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บทคัดยอ 

 

 การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทําโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

ซ่ึงปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๕ ทาน โดยการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน โดยมุงประเมินใน ๔ 

ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจยันําเขา  ดานกระบวนการ และ ดานผลผลิต ตาม รูปแบบการประเมินแบบจําลอง

ซิป (CIPP MODEL)  

 ผูใหขอมูลประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิคฤหัสถ ๕ ทาน อาจารย ๑๘ ทาน นิสิต  ๒๔ รูป ผูใชบัณฑิต ๒๔ รูป/

คน 

 ผลการวิจัยพบวา ดานบริบทของหลักสูตร ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๘, = 

๐.๖๕)  ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๓๙, = ๐.๓๖) ดานกระบวนการของ

หลักสูตร อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๓๕, = ๐.๓๗) และ ดานผลผลิตของหลักสูตร อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย (μ = ๔.๕๐, = ๐.๕๘)   

 ขอเสนอแนะในการวิจัย นําผลท่ีไดมาสูการวิเคราะห สังเกตท่ีไดจากการวิจัย วามีแนวทางทางการจัด

การศึกษาเปนไปในแนวทางใด หรือตามแบบผลการวิจัยและสรุป แนวทางจัดการศึกษาในปการศึกษา ใหนิสิตเขา

มามีสวนรวมในการวิจัย โดยใหเขาใจกระบวนการ และวิธีการ และข้ันตอนตางๆ เพ่ือจะไดเปนประโยชนกับนิสิต

ในอนาคต ในการศึกษาตอ 
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ABSTRACT 

 Course evaluation for Bachelor of Arts in Buddhist Management ( revised 2012) 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University by 5 lecturers of Programme Evaluation Committee to 

evaluation on 4 aspects; the context, the input, the process and the product according to the 

CIPP evaluation model. 

 Participators for data consist of 5 professionals, 18 lecturers, 24 monk-students and 24 

user graduated students. 

 The research found that the course context in general for overall is at high level 

(average (μ = 4.18, = 0.65)), the input context is at high level (average μ = 4.39,  = 0.36), the 

process context is at high level (average μ = 4.39, = 0.36) and the product context is at high 

level (average μ = 4.50, = 0.58)   

 Research suggestions, to analyze and observe from the result how to approach to 

educational management or based on the results of the research.  Students are involved in 

research and understand in process and proceeding to summarize for the educational 

management in the academic year in order to their future study benefits. 
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 รายงานการวิจัยฉบับน้ี  สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความอนุเคราะหของหลายฝาย เพ่ือเปนการแสดง

ความขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี ขอขอบพระคุณผูบริหาร วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ ท่ีไดสละเวลา และให

ความอนุเคราะหตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบับน้ี พรอมท้ังใหคําแนะนําแกไขบางสวน เพ่ือใหเน้ือหาในรายงาน

การวิจัยมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ทาน ท่ีกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจ

แบบสอบถาม พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรงุแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณ และสําเร็จไดดวยดี  

สุดทายน้ีขอเจริญพร ขอขอบคุณคณาจารยหลักสูตร ผูใชบัณฑิตและนิสิตทุกทาน ท่ีคอยให ชวยเหลือ 

และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา คุณคาและประโยชนใดๆ อันจะพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับน้ี คณะผูวิจัยขอนอม

ถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอขอบคุณผูใหกําลังสนับสนุน ตลอดระยะเวลาท่ีไดทํารายงานการ

วิจัยฉบับน้ีมา ขอกราบขอบพระคุณ และ ขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุงเนนใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน

และสังคม เพ่ือสรางคนที่ มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล1 หลักสูตรเปนส่ิงท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการจัด

การศึกษาทุกระดับ ทําใหจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเคร่ืองมือในการ

ควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

 ดังน้ัน เพ่ือใหหลักสูตรสอดคลอง เปนไปตามความตองการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๔๘ ไว โดยใหทุก

หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก ๕ ป 2  

 ในป พ.ศ.๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใชเปน

หลักในการจัดทํามาตรฐานดานตางๆ ใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตไดอยางมี

คุณภาพ ท้ังน้ี สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและเกณฑการประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ  

  การพัฒนาหลักสูตรตองมีการประเมินหลักสูตรกอน3  เพราะสวนงานจัดการศึกษาจะไดรับรูถึงคุณคาของ

หลักสูตร ผลท่ีไดจากการดําเนินการหลักสูตร ขอมูลท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรจะเปนประโยชนและมีคุณคา

อยางย่ิงในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อันจะนําหลักสูตรไปสูความสําเร็จตาม

เปาหมาย  การประเมินหลักสูตรเปนการพิจารณาเก่ียวกับคุณคาของหลักสูตร ท้ังน้ี โดยใชผลจากการวัดในแงมุม

ตางๆ ของสิ่งท่ีประเมิน เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน   

                                            

 1พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก, (๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒), 

หนา ๒. 

 2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘, ราชกิจจา-นุเบกษา เลมท่ี 

๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง, (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘), หนา ๑๓. 

 3ประกาศกระทรวง ศึกษา ธิกา ร เ ร่ื อง กรอบมา ตรฐาน คุณวุ ฒิ ระ ดั บ อุดม ศึกษา แห ง ชา ติ  พ.ศ. ๒๕๕๒,  

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง, (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒), หนา ๑๙. 



 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จัดอยูในประเภทเฉพาะทาง

ท่ี เ น น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ( ค  ๒ )  มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

ท่ัวประเทศ ประกอบด วย คณะ ๕ แห ง  วิ ทยา เขต ๑๐ แห ง  วิทยา ลัยสงฆ  ๑๒ แห ง  โค รงกา ร 

ขยายหอง เรียน ๔ แห ง และหนวยวิทยบริกา ร ๑๙ แห ง  รวมท้ังสถาบันสมทบของมหา วิทยา ลั ย  

ในประเทศไทย ๑ แหง และตางประเทศ ๖ แหง ทุกแหงใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน 

ท้ังน้ี หลักสูตรปรับปรุงและจัดทําใหมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จัดการเรียนการสอนใน

ปการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ ๕ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๙  ดังน้ัน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัดใหมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบในรูปแบบ

ของการวิจัย เพ่ือนําผลวิจัยไปเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและได

มาตรฐาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เปนหลักสูตรปรับปรุงต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบวงจรของการพัฒนา

หลักสูตรระยะ ๕ ป ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังน้ัน คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ จึง

ดําเนินการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือ

ศึกษาความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน โดยจะดําเนินการประเมินใน ๔ 

ดาน คือ การประเมินบริบทหลักสูตร การประเมินปจจัยนําเขา การประเมินกระบวน และการประเมินผลลัพธ เพ่ือ

เปนขอมูลในการพิจารณา ประกอบการตัดสินใจของผูมีสวนเก่ียวของ ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน กระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใหดีย่ิงขึ้นและเปนท่ียอมรับของสังคม 

๑.๒  วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา          ลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

  การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑.๓.๑  ขอบเขตดานประชากร 

          ๑)  ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ ทาน โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

                  (๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ ทาน เปนผูมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร มี

ประสบการณในการประเมินหลักสูตร ไมนอยกวา ๕ ป หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวของในการประเมิน



 

 

หลักสูตร ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการจากผลงานทางวิชาท่ีเก่ียวของกับการประเมิน

หลักสูตร  

                  (๒) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ทาน เปนผูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือมีประสบการณในการบริหารหลักสูตรพุทธ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไมนอยกวา ๕ ป 

         ๒)  ผูบริหาร  ไดแก  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ  ผูอํานวยการสํานักงาน ประธานหลักสูตร  จํานวน 

