลครอบครัวและเลีย้งดูบุตร 
 

3) ความพึงพอใจ และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
      3.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
P : Plan การวางแผนระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการด าเนินงานของหลกัสูตร 
           หลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มกีารประชุมเพื่อช้ีแจงให้คณาจารยไ์ด้รับทราบ
ช่องทางและการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลักสูตร 
D : Do การด าเนินการระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการด าเนินงานของหลกัสูตร 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ด าเนินการชี้แจงนักศึกษาให้เข้าไปประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตรในระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายใหอ้าจารย์ที่
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ปรึกษาหมู่เรียนแจ้งนักศึกษาให้ทราบและด าเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2559 - 2561 ดังนี้ 
ปี 2559 
ความพงึพอใจเกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรยีนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และน าไปใช้ได้ 4.31 0.75 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน 3.97 0.84 มาก 

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 4.19 0.77 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่งชัดเจน 4.19 0.74 มาก 

รวม 4.17 0.77 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.27 0.71 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 4.23 0.74 มาก 

2.3 สนบัสนุนส่งเสริมใหน้ักศกึษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.23 0.71 มาก 

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.15 0.74 มาก 

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่ก าหนด 4.17 0.74 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.21 0.69 มาก 

รวม 4.21 0.72 มาก 

3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.16 0.78 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.14 0.82 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.20 0.79 มาก 

3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

4.17 0.86 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

4.18 0.86 มาก 

3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

4.12 0.83 มาก 

3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.23 0.83 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.18 0.86 มาก 
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3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.17 0.82 มาก 

รวม 4.17 0.83 มาก 

4. กระบวนการเรียนการสอน 

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.34 0.79 มาก 

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.25 0.76 มาก 

4.3 กระบวนการเรยีนการสอนท าใหส้ามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญัหาในการท างานได้ 4.21 0.74 มาก 

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.15 0.76 มาก 

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.18 0.79 มาก 

4.6 กระบวนการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.25 0.76 มาก 

รวม 4.23 0.77 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.19 0.82 มาก 

5.2 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยของอาจารย ์ 4.14 0.78 มาก 

5.3 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.27 0.81 มาก 

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอยา่งเหมาะสม 4.19 0.75 มาก 

รวม 4.20 0.79 มาก 

6. ทรัพยากรและสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณุภาพและเหมาะสม 4.22 0.75 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพั่กนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.13 0.76 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อปุกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา หนงัสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมลูมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

4.10 0.79 มาก 

6.4 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.14 0.72 มาก 

6.5 มีการจัดพ้ืนทีส่ าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือท างานร่วมกัน 4.14 0.79 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศกึษา 4.09 0.81 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อืน่ๆในมหาวิทยาลัย 

4.12 0.79 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพ่ือท าวิจัย 4.02 0.80 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 4.06 0.81 มาก 

6.10 มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.04 0.81 มาก 
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6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 4.14 0.76 มาก 

รวม 4.11 0.78 มาก 

7. ระบบขอ้รอ้งเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศกึษาที่หลากหลาย 4.08 0.79 มาก 

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 4.06 0.74 มาก 

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลกัสูตร 4.14 0.77 มาก 

รวม 4.09 0.77 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที ่2 ความพึงพอใจเก่ียวกับการบรหิารหลักสตูร 4.17 0.78 มาก 

  
ปี 2560 
ความพงึพอใจเกี่ยวกบัการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และน าไปใช้ได้ 4.37 0.69 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน 4.00 0.91 มาก 

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 4.34 0.72 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่งชัดเจน 4.34 0.74 มาก 

รวม 4.26 0.77 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.29 0.71 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 4.34 0.70 มาก 

2.3 สนบัสนุนส่งเสริมใหน้ักศกึษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.34 0.70 มาก 

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.28 0.84 มาก 

2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่ก าหนด 4.21 0.75 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.25 0.70 มาก 

รวม 4.29 0.73 มาก 

3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.00 0.99 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.07 0.97 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.08 0.91 มาก 
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3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

3.96 1.03 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

3.97 1.05 มาก 

3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

4.05 0.94 มาก 

3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.18 0.86 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.16 0.92 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.04 0.93 มาก 

รวม 4.06 0.96 มาก 

4. กระบวนการเรียนการสอน 

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.37 0.78 มาก 

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดต่ีอวิชาชีพ 4.41 0.66 มาก 

4.3 กระบวนการเรยีนการสอนท าใหส้ามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญัหาในการท างานได้ 4.33 0.74 มาก 

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.32 0.73 มาก 

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.26 0.81 มาก 

4.6 กระบวนการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.30 0.77 มาก 

รวม 4.33 0.75 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.13 0.74 มาก 

5.2 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยของอาจารย ์ 3.93 0.91 มาก 

5.3 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.39 0.80 มาก 

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอยา่งเหมาะสม 4.28 0.81 มาก 

รวม 4.18 0.82 มาก 

6. ทรัพยากรและสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณุภาพและเหมาะสม 4.28 0.76 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพั่กนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.16 0.75 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อปุกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา หนงัสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมลูมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

4.12 0.80 มาก 

6.4 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.12 0.80 มาก 



27 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.5 มีการจัดพ้ืนทีส่ าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือท างานร่วมกัน 4.00 0.86 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศกึษา 4.05 0.76 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อืน่ๆในมหาวิทยาลัย 

3.99 0.84 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพ่ือท าวิจัย 3.83 0.99 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.86 0.99 มาก 

6.10 มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.92 1.00 มาก 

6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 3.87 1.05 มาก 

รวม 4.02 0.87 มาก 

7. ระบบขอ้รอ้งเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศกึษาที่หลากหลาย 3.88 0.86 มาก 

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 3.84 0.95 มาก 

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลกัสูตร 3.97 0.88 มาก 

รวม 3.90 0.90 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที ่2 ความพึงพอใจเก่ียวกับการบรหิารหลักสตูร 4.19 0.83 มาก 

 
ปี 2561  
ความพึงพอใจเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และน าไปใช้ได้ 4.40 0.59 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน 4.14 0.68 มาก 

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 4.38 0.58 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่งชัดเจน 4.33 0.57 มาก 

รวม 4.31 0.61 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.33 0.61 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 4.29 0.67 มาก 

2.3 สนบัสนุนส่งเสริมใหน้ักศกึษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.24 0.62 มาก 

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.24 0.73 มาก 
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2.5 สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาที่ก าหนด 4.19 0.71 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.17 0.82 มาก 

รวม 4.24 0.69 มาก 

3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.21 0.75 มาก 

3.2 อาจารยท์ี่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปญัหาของนกัศึกษานอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 4.31 0.64 มาก 

3.3 อาจารยท์ี่ปรึกษาชี้แจงแนะน าใหน้ักศกึษาเข้าใจวิธีเรียนและวิธีศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 4.26 0.77 มาก 

3.4 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือกรายวิชาเรียน การปรับ
แผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็นต้น 

4.24 0.66 มาก 

3.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น สวัสดิการ การบริการ ทุนการศึกษา 
เป็นต้น 

4.26 0.73 มาก 

3.6 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

4.14 0.84 มาก 

3.7 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่สง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 4.21 0.65 มาก 

3.8 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 4.21 0.72 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การใหค้ าปรึกษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
(บัณฑิตศกึษา) 

4.17 0.70 มาก 

รวม 4.22 0.72 มาก 

4. กระบวนการเรียนการสอน 

4.1 มีการเรียนการสอนทีส่อดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.26 0.63 มาก 

4.2 การเรียนการสอนช่วยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.19 0.63 มาก 

4.3 กระบวนการเรยีนการสอนท าใหส้ามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปญัหาในการท างานได้ 4.31 0.60 มาก 

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.21 0.68 มาก 

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.31 0.60 มาก 

4.6 กระบวนการเรยีนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.31 0.60 มาก 

รวม 4.26 0.62 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.26 0.66 มาก 

5.2 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยของอาจารย ์ 4.07 0.78 มาก 

5.3 ระหว่างการศึกษานักศกึษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.36 0.66 มาก 
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5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอยา่งเหมาะสม 4.33 0.65 มาก 

รวม 4.26 0.69 มาก 

6. ทรัพยากรและสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณุภาพและเหมาะสม 4.26 0.66 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพั่กนักศึกษา มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.21 0.68 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อปุกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา หนงัสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมลูมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

4.21 0.65 มาก 

6.4 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.26 0.63 มาก 

6.5 มีการจัดพ้ืนทีส่ าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือท างานร่วมกัน 4.19 0.71 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศกึษา 4.12 0.74 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรง
อาหาร แหล่งเรียนรู้อืน่ๆในมหาวิทยาลัย 

4.21 0.68 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพ่ือท าวิจัย 4.21 0.61 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 4.14 0.65 มาก 

6.10 มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.12 0.74 มาก 

6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 4.12 0.77 มาก 

รวม 4.19 0.68 มาก 

7. ระบบขอ้รอ้งเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศกึษาที่หลากหลาย 4.05 0.88 มาก 

7.2 มีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 4.00 0.83 มาก 

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลกัสูตร 4.12 0.74 มาก 

รวม 4.06 0.82 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที ่2 ความพึงพอใจเก่ียวกับการบรหิารหลักสตูร 4.22 0.69 มาก 

 

C : Check การประเมินระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้น าผลการประเมิน  จาก
ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยมาน าเสนอในที่ประชุมหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสูตร 
 

การจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

1. หลักสูตร 4.17 4.26 4.31 
2. อาจารย์ผูส้อน 4.21 4.29 4.24 
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3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.17 4.06 4.22 
4. กระบวนการเรียนการสอน 4.23 4.33 4.26 
5. การจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 4.2 4.18 4.26 
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.11 4.02 4.19 
7. ระบบข้อร้องเรียน 4.09 3.9 4.12 
ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2  ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

4.17 4.19 4.22 

            จากผลการประเมินในภาพรวมปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรยีบเทียบกับผลการประเมินปีการศึกษา 2560 
พบวา่ ผลการประเมินด้านอาจารย์ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน มีผลการประเมินลดลง  
 

A : Act การปรับปรุงระบบกลไกการจัดการความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานของหลกัสูตร 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบ และให้ค าแนะน านักศึกษา
ตามก าหนดการพบนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้ งให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้ง
ทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตประจ าวัน ส่วนด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมด้านการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วัสดุและสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2561 
 

     3.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
P : Plan การวางแผนจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
             1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อก าหนดช่องทางการยื่นข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
             2. เมื่อได้รับข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้น าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             3. เมื่อด าเนินการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียบร้อย ท่ีประชุมมี
มติเห็นควรด าเนินการอย่างไร ใหป้ระธานหลักสตูรด าเนินการตามมติที่ประชุม 
             4. ประธานหลักสตูรด าเนินการหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรยีน หรือหากเป็นกรณรี้องเรียนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ให้ประธานหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้ถกูร้องเรียนให้ช้ีแจงตามประเด็นทีถู่กร้องเรียน 
             5. ในกรณีเรื่องที่ร้องเรยีนเป็นความผิดร้ายแรงตามประกาศมหาวิทยาลัยให้ประธานหลักสตูรเรียกประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร เพือ่หาแนวทางการแก้ไข 
             6. เมื่อได้ข้อสรุปตามกระบวนการในข้อ 2 หรือ 3 ให้ประธานหลักสูตรแจ้งผลการร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียน 
 

D : Do การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
                1. ได้เปิดให้นักศึกษายื่นค าร้องผ่านช่องทางการร้องเรยีนของหลักสูตร เช่น ผ่านโชเชียลเน็ตเวิรค์ 
บันทึกข้อความ หรือร้องเรียนด้วยวาจา   
                2. ประธานหลักสูตรด าเนินการตามมติที่ประชุม โดยแจ้งอาจารย์ผู้ถูกร้องเรียนใหด้ าเนินการแก้ไข
ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน และแจ้งผลมายังคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ถึงการแก้ไขขอ้ร้องเรียนดังกล่าว 
                3. ประธานหลักสูตรแจ้งผลการร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรยีน 
 

C : Check การประเมินระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศึกษา 
                 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 จึงท าให้ไม่มีการร้องเรียน หรือนักศึกษาไม่มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกตอ่การร้องเรียน  
 

A : Act การปรับปรุงระบบกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 
                คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการเสนอให้มีช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ผ่านช่องที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การร้องเรียนผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขานุการหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดหาช่องทางดังกล่าว 
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หมวดที่ 3  อาจารย์ 

1. อาจารย์  
    อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ   
การเรียนการสอน  ตั้งแตก่ารวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร 
    อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การ
บริหาร
และ
พัฒนา
อาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 
4.1) 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1.1 ระบบและกลไกการคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระบบตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง
การบริหารวิชาการแบบหลักสูตร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ 498/2559 ลงวันที่ 11 กันยายน 2559 และกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ คณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านเกณฑ์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 และตามประกาศมหาวิทยาลัย  โดย
พิจารณาด้านคุณวุฒิ  ผลงาน  และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเองและการเรียนการสอน 

1.2 ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้ง  

 
                  
             คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาจ านวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านเกณฑ์ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 คณะผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา ก าหนด ทบทวนเพิ่มเติมคุณสมบัติ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรและระบุจ านวนอัตราที่ต้องการรับสมัคร  จากนั้นเสนอแต่งตั้งไปยังคณะกรรมการบริหาร
คณะ จากนั้นคณบดีก็แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม แล้วส่งต่อไปยังส านักส่งเสริม
วิชาการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชามหาวิทยาลัยรับทราบ เมื่อสภาวิชาการรับทราบแล้ว ก็เสนอ
ต่อไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ก่อนที่สุดท้ายจะได้แจ้งให้ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ทราบตามล าดับขั้นตอน  

1.3 การก าหนดหน้าท่ีของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี

ภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ 
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษา  
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2) การบริหารอาจารย์ หลักสูตรมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้
2.1 การวางแผนก าลังคน 

               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 
คน และอาจารย์ผู้สอนอีก 3 คน รวมเป็น 8 คน ซึ่งในระยะเวลา 3 -5 ปี นี้ยังไม่มีอาจารย์ท่านใดที่จะเกษียณ
ราชการจึงไม่กระทบต่อการท างานของหลักสูตรแต่อย่างใด จึงไม่มีการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการแต่อย่างใด โดยมีการพัฒนาแผนก าลังคนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยปี 
2560 อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี 2561 อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ปี 2562 อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวชิาบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

2.2 การปฐมนิเทศและระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ส่งคณาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท างานต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/คณะอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

2.3 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนให้คณาจารย์ของหลักสูตรการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยในปี 2561 มีคณาจารย์ที่ส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 3 คน คือ อาจารย์มานิตย์ 
อรรคชาติ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร และอาจารย์โยธิน มาหา 

2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้ใช้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
ทางคณะเป็นผู้ออกเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการประเมิน 2 ครั้งตามรอบการ
ประเมิน 
3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1  การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
ชื่อ-สกลุ กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

น า ย สุ ช า ติ 
พิมพ์พันธ ์

การผลิตครูแนวใหม่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ  
-คณ ะกรรม การพั ฒ น า
หลักสูตร 
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
-เอกสารประกอบหลักสูตร 
 

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

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
 

นายโยธิน  
มาหา 

การผลิตครูแนวใหม่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ  

29 สิงหาคม 2561 
โรงแรมสตาร์เวล 
 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย



34 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

-คณ ะกรรม การพั ฒ น า
หลักสูตร 
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
-เอกสารประกอบหลักสูตร 

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

ราชภัฏนครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 

นายสายยนต์ 
ชาวอุบล 

การผลิตครูแนวใหม่ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ  
-คณ ะกรรม การพั ฒ น า
หลักสูตร 
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
-เอกสารประกอบหลักสูตร 

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

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 

นายมานิ ต ย์ 
อรรคชาติ 

- โครงการเสริมศักยภาพ
นักศึกษาและบุคลากรสู่
สากล 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
 
- การผลติครูแนวใหมต่าม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ 
-คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
-เอกสารประกอบหลักสูตร 

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

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 

อ าจ า ร ย์ ชิ น
วัชร นิลเนตร 

- โครงการเสริมศักยภาพ
บุคลากรสู่สากล 
- การผลติครูแนวใหมต่าม
มาตรฐานวิชาชีพครู ฐาน
สมรรถนะ 
-คณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 
-หลักสูตรอิงสมรรถนะ 
-เอกสารประกอบหลักสูตร 

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

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา 
 
- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 
- คณะครุศาสตร์ มร.นม. 

 
3.2  การจัดประชุม/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับชาติในรอบปีการศึกษา 2561 อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
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   20 มีนาคม 2561 นายมานิตย์ อรรคชาติ น าเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จ.
บุรีรัมย์ 

   24-25 พฤษภาคม 2561 นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายวุฒิไกร ไชยมาลี ไปน าเสนอบทความ
วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และบูรณาการภาษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย จ.นครปฐม 

 22 มิถุนายน 2561 นายโยธิน มาหา และนายชินวัชร นิลเนตร น าเสนอบทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 7–8 สิงหาคม 2561 นายมานิตย์ อรรคชาติ น าเสนอบทความวิชาการในการร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ช่ือ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น…ก้าวไกลสู่สากล” ณ 
อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3.3  การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในและ

ต่างประเทศส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยปี 2561 มีคณาจารย์ในหลักสูตรได้รับทุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา นอกจากนั้นคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 คน คืออาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ 
และ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ยังได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล ณ 
มหาวิทยาลัยยูซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2–12 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาจีน 

คุณภาพ
อาจารย์  
(ตัวบ่งช้ี 
4.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 2.22 
ในปีการศึกษา 2561 คุณภาพของอาจารย์ มรีายละเอียด ดังนี้ 
1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

       อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร    จ านวน 5 คน 
       มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก       จ านวน 0 คน 
       อาจารย์ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ 0 

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =   (ร้อยละ 20) x 0  = 0 
                                                                             20 
2) ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหนง่ทางวิชาการ  

       อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน 
       มีต าแหน่งทางวิชาการ         จ านวน 1 คน 
       อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 20 