๕ รูป/คน ศึกษาจากกลุมประชากร 

  ๓) อาจารย ไดแก อาจารยผูสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเร่ิมจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๕๕ – ปการศึกษา ๒๕๕๗   ใน 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรายวิชา  จํานวน ๑๕ รูป/คน  ศึกษาจาก

กลุมประชากร 

 ๔)  นิสิต  ไดแก  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเร่ิมเขารับการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๕  (ในปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนนิสิตช้ันปที่ ๔)  

จํานวน ๒๔ รูป/คน  ศึกษาจากกลุมประชากร 

 ๕)  ผูใชบัณฑิต  ไดแก  ผูบังคับบัญชา นายจาง ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 

๒๕๕๕  ในวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๕ รูป/คน  ศึกษาจากกลุม

ประชากร 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานเน้ือหา 

        ๑) ดานบริบท มุงประเมินความสัมพันธสอดคลองหลักสูตรในประเด็น 

                  (๑)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

             (๒)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับวัตถุประสงคของคณะ/สวนจัดการศึกษา 

            (๓)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของประเทศ 

                (๔)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของทองถ่ิน 

     (๕)  ความทันสมัยและประโยชนของหลักสูตร 

                  (๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 

     (๗)  ความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค โครงสราง เน้ือหาสาระของหลักสูตร และ

รายวิชา 

         ๒) ดานปจจัยนําเขา มุงประเมินความเหมาะสมของ โครงสรางของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิต ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 



 

 

         ๓) ดานกระบวนการ  มุงประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล 

         ๔) ดานผลผลิต  มุงประเมินประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากอัตลักษณบัณฑิต และ

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดาน คือ (๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม (๒) 

ดานความรู (๓) ดานทักษะทางปญญา  (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๑.๓.๓  ขอบเขตดานระยะเวลา 

         การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๕๕  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคร้ังน้ี แบงระยะเวลาในการ

ดําเนินการออกเปน ๒ ระยะดังน้ี 

         ระยะท่ี ๑  ดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๘  

         ระยะท่ี ๒  ดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

๑.๔  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

  ๑.๔.๑  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๕  ท่ีจัดการเรียนการสอนใน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑.๔.๒  การประเมินหลักสูตรดานบริบท  หมายถึง การประเมินความสัมพันธสอดคลองในประเด็น 

      ๑)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

  ๒)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับวัตถุประสงคของคณะ/สวนจัดการศึกษา 

      ๓)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของประเทศ 

 ๔)  ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความตองการของทองถ่ิน 

      ๕)  ความทันสมัยและประโยชนของหลักสูตร 

  ๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงคหลักสูตร 

      ๗)  ความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค โครงสราง เน้ือหาสาระของหลักสูตร และ

รายวิชา 

  ๑.๔.๓  การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  หมายถึง การประเมินประเมินความเหมาะสมของ 

โครงสรางของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิต ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  ๑.๔.๔  การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ

บริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 



 

 

  ๑.๔.๕  การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  หมายถึง  การประเมินประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต โดย

พิจารณาจากอัตลักษณบัณฑิต และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๕ ดาน คือ 

(๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม (๒) ดานความรู (๓) ดานทักษะทางปญญา (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

๑.๕ ประโยชนท่ีไดรับ 

๑.๕.๑ ทําใหทราบผลการดําเนินงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในดานบริบท ดานปจจัย

นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

๑.๕.๒ ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๑.๕.๓ มหาวิทยาลัยไดขอมูลในการปรับปรุง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีครอบคลุมทุกสวนจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผูวิจัยไดตรวจเอกสารเพ่ือ

ประมวลแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ สังเคราะหเปนกรอบแนวคิด เพ่ือใชเปนแนวทางการวิจัย ซึ่ง

ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 
 ๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 

 ๒.๒ องคประกอบของหลักสูตร 

 ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๔ การประเมินหลักสูตร 

 ๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 



 

 

 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 

 นักวิชาการทางการศึกษาไทยหลายทาน อาทิ ธํารง บัวศรี 4 ใหทัศนะวา “ตามแนวความคิดใหม หลักสูตร

หมายถึงประสบการณทางการศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือใหเด็กไดรับการฝกฝนอบรมดานตางๆ อยางดีที่สุด

จนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนอยางเปนสุข สามารถประกอบอาชีพไดตามความปรารถนา”  สิริพร  

บุญญานันต5 ใหความหมายวา “หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  หลักสูตร

เปนท้ังสวนท่ีเปนขอกําหนดรายการสอนและสวนที่เปนกระบวนการท้ังปวง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามขอกําหนด

น้ัน” 

 จากการใหความหมายของหลักสูตรที่แตกตางกันน้ี รองศาสตราจารย ดร.บุญชม ศรีสะอาด6  จึงไดจัด

กลุมความหมายของหลักสูตรออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมท่ีมองหลักสูตรวาเปนส่ิงท่ีคาดหวัง (Intended) กลุมท่ีมอง

หลักสูตรวาเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง (Actualized) และกลุมท่ีมองหลักสูตรครอบคลุมท้ังสองกลุมขางตน  

 กลุมท่ีมองหลักสูตรวาเปนส่ิงท่ีคาดหวังไดแกกลุมที่ใหัความหมายวาหลักสูตรคือวิชาและเน้ือหาวิชา เปน

โปรแกรมการศึกษา เปนเอกสาร และเปนหลักสูตรแมบท สวนกลุมที่มองหลักสูตรวาเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ไดแก 

กลุมท่ีใหความหมายวาหลักสูตรคือประสบการณ  กลุมที่สามมองวา หลักสูตรน้ันเปนท้ังวิชา เน้ือหา และเปนทั้ง

ประสบการณ 

 นอกจากน้ัน สงัด  อุทรานันท 7  ยังไดจัดหมวดหมูคํานิยามของหลักสูตร ไว เปน ๘ แนวทาง คือ 

  ๑. หลักสูตรหรือรายวิชาหรือเน้ือหาสาระท่ีใชสอน เชน หลักสูตรคือรายการของสิ่งตางๆ ซ่ึงเด็ก

และเยาวชนจะตองทําและจะตองประสบโดยการพัฒนาความสามารถเพ่ือจะทําส่ิงตางๆ ใหดีและเหมาะสมสําหรับ

การดํารงชีวิตในวัยผูใหญ 

  ๒. หลักสูตรหรือมวลประสบการณที่ โรงเรียนจัดใหแก เด็ก เชน หลักสูตรประกอบไปดวย

ประสบการณท้ังหมดท่ีเด็กไดรับภายใตการแนะแนวของครู 

  ๓. หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน เชน หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตางๆ ท่ี

เตรียมการไวและจัดใหแกนักเรียนโดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 

                                            

 4ธํารง  บัวศรี,  ทฤษฎีหลักสูตร (ภาค ๒), (กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓.),  

หนา ๖๔. 

  5สิริพร  บุญญานันต, “การวิจัยหลักสูตร” วารสารวิธีวิทยาวิจัย  (๑ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๒๙),     หนา ๕–๑๗.       

 6 บุญชม  ศรีสะอาด, การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๖), 

หนา ๗ – ๑๑. 