                   คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =  (ร้อยละ 20) x 5  = 1.67 
                                                                        60 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
        ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการจ านวน 4 เรื่อง 
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 1. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง บทบาทของโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายมานิตย์ อรรค
ชาติ น้ าหนัก 0.2 
 2. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อิทธิพลของบุพเพสันนิวาสที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยนายมานิตย์ อรรคชาติ นายวุฒิไกร ไชยมาลี และนายบัญญัติ อนนท์
จารย์ น้ าหนัก 0.2 
 3. บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
โดยนายชินวัชร นิลเนตร นายโยธิน มาหา นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ นายมานิตย์ อรรคชาติ และนายสายยนต์ 
ชาวอุบล น้ าหนัก 0.2 
 4. บทความในการประชุมระดับชาติ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการ
พึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย โดยนายมานิตย์ อรรคชาติ น้ าหนัก 0.2 
 และพบว่ามีงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. จ านวน 1 เรื่อง ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปี
การศึกษา 2561 คือ เรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย โดย
นายมานิตย์ อรรคชาติ น้ าหนัก 1 
           พบว่า  ร้อยละของผลรวม ถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
= 20 

                  คะแนนผลการประเมินในปีน้ี =   (ร้อยละ20) x 5  = 5 
                                                                    20 
 

ผลที่
เกิดกับ
อาจารย ์ 
(ตัวบ่งช้ี 
4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
       ในปีการศึกษา 2561 พบว่า 
            จ านวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 5 คน 

       จ านวนอาจารย์ที่ลาออก จ านวนอาจารย์ที่เสียชีวิต  จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  
       จ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ไม่มี  
ร้อยละอตัราการคงอยู่ของอาจารย์ = 100 
โดยค านวณจาก 

  
 

 
      ไม่มีอาจารยล์าออก 
 
 
 
 
 

(จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2 − จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ลาออก/เสียชีวิต/ลาศึกษาต่อ/เกษียณ) x 100 

                                                จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.2 
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2) ภาระงานของอาจารย์และสดัสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย

และวิชาการอ่ืน 
ภาระงานด้านบรกิาร
วิชาการ/ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ภาระงาน
อื่นๆ 

รวม 
ภาระงาน 

นายสุชาติ 
พิมพ์พนัธ ์

30 8 2 25 65 

นายสายยนต์ 
ชาวอุบล 

21 0 2 25 48 

นายชินวัชร   
นิลเนตร 

27 8 2 0 37 

นายมานิตย์ 
อรรคชาต ิ

39 8 2 7.75 56.75 

นายโยธิน 
มาหา 

41 0 2 7 50 

 
3) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีเข้า จ านวนนักศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศกึษา 
2557 37 อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 4.62 

2558 22 อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 2.75 

2559 27 อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 3.37 

2560 31 อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 3.87 

2561 19 อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 2.37 

 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรตอ่การบริหารหลักสูตร 
         รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อการบริหารหลักสูตร โดย
แสดงผลส ารวจความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ป ีถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับดังนี ้
 ปีการศกึษา 2559 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 

1.1 รายวิชาในหลักสูตรมีประโยชน์และน าไปใช้ได้ 4.31 0.75 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองตอ่การแข่งขันในตลาดแรงงาน 3.97 0.84 มาก 

1.3 การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกับปรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลกัสูตร 4.19 0.77 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศกึษาตลอดหลกัสูตรอย่างชัดเจน 4.19 0.74 มาก 

รวม 4.17 0.77 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.27 0.71 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 4.23 0.74 มาก 
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2.3 สนับสนุนสง่เสรมิให้นกัศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.23 0.71 มาก 

2.4 ใช้วธิีการสอนที่หลากหลายและเนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 4.15 0.74 มาก 

2.5 สอนตรงตามเนือ้หาและเวลาที่ก าหนด 4.17 0.74 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.21 0.69 มาก 

รวม 4.21 0.72 มาก 

3. ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนกัศกึษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน 4.16 0.78 มาก 

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศกึษา
นอกเหนอืจากตารางทีก่ าหนด 

4.14 0.82 มาก 

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงแนะน าให้นกัศึกษาเข้าใจวิธเีรียนและวธิีศึกษาคน้คว้า
เพิ่มเตมิ 

4.20 0.79 มาก 

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เชน่ การเลอืกรายวิชา
เรียน การปรับแผนการเรียน การเพิม่ถอนรายวิชาเรียน การยกเลกิรายวิชา เป็น
ต้น 

4.17 0.86 มาก 

3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์กับนักศกึษา เชน่ สวสัดิการ การ
บริการ ทนุการศึกษา เป็นตน้ 

4.18 0.86 มาก 

3.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวดัผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่การศึกษาตลอดหลักสูตร 

4.12 0.83 มาก 

3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าที่ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 4.23 0.83 มาก 

3.8 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่นกัศึกษา 4.18 0.86 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การให้ค าปรึกษาวชิาการ (ปรญิญาตรี) หรือวิทยานิพนธ์/
การคน้คว้าอิสระ (บัณฑิตศกึษา) 

4.17 0.82 มาก 

รวม 4.17 0.83 มาก 

4. กระบวนการเรียนการสอน 

4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.34 0.79 มาก 

4.2 การเรียนการสอนชว่ยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพ 4.25 0.76 มาก 

4.3 กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชแ้ก้ปัญหาใน
การท างานได ้

4.21 0.74 มาก 

4.4 นักศกึษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 4.15 0.76 มาก 

4.5 การจดัตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกัศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.18 0.79 มาก 

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเนน้การเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศึกษา 4.25 0.76 มาก 

รวม 4.23 0.77 มาก 

5. การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศกึษานกัศึกษาได้มีสว่นร่วมในการบรกิารวชิาการสู่ชุมชน 4.19 0.82 มาก 

5.2 ระหว่างการศกึษานกัศึกษาได้มีสว่นร่วมในการท าวิจัยของอาจารย์ 4.14 0.78 มาก 
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5.3 ระหว่างการศกึษานกัศึกษาได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

4.27 0.81 มาก 

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้นักศกึษาอย่างเหมาะสม 4.19 0.75 มาก 

รวม 4.20 0.79 มาก 

 
6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม 4.22 0.75 มาก 

6.2 อาคารเรียน หอ้งเรียน ห้องปฏิบัตกิาร ที่พักนักศกึษา มีความพรอ้มต่อการจดั
การศกึษา 

4.13 0.76 มาก 

6.3 ทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด 
ต ารา หนังสอื แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมลูมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

4.10 0.79 มาก 

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.14 0.72 มาก 

6.5 มีการจัดพื้นที่ส าหรับนักศกึษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือท างานร่วมกัน 

4.14 0.79 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดกิารนกัศึกษา 4.09 0.81 มาก 

6.7 ความพรอ้มทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวทิยาลัย เชน่ สนามกฬีา 
ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย 

4.12 0.79 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพือ่ท าวจิัย 4.02 0.80 มาก 

6.9 มีห้องท างานวจิัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพือ่ให้นักศกึษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ท าวิจัย 

4.06 0.81 มาก 

6.10 มีอุปกรณ์และเครือ่งมอืพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.04 0.81 มาก 

6.11 การเชือ่มตอ่อินเตอร์เนต็ในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลยั 4.14 0.76 มาก 

รวม 4.11 0.78 มาก 

7. ระบบข้อร้องเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย 4.08 0.79 มาก 

7.2 มีการจัดการขอ้รอ้งเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 4.06 0.74 มาก 

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมตอ่การจัดการข้อร้องเรียนของหลกัสูตร 4.14 0.77 มาก 

รวม 4.09 0.77 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนท่ี 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร 

4.17 0.78 มาก 

 
 ปีการศกึษา 2560 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 
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1.1 รายวิชาในหลกัสูตรมีประโยชนแ์ละน าไปใช้ได้ 4.37 0.69 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน 4.00 0.91 มาก 

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.34 0.72 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสตูรอย่างชัดเจน 4.34 0.74 มาก 

รวม 4.26 0.77 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.29 0.71 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.34 0.70 มาก 

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.34 0.70 มาก 

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.28 0.84 มาก 

2.5 สอนตรงตามเน้ือหาและเวลาทีก่ าหนด 4.21 0.75 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.25 0.70 มาก 

รวม 4.29 0.73 มาก 

3. ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 

3.1 อาจารย์ทีป่รึกษาเขา้พบนกัศึกษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน 

4.00 0.99 มาก 

3.2 อาจารย์ทีป่รึกษามีชอ่งทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 

4.07 0.97 มาก 

3.3 อาจารย์ทีป่รึกษาชีแ้จงแนะน าให้นกัศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวธิีศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.08 0.91 มาก 

3.4 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือก
รายวิชาเรียน การปรับแผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิก
รายวิชา เป็นต้น 

3.96 1.03 มาก 

3.5 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบันักศึกษา เช่น สวัสดิการ 
การบริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

3.97 1.05 มาก 

3.6 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 

4.05 0.94 มาก 

3.7 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4.18 0.86 มาก 

3.8 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 4.16 0.92 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การให้ค าปรกึษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือ
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา) 

4.04 0.93 มาก 

รวม 4.06 0.96 มาก 

4. กระบวนการเรยีนการสอน 
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4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.37 0.78 มาก 

4.2 การเรียนการสอนชว่ยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.41 0.66 มาก 

4.3 กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการท างานได้ 

4.33 0.74 มาก 

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.32 0.73 มาก 

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกัศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.26 0.81 มาก 

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.30 0.77 มาก 

รวม 4.33 0.75 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.13 0.74 มาก 

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยของอาจารย ์ 3.93 0.91 มาก 

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.39 0.80 มาก 

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 4.28 0.81 มาก 

รวม 4.18 0.82 มาก 

6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 แหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม 4.28 0.76 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร ที่พักนกัศึกษา มีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา 

4.16 0.75 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา หนังสือ แหล่งเรียนรู ้ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

4.12 0.80 มาก 

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.12 0.80 มาก 

6.5 มีการจัดพื้นที่ส าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือท างานร่วมกัน 

4.00 0.86 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดกิารนักศึกษา 4.05 0.76 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลยั เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหลง่เรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย 

3.99 0.84 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 3.83 0.99 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจยั (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวจิัย 

3.86 0.99 มาก 

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.92 1.00 มาก 

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 3.87 1.05 มาก 
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รวม 4.02 0.87 มาก 

7. ระบบข้อร้องเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย 3.88 0.86 มาก 

7.2 มีการจัดการขอ้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 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 

 ปีการศกึษา 2561 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. หลักสูตร 

1.1 รายวิชาในหลกัสูตรมีประโยชนแ์ละน าไปใช้ได้ 4.40 0.59 มาก 

1.2 หลักสูตรตอบสนองต่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน 4.14 0.68 มาก 

1.3 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.38 0.58 มาก 

1.4 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลกัสตูรอย่างชัดเจน 4.33 0.57 มาก 

รวม 4.31 0.61 มาก 

2. อาจารย์ผู้สอน 

2.1 มีความรับผิดชอบในการสอน 4.33 0.61 มาก 

2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.29 0.67 มาก 

2.3 สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ 4.24 0.62 มาก 

2.4 ใช้วิธีการสอนทีห่ลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.24 0.73 มาก 

2.5 สอนตรงตามเน้ือหาและเวลาทีก่ าหนด 4.19 0.71 มาก 

2.6 มีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.17 0.82 มาก 

รวม 4.24 0.69 มาก 

3. ระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา 

3.1 อาจารย์ทีป่รึกษาเขา้พบนกัศึกษาตามก าหนดเวลาในตารางเรียน
ตารางสอน 

4.21 0.75 มาก 

3.2 อาจารย์ทีป่รึกษามีชอ่งทางอื่นๆ ในการรับฟังปัญหาของนักศึกษา
นอกเหนือจากตารางที่ก าหนด 

4.31 0.64 มาก 

3.3 อาจารย์ทีป่รึกษาชีแ้จงแนะน าให้นกัศึกษาเข้าใจวิธีเรียนและวธิีศึกษา 4.26 0.77 มาก 
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ค้นคว้าเพิ่มเติม 

3.4 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น การเลือก
รายวิชาเรียน การปรับแผนการเรียน การเพิ่มถอนรายวิชาเรียน การยกเลิก
รายวิชา เป็นต้น 

4.24 0.66 มาก 

3.5 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กบันักศึกษา เช่น สวัสดิการ 
การบริการ ทุนการศึกษา เป็นต้น 

4.26 0.73 มาก 

3.6 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร 

4.14 0.84 มาก 

3.7 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4.21 0.65 มาก 

3.8 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าแนะน าที่เปน็ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 4.21 0.72 มาก 

3.9 การควบคุม ดูแล การให้ค าปรกึษาวิชาการ (ปริญญาตรี) หรือ
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระ (บัณฑิตศึกษา) 

4.17 0.70 มาก 

รวม 4.22 0.72 มาก 

4. กระบวนการเรยีนการสอน 

4.1 มีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 4.26 0.63 มาก 

4.2 การเรียนการสอนชว่ยสร้างให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 4.19 0.63 มาก 

4.3 กระบวนการเรียนการสอนท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการท างานได้ 

4.31 0.60 มาก 

4.4 นักศึกษาและอาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.21 0.68 มาก 

4.5 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาให้นกัศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 4.31 0.60 มาก 

4.6 กระบวนการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 4.31 0.60 มาก 

รวม 4.26 0.62 มาก 

5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5.1 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชน 4.26 0.66 มาก 

5.2 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยของอาจารย ์ 4.07 0.78 มาก 

5.3 ระหว่างการศึกษานักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.36 0.66 มาก 

5.4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาอย่างเหมาะสม 4.33 0.65 มาก 

รวม 4.26 0.69 มาก 

6. ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม 4.26 0.66 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร ที่พักนกัศึกษา มีความพร้อมต่อ
การจัดการศึกษา 

4.21 0.68 มาก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

4.21 0.65 มาก 

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.26 0.63 มาก 

6.5 มีการจัดพื้นที่ส าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือท างานร่วมกัน 

4.19 0.71 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดกิารนักศึกษา 4.12 0.74 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลยั เช่น สนาม
กีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย 

4.21 0.68 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 4.21 0.61 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจยั (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวจิัย 

4.14 0.65 มาก 

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.12 0.74 มาก 

6.11 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 4.12 0.77 มาก 

รวม 4.19 0.68 มาก 

7. ระบบข้อร้องเรียน 

7.1 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย 4.05 0.88 มาก 

7.2 มีการจัดการขอ้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 4.00 0.83 มาก 

7.3 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร 4.12 0.74 มาก 

รวม 4.06 0.82 มาก 
 

ภาพรวมความพึงพอใจของตอนที่ 2 ความพงึพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร 

4.22 0.69 มาก 
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หมวดที ่4  ข้อมูลผลการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนของหลักสูตร 

1.  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา (ข้อมูลจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รายวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

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

ภาคการศึกษาที่ 1/61              

220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
ในอินเดีย 

19 19 6 4 9         

220132-60 : ภาษาบาลีเพือ่การศึกษา
พระพุทธศาสนา 1 

19 19 4 6 4 2 3       

220134-60 : พุทธภาวนา 19 19 6  6 5 2       
001001-55 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 19 19 6 6 5 2        
001002-55 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 19 19 2 2 4 3 5 2 1     
112103-60 : ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 19 19 6 5 6 2        
106102-60 : การศึกษาไทย 19 19 3 16          
220236-60 : พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 20 20 9 4 4 2 1       
220235-60 : พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน 20 20 1 7 1 11        
220232-60 : ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 20 20 13 7          
003001-55 : การเป็นพลเมือง 20 20 1 5 11 3        
220231-60 : ชาดกศึกษา 20 20 8 6 6         
004002-55 : การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ 

37 37 3 6 6 9 8 5      

104201-60 : การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

20 20 1 1 3 10 5       

101201-60 : การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 1 

20 20 17 2 1         

220316-55 : เทววิทยาเบื้องต้น 17 17 6 6 5         
220442-55 : พุทธศึกษาศาสตร์ 17 17 7 8 2         
220445-55 : พุทธรัฐศาสตร์ 17 17 12 3 2         
002002-55 : ท้องถิ่นไทย 17 17 7 7 2 1        
105341-55 : จิตวิทยาการศึกษา 17 17 4 2 5 6        
104313-55 : การวิจัยการศึกษา 17 17 7 4 5 1        
004002-55 : การคิดเชิงระบบและการ
ตัดสินใจ 

20 20 1 1 3 3 7 5      

220421-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 1 

22 22 18 4          

220423-55 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การสอนพระพุทธศาสนา 

22 22 20 1 1         

220341-55 : ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

22 22 7 8 7         

220444-55 : สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 22 22 2 8 12         
101411-55 : ทักษะวิชาชีพครู 1 22 22 22           
106233-55 : การศึกษากับการพัฒนาชมุชน 22 22 12 9  1        
108361-55 : การศึกษาแบบเรียนรวม 22 22 4 11 7         

ภาคการศึกษาที่ 2/61              
220133-60 : ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษา 18 15 7 1 6 1     2  1 
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รายวิชา 
จ านวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน 

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

พระพุทธศาสนา 

220135-60 : พระสาวกและนกัปราชญช์าว
พุทธ 

18 16 11 2 2  1    2   

220136-60 : ภาษาบาลีเพือ่การศึกษา
พระพุทธศาสนา 2 

18 14 6 2 2  3  1  2 2  

106101-60 : ความเป็นครู 18 16 4 6 2 1 3    2   
004001-55 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 15 12 2  1    1 2   
002003-55 : จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชวีิต 18 15   4 8 2  1 1 2   
001003-55 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 18 14 2 3 3 3 1     4  
220336-60 : พุทธศิลปะและโบราณคด ี 20 20 5 6 5 4        
220332-60 : พระไตรปิฎกศึกษา 20 19 19         1  
220241-60 : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 1 

20 20 5 8 5 2        

002002-55 : ท้องถิ่นไทย 20 20 6 12 2         
106203-60 : การบริหารจัดการทางการศึกษา 20 20 4 9 6 1        
102201-60 : การพัฒนาหลักสูตร 20 20 1 6 3 9 1       
101202-60 : การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพครูระหว่าง
เรียน 2 

20 20 16 4          

220342-55 : พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 

17 15 6 1 3 2 1 2    2  

108361-55 : การศึกษาแบบเรียนรวม 17 17 3 9 4 1        
102321-55 : การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู ้

17 17 10 7          

103111-55 : เทคโนโลยีการศึกษา 17 17 4 8 5         
002001-55 : วิถีแห่งชีวิต 37 37 10 9 10 8        
220448-55 : พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์ 22 22 9 13          
220447-55 : พระพุทธศาสนากบัปรัชญา 39 39 20 9 7 2 1       
220422-55 : การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 2 

22 22 20 2          

105231-55 : จิตวิทยาการปรึกษาและการ
แนะแนว 

22 22 1 8 9 3 1       

106436-55 : กฎหมายการศึกษา 22 22 10 5 7         
101412-55 : ทักษะวิชาชีพครู 2 22 22 18 4          

    

2.  การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

     รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสและชื่อรายวชิา 
การประเมินจากนักศึกษา 

(เต็ม 5) 
แผนการปรับปรุง 

จากผลการประเมิน 
ม ี ไม่ม ี

ภาคการศึกษาที่ 1    

220132-60 : ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาฯ 4.56   

220131-60 : ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 4.75   
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220134-60 : พุทธภาวนา 4.55   

101201-60 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 4.60   

220231-60 ชาดกศึกษา 4.56   

220232-60 ศาสนพิธแีละเทศกาลชาวพุทธ 4.00   

220235-60 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 4.60   

220236-60 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์ 4.36   

220445 : 55 พุทธรัฐศาสตร ์ 4.13   

220316 : 55 เทววิทยาเบื้องต้น 4.28   

220341 : 55 ปรัชญาทางสายกลางฯ 3.97   

220421 : 55 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 1 4.00   

 220423 55 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน

พระพุทธศาสนา 

4.50   

220442 : 55 พุทธศึกษาศาสตร ์ 4.34   

220444 : 55 สิทธิมนษุยชนตามแนวพุทธ 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 พุทธศิลปะและโบราณคด ี 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 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์ 3.70   

101412 : 55 ทักษะวิชาชีพครู 2 4.56   

3.  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีทั้งหมด 26 รายวิชา  ได้รับ

การประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
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(คะแนนอยู่ในช่วง 4.23 จากคะแนนเต็ม 5) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทักษะการสอนของอาจารย์ทั้ง 
6 ด้าน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (คะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5) 

4.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

     (ระบุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ปรากฏใน หมวดที่ 2 ข้อ 3. ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 
 

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสัมฤทธิผลของการ
สอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักทั้ง 5 ประการ 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

(2) ความรู ้
เนื้อหาค่อนข้างมาก 

 
จัดสอนเสรมิหรือให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

(3) ทักษะทางปัญญา 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

(4) ทักษะด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
ไม่ม ี

 
 
ไม่ม ี

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยังไม่สามารถสอนให้นักศึกษาปฏบิัติงานได้อย่าง
ช านาญการ 

 
 
ผู้สอนต้องไปอบรมและศึกษาเพิม่เติมในเรื่องของตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) ส านึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน 
 - การฝึกประสบการณ์การสอนในหอ้งปฏิบัติการ  

 
จัดกลุ่มฝึกหรือกลุ่มสัมมนาให้เล็กลง 

(7) อื่น ๆ (ถ้ามี) เชน่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

1.  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร  
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
     หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  เป็นหลักสูตรการผลิต

บัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรม

โดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มี

บริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ  ให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่

ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง  

  เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี ้
  1. มีคุณธรรม จรยิธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม   มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีม  สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและล าดับความส าคญัได้   
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กรและสงัคม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความรบัผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน
ในกลุ่ม 
  2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญของ
พระพุทธศาสนา  สามารถอธิบายความรู้ตามหลักการที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง  สามารถ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพุทธศาสนากบัศาสตรส์มัยใหม่ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการทางพุทธศาสนา  สนใจในการพัฒนาความรู้ทางพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่อง   มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาสามารถบรูณาการความรู้ในที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
  3. มีทักษะทางด้านปัญญา การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็น
ระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อยา่งสร้างสรรค์ รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนากับความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโลกปัจจุบัน 
  4. มีทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ สามารถสื่อสาร
กับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ให้ความช่วยเหลือและประสาน
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในสถานการณต์่าง ๆทั้งในบทบาทของผู้น า และผู้ตาม  
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สามารถใช้ความรู้ในพระพุทธศาสนาใช้ช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม ผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจดัการข้อมลูพื้นฐาน
อย่างเป็นระบบ แกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปญัหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
  6. มีทักษะการจัดการเรยีนรู้  สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  สามารถในการฝึกอบรม
ปฏิบัติภาวนา  และศาสนพิธีตามหลักพระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญในการจัดการเรยีนรู้ใน
วิชาพระพุทธศาสนาอย่างบูรณาการ 
  2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ  
  ในการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในปีการศึกษา 
2561 ได้ปรับปรุงและใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 นั้นจะเริ่มตั้งแต่ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การรวบรวม
ข้อมูลในการต้องการของตลาดอาชีพ  สาระความรู้ที่จ าเป็น และปัญหาจากหลักสูตร 
โดยใช้รูปแบบของการวิจัยประเมินหลักสูตร เพื่อใช้การเป็นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ในให้ทันสมัย การวิจัยนั้นได้ใช้รูปแบบ CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมินองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ บริบท ปัจจัยการน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตที่เกิด นอกจากนี้ยังได้
พิจารณาจากประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านพุทธศาสนา และการศึกษาจาก
สถานการณ์ร่วมสมัย คือ 
  1. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.25560-2565 
  3. นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
       กรอบการจัดท าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ได้ใช้ระบบ มคอ. เป็นระบบในการการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชาน้ันๆ คือ  
  ได้ปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียบร้อย และผ่านสภามหาวิทยาลัย เริ่มด าเนินการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2560 

การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน  
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) การพจิารณาก าหนดผู้สอน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

สาขาวิชาได้วางระบบผู้สอน  ดังนี้ เกณฑ์การจัดวางตัวผู้สอนในสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา ด าเนินการดังนี้ (1) เป็นผู้จบในสาขาวิชานั้น (2) เป็นผู้มีประสบการณ์ (3) 
อาจารย์สนใจรายวิชานั้น 
P: Plan การวางแผนระบบกลไกการก าหนดผู้สอน 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
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ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละภาคการเรียน โดยสาขาวิชาได้วางระบบ
ผู้สอน ดังนี้คือ 
          1.1 เกณฑ์ภาระการสอน 
               โดยเกณฑ์การจัดวางตัวผู้สอนในสาขาวิชา ในแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย 
คุณวุฒิที่อาจารย์ท่านนั้น ๆ ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์การสอนในรายวิชานั้น และ
ความสนใจรายวิชานั้นๆ เพื่อเตรียมเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้วางแผนไว้  
          1.2 จ านวนรายวิชาที่ จะต้องสอนไม่ เกิน  4 วิชา ไม่ เกิน  24 หน่ วยกิต 
ประกอบด้วย 
               1) รายวิชาทฤษฏีไม่เกิน..........3........วิชา ไม่เกิน.........16...หน่วยกิต 
               2) รายวิชาปฏิบัติไม่เกิน...........2.......วิชา ไม่เกิน.........8.....หน่วยกิต 
 
D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกการก าหนดผู้สอน   
         1.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา มีผู้สอน 8 คน 
         1.2  เกณฑ์ภาระการสอน 
              1.2.1 หลักสูตรได้มีการจัดประชุมในการท าแผนการเรียนการสอนในภาค
เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ในคราวประชุมครั้งที่  4/2561 ในวันพฤหัสบดีที่  19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง พิจารณาการจัดท าแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.
3) ภาคปกติ 1/2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกรอบในการพิจารณาก าหนด
ผู้สอน โดยใช้หลักคุณวุฒิท่ีอาจารย์ท่านนั้น ๆ ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์การสอนใน
รายวิชานั้น และความสนใจรายวิชานั้น ในการจัดท าแผนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  
              1.2.2   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ท่าน 
รับผิดชอบรายวิชาให้มีภาระงานข้ันต่ าตามเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัย 
 
C : Check การประเมินระบบกลไกการก าหนดผู้สอน   
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมครั้งที่  3/2562 ในวันศุกร์ที่  24 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง พิจารณาการจัดท าแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.3) 
ภาคปกติ 1/2562  ในประเด็นการก าหนดผู้สอน พบว่า ทางหลักสูตรมีการก าหนด
เกณฑ์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไว้อย่างเหมาะสมแล้ว  
A : Act การปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการก าหนดผู้สอน   
         ในปกีารศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่า กระบวนการในการ
ก าหนดผู้สอน และเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่แล้ว แต่มี
ข้อสังเกตในที่ประชุม ได้ประชุมครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
พิจารณาการจัดท าแผน “จัดการสอน จัดสอบแผน” (ทบ.3) คือ ในการก าหนดผู้สอนใน
รายวิชาที่มีเนื้อหาข้ามศาสตร์ ควรจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นทีม  
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1.3  ภาระการสอน             
ชื่ออาจารย์ ภาระการสอน (ชม.) 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
ภาระการสอน (ชม.)  
ภาคการศึกษาท่ี 2  

รวมท้ั
ง 

หมด ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์  3 12 6 6 27 

นายสายนต์ ชาวอุบล  6 4 3 8 21 
นายนวิัติ ทองวล  9 0 9 0 18 

นายวุฒิไกร ไชยมาลี  12 7 12 8 39 
นายโยธิน มาหา  15 9 12 8 44 

นายบัญญตัิ  อนนท์
จารย์  

15 4 15 8 42 

นายมานิตย์  อรรคชาติ  6 12 12 9 39 
นายชินวัชร นิลเนตร  15 4 12 9 40 

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

ด าเนินงาน ดังนี้  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการก ากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์ได้ท าจัดท า
เอกสารทั้ง มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการมีประธาน
หลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตาม ซึ่งในกรณีที่อาจารย์สอนท่านเดียวก็จะมอบหมายให้
อาจารย์ท่านนั้นด าเนินการเองเลย ส่วนที่มีการสอนหลายคนก็มอบหมายให้ประธาน
หลักสูตรเป็นด าเนินการในภาพรวม ซึ่งในปี 2561 ทางหลักสูตรได้รับการอบรมและ
พัฒนาการท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 จากส านักส่งเสริมทะเบียนและ
วิชาการในการท า มคอ.ต่าง ๆ ในเว็บที่ส านักส่งเสริมทะเบียนและวิชาการได้จัดท าขึ้น 
ซึ่งจะสะดวกในการตรวจสอบมากกว่าเดิมที่เว็บไซต์ http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/ 

การจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา  
P: Plan วางระบบกลไกการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีระบบกลไกในการ

จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชาดังนี ้
       1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาจัดท าและส่ง มคอ.3/มคอ.4 ให้มีความถูกต้อง ตามแบบฟอร์มเอกสาร 
       2. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ส่งให้ประธาน

หลักสูตร/กรรมการประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น 
D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละ

รายวิชา ได้มอบให้เลขานุการหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและน าเข้าสู่ที่
ประชุมเพือ่ทราบ โดยมีผลดังนี ้

       1. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 ในวัน

http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/
http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/
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พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แจ้งก าหนดการจัดส่ง มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 โดยให้จัดส่งก่อนวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยประธาน
หลักสูตรได้มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ให้
มีความถูกต้องสมบูรณ์  

       2. เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อย จึงได้น าเอกสารส่งให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้อง จ านวน 15 รายวิชา 

 
C: Check การประเมินระบบกลไกการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมครั้งที่  5/2561 ในวันที่  3 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บ มคอ.3/มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยประธานหลักสูตรแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารถึงประเด็นการ
จัดส่ง มคอ.3/มคอ.4 มีจ านวนครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีบางรายวิชาใช้ไม่เป็นไปตาม
แบบฟอร์มให้ ให้ด าเนินการแก้ไขและจัดส่งใหม่อีกครัง้ มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการเพิ่ม
กระบวนการอบรมการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ในปีต่อไป 

 
A : Act การพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละ

รายวิชา 
        ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่าระบบกลไก

การจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ต้องมีการเพิ่มกระบวนการอบรมในการจัดท าใหม่ในปีต่อไป 
โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดท า มคอ.3 ที่ทางส านัก
ส่งเสริมวิชการและงานทะเบียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและ
ปรับปรุง มคอ.3 ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและสามารถส่ง มคอ. ผ่านระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยได้ที่เว็บ http://tqf.nrru.ac.th/webtqf/ 

 
การก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดท า มคอ.3/มคอ.4  
P: Plan การวางแผนระบบกลไกการก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดท า 

มคอ.3/มคอ.4 
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีระบบกลไกในการ

จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชิดังนี ้
       1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อแจ้งก าหนดการในการจัดส่ง 

มคอ.3/มคอ.4 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ด้วยตัวเอง 
       2. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาจัดส่ง มคอ.3/มคอ.4 ส่งให้ประธาน

หลักสูตร/กรรมการประจ าหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง เบื้องต้น 
       3. หลักสูตรน าข้อมูล มคอ.3/มคอ.4  ขึ้นไว้เว็บไซต์ของสาขาวิชา และจัดส่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก 1 ชุด 
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D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกการก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการ
จัดท า มคอ.3/มคอ.4 

       1. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แจ้งก าหนดการจัดส่ง มคอ.3  ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 โดยให้จัดส่งก่อนวันที่ 2561 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2561 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งก าหนดการจัดส่งผลการ
เรียน 1/2561 , มอค.5 1/2561 และ มอค. 3 2/2561 โดยให้จัดส่งก่อนวันที่  25 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยประธานหลักสูตรได้มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

       2. โดยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มี
การจัดส่ง มคอ.3 ครบทุกรายวิชา รวมจ านวน 15 รายวิชา 

          และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มี
การจัดส่ง มคอ.3 ครบทุกรายวิชา รวมจ านวน 11 รายวิชา 

       3. เมื่อมีการรวบรวม มคอ.3 ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นาย
มานิตย์ อรรคชาติ จะเป็นผู้น าส่ง มคอ.3 ต่อทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต่อไป 

 
C: Check การประเมินระบบกลไกการก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ ผลการจัดท า 

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 ในวันที ่
22 มกราคม 2562 เรื่อง ติดตามการจัดส่ง มคอ. 3 2/2561 และ มคอ. 5 1/2561 
พบว่า คณาจารย์ด าเนินการจัดส่งตามก าหนดทุกรายวิชา  
 

A : Act การพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ    ผลการ
จัดท า มคอ.3/มคอ.4 

        ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นว่าระบบกลไก
การจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

 
2.3  การก ากับกระบวนการสอน 

คุณภาพ/ความเหมาะสม ผู้ก ากับติดตาม วิธีการ 
1. แผนการสอน นายโยธิน มาหา 

 
ด าเนินการตามปฏิทินของ
มหาวิทยาลัย 

2 . ก า รแ บ่ งน้ า ห นั ก ก า ร
ประเมินผลในแต่ละโดเมน 

นายชินวัชร นิลเนตร ตามสัดส่วนของรายวิชา
ทฤษ ฎี ห รื อ ที่ เป็ น วิ ช า
ปฏิบัติ 
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3. วิธีการประเมินผลของแต่
ละโดเมน 

นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์ แ บ่ ง ต า ม เนื้ อ ห า ข อ ง
รายวิชานั้น ๆ 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ 

 
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

รายวิชา (รหัสวิชา/ชื่อวิชา) บูรณาการกับพันธกิจ 
วิธีการบูรณาการ/วิธีการ
ประเมินผลความส าเร็จ

ของการบูรณาการ 
พุทธภาวนา/220134 กิจกรรมการเรียนการ

สอน, ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ก าหนดกิจกรรมจติ 
อาสาภาวนาเพื่อสังคม/ 
บ าเพ็ญประโยชน์ไม ่
น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง 
ตลอดภาคการศึกษา 
โดยน าช่ัวโมงปฏิบัติมาคิด
เป็นร้อยละ 30 ของผล
การเรียน  

 
 

การประเมินผู้เรียน  
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 
 
 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 3.00 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
    ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ก าหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2  ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี ้
 

ด้าน วิธีการสอน/การจัดการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผล 
1. คุณ ธรรม 
จริยธรรม 

1. การบรรยายภายในช้ันเรียน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้มของความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวิถีการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบัน และการ
ระบุปัญหาจรยิธรรม โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปรายกลุ่ม การสะท้อน
แนวคิด การศึกษากรณีศึกษา 
การวิพากษ์คุณค่าทางจริยธรรม 

1. ประเมินระหว่างเรียน  โดย
ป ระ เมิ น จ าก ด้ า น เจ ต ค ติ 
( Attitude  Domain ) 
บุคลิกภาพด้านการแสดงออก
ในช้ันเรียน  โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต 
การใช้แบบทดสอบ การเก็บ
ข้อมูลสถิติความประพฤติ 
2. ใช้แบบประเมินและแบบวัด
ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งอาจท าได้ ใน
ลักษณะ การตรวจสอบเจตคติ
ท า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
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ให้ครอบคลุมประเด็นปญัหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
วิชาชีพและการด ารงชีวิต 
3. การจัดการศึกษานอกสถานท่ี 
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานองค์กร
หรือสถาบันท่ีมีความโดดเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จริยธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ
จากส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์นั้น ๆ 

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

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

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

1. นักศึกษาสามารถคดิค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรยีน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน  
2. นักศึกษาสามารถคดิ
แก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ที่
มีความสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์  
3. นักศึกษามีความเป็นผู้น าทาง
ปัญญาในการคิดพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์
และมีวสิัยทัศน ์

1 .ก ารป ระ เมิ น กิ จ ก รรม ที่
สามารถน ามาเป็นเครื่องมือใน
การประเมินทักษะทางความรู้
ลึ ก (Cognitive Domain) ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ   
2 .ก า ร ส อ บ วั ด ค ว า ม รู้
ความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาโดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึน้จริงในสังคมปัจจุบัน 
3.การประเมินผลที่ เกิดจาก
การใช้กระบวนการการแก้ไข
ปัญหา  การศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ มี การวิ เคราะห์
วิจารณ์   เช่น  การรายงาน
การศึกษากรณีศึกษา   

4. ทักษะ 1. การสอนแบบกลุม่ร่วมมือซึ่ง 1. การประเมินผู้เรียนในการ
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ความสัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

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

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

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

1 . ก า รป ร ะ เมิ น งาน ต า ม
กิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด  การ
เขียน 
2. การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3. การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล  โดยใช้ข้อสอบ  การท า
รายงาน กรณี ศึ กษ า  และ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

6 .  ก ร ณี มี
เกณฑ์วิชาชีพ    
(ให้ระบุ) 

1 จัดการเรยีนรู้ที่มรีูปแบบ
หลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เป็น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ อย่าง
สร้างสรรค์    
2 จัดการเรยีนรูส้ าหรับผู้เรียนท่ี
หลากหลาย ท้ังผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรยีนทีม่ีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

1 วัดและประเมินจากผลการ
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
ก่อนปฏิบัติการสอน  
2 วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
3 วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  
ตลอดหลักสูตร 
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3 จัดการเรยีนรู้ในวิชา
พระพุทธศาสนาที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

  
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้มีการตรวจสอบความ
เหมาะสมของวิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 แผนการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ใน มคอ.3 หรือ 4 (ถ้ามี)  โดยมีการตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนรู้ กับ 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ตามที่ปรากฏในหมวดที่ 5 
แผนการสอนและการประเมินผล ข้อ 5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ใน มคอ.3 
หรือ 4 (ถ้ามี)  โดยพิจารณาว่า ผู้สอนใช้วิธีการประเมินและเครื่องมือการประเมินที่
เหมาะสมหรือไม่ เป็นไปตามก าหนดเวลาการประเมิน และสัดส่วนของการประเมินผล
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่  รวมถึงความเหมาะสมหรือความผิดปกติของผลการ
เรียนในแต่ละรายวิชา  
  ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุ
ในรายละเอียดของรายวิชา (หมวดที่ 2 ข้อ 3 ใน มคอ.5) และการตรวจสอบผลการ
ประเมินจากวิธีการประเมินผลตามที่ได้วางแผนไว้ โดยอาจรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏใน มคอ.5 หมวดที่ 3 ข้อ 11 โดยให้
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานราชวิชา (มคอ.5) ต่อประธานหลักสูตรภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
2)  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     2.1 หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่หลักสูตรคาดหวังโดย
ได้รายงานผลการประเมนิไว้ใน มคอ.5  ท้ังนี้ได้มีการทวนสอบระบบการประเมินโดยให้
ความส าคัญกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม      
  2.2  ไม่พบ 
   2.3  ไม่แก้ไข เพราะไม่พบ 
3) การก ากับการประเมินการจัดการการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5  

มคอ.6 และ มคอ.7) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
การก ากับการ

ประเมิน 
ผู้ก ากับติดตาม วิธีการ ระยะเวลา 

มคอ.5 เลขาหลักสูตร ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร
ตรวจสอบการจัดส่ง 

30 วัน 

มคอ.6 เลขาหลักสูตร ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร
ตรวจสอบการจัดส่ง 

30 วัน 

มคอ.7 เลขาหลักสูตร คณะกรรมการประจ า 60 วัน 
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ค ณ ะ ต รวจ ส อบ ก า ร
จัดส่ง 

 

2.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
     2.1  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 (ข้อมูลปรากฏในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ของ มคอ.2) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากระดับ 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องประเมิน 10 10    

     2.2  รายงานผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งช้ี 
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เอกสารหลักฐาน เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
รายละเอียด 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน 

  หลักสตูร มีการประชุมอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 

คน ในปีการศกึษา 2561 มีการ

ประชุมจ านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง  

1. รายงานการประชุม
ประจ าปี 2561 และ 
ประจ าปี 2562 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

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

1.  เอกสารหลักสูตร 
2.  หนังสือน าที่ สกอ.  
     แจ้งรับทราบหลักสูตร 

(3) มี ร ายล ะ เอี ย ด ขอ งราย วิ ช าแ ล ะ
ราย ล ะ เอี ย ด ขอ งป ระส บ ก ารณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

  ปีการศึกษา 2561 มี มคอ.3 
ครบถ้วนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาที ่1 จ านวน 
15 วิชา  
- ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 
11 วิชา 

1.  แบบสรุปรายวิชาที่เปดิ 
     ในปีการศึกษา 2561 
2.  แบบสรุปการน าส่ง  
      มคอ.3, มคอ.4  
3.  เอกสาร มคอ.3, มคอ.4  
     (ถ้ามี) 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
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 (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

  ปีการศึกษา 2561 มี มคอ.5 
ครบถ้วนทุกรายวิชา 
- ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 
15 วิชา  
- ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 
11 วิชา 

1.  แบบสรุปการน าส่ง  
     มคอ.5, มคอ.6 
2.  เอกสาร มคอ.5, มคอ.6  
     (ถ้ามี) 
 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ   มคอ.7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  ในปีการศึกษา 2561 
หลักสตูรได้จดัท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 เมื้อสิ้น
ภาคการศึกษา ที่ 2/2561 
เสร็จสิ้นเสนอให้คณะเมื่อ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1.  เอกสาร มคอ.7 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

  หลักสตูร ได้ทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาจ านวน 8 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 30.76 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ทัง้หมด 26 วิชา 

1. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวน

สอบ 

2. สรุป/รายงานผลการทวน

สอบ 
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ดัชนีบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
รายละเอียด 

 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  หลักสตูรมีการด าเนินการ

ปรับปรุงการจดัการเรียน

การสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้  จากผลการ

ด าเนินงานใน มคอ.7 ในปี

การศึกษา 2561 ตาม

ค าแนะน าของกรรมการ

ตรวจประกันคณุภาพ 

1. รายงานการประชุม 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  ไม่ม ี  

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

  อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน

ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ

และวิชาชีพ ตามแฟม้ประวัติ

และผลงานอาจารย์ ปี 2561 

1. ค าสั่งประชุม/ร่วมสัมมนา 
    ทางวิชาการ 
2. แบบรายงานผล 
    การเขา้ร่วมพัฒนาด้าน 
    วิชาการหรือด้านการเรียน
การสอนของอาจารย ์

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

  ไม่ม ี  

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา      
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  4.22 รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสตูรของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากระดับ 5.0 

  4.71  รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ที่ได้ประเมิน   10  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ได้ประเมิน   100  
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ดัชนีบ่งชี ้

ผลการด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน เป็นไป 
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
รายละเอียด 

จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน   10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี   100  

 
3.  ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล 

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาในอนาคต 
1.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

บ่อยเกินสิ่งที่ควรเป็น 
1.  ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
เกิดผลสมัฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

1.  ประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางและวิธีการ
แก้ไข 

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

ค่อยมีผลงานตีพิมพ ์

2.  อาจจะท าให้มีผลกระทบต่อ

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอนาคต  

2.  สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้

อาจารย์ตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการในแต่ละป ี

3. ความสามารถของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรยังไม่

สามารถสนับสนุนต่อการ

พัฒนาหลักสตูร 

3. อาจารย์ไมส่ามารถท างานในการ

บริหารหลักสตูรได้อย่างครบถ้วน 

3. ผู้รับผดิชอบหลักสตูรต้องพยายามฝึกฝน

ตนเองในด้านทีข่าดความเชี่ยวชาญ 

 
4.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 
 

มีผลการด าเนินงานในระดับ 4.00 
1) ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประหลักสูตร 

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  P : Plan การวางแผนระบบกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประชุมเพื่อวางระบบและกลไกสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีดังนี ้
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาทรัพยากร ท่ีจะสนับสนุน
การเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาว่ามีความเพียงพอหรือไม่ โดยเสนอเข้าที่ประชุมเกี่ยวกับ
แผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนทรัพยากรที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม 
เช่น หนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ 
จ านวนเอกสาร หนังสือ ต ารา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา จ านวน 50 เล่ม และมีการก าหนด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ได้รับเอกสารจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งของทางหลักสูตรและของ
มหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้รับผิดชอบและดูแล สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนระบบและกลไก   ในการบริหาร
สิ่งอ านวยความสะดวกทุกภาคการศึกษา 
 
 D : Do ขั้นด าเนินการตามระบบกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง  สนับสนุนการเรียนรู้      
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อรับข้อเสนอ จากอาจารยผ์ู้สอน
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ นายชินวัชร นิลเนตร เป็นผูร้บัผิดชอบ 

  2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ประสานงานกับคณะและมหาวิทยาลัย และช้ีแจงว่า
ขณะนี้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรไม่เพียงพอ เนื่องจากหนังสือ เอกสาร ต ารา 
บางส่วนมีความล้าสมัย ครุภัณฑ์บางส่วน เช่น โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน  ส าหรับห้องกิจกรรม
พุทธศาสนศึกษา (ห้ อง 36.06.04) ที่ นั กศึ กษาสามารถเข้ ามาค้นคว้าห าข้อมู ลทาง
พระพุทธศาสนาและรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ได้ 
   3. หลังจากเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัยหลักสูตรได้รับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ให้จัดหาในส่วนของเอกสาร ต ารา หนังสือ  เพื่อทดแทนส่วนที่ล้าสมัย ในส่วน
ครุภัณฑ์ ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 
C : Check ประเมินผลระบบกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ประชุม
ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร พบว่า ในประเด็นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนรู้มีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนระบบกลไกที่
หลักสูตรได้วางไว้ แต่ควรมีการเพิ่มกระบวนการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้  
2) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน กล่าวคือ 
 สิ่งสนับสนุน                 รายละเอียด 
 ห้องท างานคณาจารย์หลักสูตร  จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องกิจกรรมพุทธศาสนศึกษา  จ านวน 1 ห้อง  
 โปรเจคเตอร์   จ านวน 4 เครื่อง 
 คอมพิวเตอร์   จ านวน 8 เครื่อง 
 ปริ้นเตอร์   จ านวน 3 เครื่อง 
 เอกสารต าราทางพุทธศาสนา  จ านวน 500 เล่ม (ห้องกิจกรรมพุทธศาสนศึกษา) 
 เว็บไซต์ของสาขาวิชา   จ านวน  1 เว็บ 
 เว็บไซต์อีเลิร์นนิงของสาขา ส าหรับการเรียนในรายวิชาเอก  จ านวน  1 เว็บ 
 เว็บไซต์อีเลิร์นนิงของส านักคอม ท่ีจัดท าให้หลักสูตร  จ านวน  1 เว็บ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 เว็บไซต์ย่อยของนักศกึษาในสาขาวิชา    จ านวน  40 เว็บ 
 Google Drive ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา  จ านวน 1 ล้าน TB 
 
A : Act การปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
        ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ
กลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มี  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรมีกระบวนการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนเช่น ต ารา หนังสือเพิ่มขึ้น โดยท าเป็นแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้ท าเป็นบันทึกขอความอนุเคราะห์มาในปีถัดไป เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถาท่ีเป็น
รูปเล่มซึ่งสามารถค้นคว้าได้ง่าย 
 
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ง  
สนับสนุนการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  P : Plan การวางแผนกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ก าหนดให้มีการการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นการประเมินดังต่อไปนี้ 
      1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 
      2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
      3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่ เอื้ อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  D : Do การด าเนินการตามระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ด าเนินการประเมินโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยได้ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังดังนี ้
 
ปี 2559 

6. ทรัพยากรและสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคณุภาพและเหมาะสม 4.26 0.75 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทีพั่กนักศึกษา มีความพร้อมต่อการ
จัดการศึกษา 

4.14 0.76 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อปุกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด 
ต ารา หนงัสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมลูมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

4.10 0.79 มาก 
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6.4 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 4.11 0.72 มาก 

6.5 มีการจัดพ้ืนทีส่ าหรับนกัศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือท างานร่วมกัน 

4.10 0.79 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวัสดิการนักศกึษา 4.04 0.81 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย เช่น สนามกีฬา 
ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร แหลง่เรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลยั 

3.98 0.79 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นกัศึกษาเพ่ือท าวิจัย 3.82 0.80 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ที่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ท าวิจัย 

3.85 0.81 มาก 

6.10 มีอปุกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.88 0.81 มาก 

6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 4.14 0.76 มาก 

รวม 4.01 0.78 มาก 

 
ปี 2560 

6. ทรัพยากรและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

6.1 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณภาพและเหมาะสม 4.28 0.76 มาก 

6.2 อาคารเรียน ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักนักศึกษา มี
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 

4.16 0.75 มาก 

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

4.12 0.80 มาก 

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

4.12 0.80 มาก 

6.5 มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นหรือท างานร่วมกัน 

4.00 0.86 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวสัดิการนักศึกษา 4.05 0.76 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของ
มหาวทิยาลยั เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย 

3.99 0.84 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 3.83 0.99 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ท่ีไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.86 0.99 มาก 

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ในการท าวิจัย 

3.92 1.00 มาก 
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6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ในระบบไรส้ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

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 ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักนักศึกษา มี
ความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 

4.21 0.68 มาก 

6.3 ทรัพยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ห้องสมดุ ต ารา หนังสอื แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล
มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้

4.21 0.65 มาก 

6.4 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

4.26 0.63 มาก 

6.5 มีการจัดพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารยไ์ด้พบปะ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นหรือท างานร่วมกัน 

4.19 0.71 มาก 

6.6 ความเหมาะสมของสวสัดิการนักศึกษา 4.12 0.74 มาก 

6.7 ความพร้อมทางด้านสภาพทางกายภาพของ
มหาวิทยาลยั เช่น สนามกีฬา ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงอาหาร 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆในมหาวิทยาลัย 

4.21 0.68 มาก 

6.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย 4.21 0.61 มาก 

6.9 มีห้องท างานวิจัย (ท่ีไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

4.14 0.65 มาก 

6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสม
ในการท าวิจัย 

4.12 0.74 มาก 

6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ในระบบไรส้ายภายใน
มหาวิทยาลยั 

4.12 0.77 มาก 

รวม 4.19 0.68 มาก 

 
     สรุปรายงานผลส ารวจความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ได้ผลโดยแสดงผลส ารวจความพึงพอใจย้อนหลัง 3 ป ีถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับดังนี้ 
ปีการศึกษาท่ีประเมิน คะแนนความพึงพอใจ 

2559 4.01 

2560 4.02 
2561 4.19 

 
C : Check การประเมินระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
        โดยได้น าผลดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมครั้งที่ 
6/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง พิจารณาเรื่องการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร พบว่า ในกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใช้ระบบกลไกของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก   
 
A : Act การปรับปรุงพัฒนากระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        
         ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษามีการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปรับปรุง ตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน  การเรียนรู้  โดยมอบหมายให้นายมานิตย์ อรรคชาติ 
ด าเนินการออกแบบประเมินผลโดยหลักสูตรเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการทรัพยากรของ
หลักสูตรต่อไป จากข้อประเมินของนักศึกษาในปี 2561 พบว่า 6.6 ความเหมาะสมของ
สวัสดิการนักศึกษา 6.10 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 
6.11 การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายภายในมหาวิทยาลัย  มีคะแนนที่น้อย ซึ่งจะได้
น าเข้าท่ีประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 



หมวดที ่6  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

1.  ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 
     ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระ 

ที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของต่อข้อคิดเห็นหรือสาระ 

ที่ได้รับการเสนอแนะ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2.  การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
ไมมี่ 

3.  การประเมินจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) 
วันที่ส ารวจ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  (ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 

     3.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ต่อผลการประเมิน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

    หมายเหตุ   กองประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูล 

     3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 “ไม่มี” 

4.  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

     4.1  ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน 

ระบุข้อวิพากษ์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) โดย

ใช้ผลการประเมินความพึ งพอใจต่ อการบริหาร

หลักสู ตรระดับปริญญาตรี  หรือจากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชนผู้ใช้บริการ (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ใน 

มคอ.2 

ระบุข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
     (ระบุกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาใน มคอ.7 ของปีท่ีผ่านมา) 

แผนด าเนินงาน 
วันสิ้นสุด 
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน เหตุผลที่ไม่สามารถ 

ด าเนินการได้ส าเร็จ ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

แผนสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ที่เก่ียวกับอบรมการผลิต
ครูแนวใหม่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพตามสมรรถนะ 

29 ส.ค.
2561 

คณาจารย์
หลักสูตรพุทธ
ศาสนศึกษา 

√   

แผนสนับสนุนให้
คณาจารย์เข้ารับการอบรม
ที่เก่ียวกับพัฒนาหลักสูตร 

14 ธ.ค.
2561 

คณาจารย์
หลักสูตรพุทธ
ศาสนศึกษา 

√   

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
     2.1  ข้อเสนอแนะการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
             ไม่มีข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 ทุกรายวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร 
     2.2  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
    ไม่มี 
     2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
    

ชื่อ โครงการพัฒนา วันสิ้นสุดโครงการ 
1.นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สิงหาคม 2562 
2.นายสายยนต์ ชาวอุบล เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กุมภาพันธ์ 2563 
3. นายนิวัติ ทองวล อบรมการเขียนบทความวิจัย ธันวาคม 2562 
4. นายวุฒิไกร  ไชยมาลี อบรมการเขียนต ารา กุมภาพันธ์ 2563 
5. นายโยธิน  มาหา เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม 2563 
6. นายชินวัชร นลิเนตร เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม 2563 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรกฎาคม 2565 
7. นายมานิตย์ อรรคชาติ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กรกฎาคม 2563 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สิงหาคม 2564 
8. นายบัญญัติ อานนท์จารย์ อบรมการเขียนบทความวิชาการ พฤษภาคม 2563 

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก กรกฎาคม 2564 
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3.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษาถัดไป  
 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายมานิตย์ อรรคชาติ ลายเซ็น :    
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายโยธิน มาหา ลายเซ็น :    
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ลายเซ็น :    
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ ลายเซ็น :    
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายชินวัชร นลิเนตร ลายเซ็น :    

ประธานหลักสูตร : นายมานิตย์ อรรคชาติ 

 

ลายเซ็น :   วันที่รายงาน : 30 มิถุนายน 2562 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 

ลายเซ็น :            วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 
 

แผนการด าเนินงาน 
วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด

แผน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น  เดือนพฤศจิกายน นายบัญญตัิ อนนท์จารย ์

2. อบรมเสริมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เดือนมีนาคม นายสายยนต์ ชาวอุบล 

3. อบรมสร้างสื่อและนวตักรรมทางการศึกษา เดือนธันวาคม นายมานิตย์ อรรคชาต ิ

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เดือนมิถุนายน นายชินวัชร นิลเนตร 
5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษา เดือนกุมภาพันธ ์ นายมานิตย์ อรรคชาต ิ

6. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  เดือนมีนาคม นายวุฒิไกร ไชยมาล ี

7. โครงการนักศึกษากับงานประกนัคุณภาพการศึกษา  เดือนเมษายน นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์

8. พุทธศาสนศึกษาบริการวิชาการแก่สถานศึกษา  เดือนพฤศจิกายน นายโยธิน มาหา 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาด้าน
ภาษาฮินดีและพุทธศาสนา 

เดือนพฤศจิกายน นายสุชาติ พมิพ์พันธ์ 

10. โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษาหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

เดือนมีนาคม นายมานิตย์ อรรคชาต ิ

11. โครงการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก  เดือนธันวาคม นายมานิตย์ อรรคชาต ิ
12. ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปญัญาพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม นักศึกษา 

13. พุทธวิธีการบ าบัด เดือนธันวาคม นายวุฒิไกร ไชยมาล ี

14. พระไตรปฎิกศึกษา เดือนสิงหาคม นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์