 7 สงัด  อุทรานันท, พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๖.                                                    



 

 

  ๔.  หลัก สูตร คือ สิ่ ง ท่ี สังคมคาดหมายหรื อ มุ งหวั งจะให เ ด็กได รั บ เชน หลักสูตร คื อ  

การตัดสินใจกอนที่จะดําเนินการการจัดการเรียนการสอนซ่ึงจะเก่ียวของกับการจัดลําดับของเน้ือหาวิชา  การเลือก

เน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชสอน  การเลือกวัสดุอุปกรณรวมทั้งกฏเกณฑในการจัดกลุมเพ่ือใหการสอน

เปนไปอยางไดผลมากท่ีสุด 

  ๕. หลักสูตร คือ ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะนําเด็กไปสูจุดหมายปลายทาง เชน หลักสูตรคือวิธีการ

เตรียมเยาวชนใหมีสวนรวมในฐานะที่ เปนสมาชิกท่ีสามารถสรางผลผลิตใหแกสังคมของเรา หรือหลักสูตร

ป ร ะก อ บ ด ว ย ส่ื อ ก ล า ง ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ โ ร ง เ รี ย น จั ด ข้ึ น เ พ่ื อ ใ ห โ อ ก า ส แ ก นั ก เ รี ย น 

ใหไดรับประสบการณตางๆ ซึ่งจะนําไปสูผลผลิตทางการเรียนที่พึงปรารถนา 

  ๖. หลักสูตร คือ ขอผูกพันระหวางนักเรียนกับครูและส่ิงแวดลอมทางการเรียน เชน หลักสูตรคือขอ

ผูกพันของผูเรียนกับสิ่งแวดลอมในแงตางๆ ซ่ึงถูกเตรียมการไวภายใตทิศทางของโรงเรียน  “ขอผูกพัน” จะ

หมายถึงส่ิงท่ีผูเรียนไดพบเห็นหรือสิ่งท่ีผูเรียนจะตองทําหรือตองเขาไปมีสวนเก่ียวของ สิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนไดแกขอ

ผู ก พั น ท่ี ผู เ รี ย น มี ไ ว กั บ ค รู  เ พ่ื อ น ร ว ม ช้ั น  ห รื อ บุ ค ค ล อ่ื น ๆ  

ขอผูกพันท่ีมีกับองคประกอบเชน วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานท่ี  ขอผูกพันท่ีมีตอเน้ือหาวิชา ความคิด และ

สัญลักษณตางๆ  

  ๗. หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน ครู และส่ิงแวดลอมทางการเรียน เชน 

หลักสูตรคือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูและเน้ือหาสาระในสวนท่ีเปนงานทางการศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลทักษะและคานิยมเพ่ือที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางที่ไดกําหนดไว 

   ๘. หลักสูตรในความหมายอ่ืนๆ 

  จากการใหคํานิยาม ความหมายตลอดจนการจัดกลุมความหมายของคําวา“หลักสูตร” ดังกลาว 

คณะผูวิจัยสรุปวา หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผนการทางการศึกษาสําหรับผูเรียน ท่ีบรรจุวัตถุประสงค 

เน้ือหาสาระของความรู ประสบการณและกิจกรรมอยางเปนระบบเพ่ือใหผูเรียนไดบรรลุตามเปาหมาย 

 

๒.๒ องคประกอบของหลักสูตร 

 ในการสรางหลักสูตรตองคํานึงถึงองคประกอบเปนสําคัญ เพราะจะทําใหเห็นโครงสรางของหลักสูตรได

ชัดเจน และเปนเคร่ืองช้ีแนวทางของหลักสูตร เปนตัวกําหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีนักการศึกษา

หลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว ดังน้ี 



 

 

 ธํารง บัวศรี8 กลาวไววา แบบหรือแปลนบานหรือพิมพเขียวของบาน จะมีองคประกอบที่สําคัญ เชน ฐาน

ราก เสา พ้ืน ฝา เพดาน หลังคา ฯลฯ สําหรับหลักสูตรก็เชนเดียวกันจะตองมีองคประกอบครบครัน หาไมแลวผูใช

หลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางไดผล องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตรมีดังตอไปน้ี 

  ๑.  เ ป า ห ม า ยแ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร ศึ ก ษา  ( Education goals and Policies)  ห ม า ย ถึ ง  

ส่ิงท่ีรัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

  ๒.  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลรวมท่ีตองการใหเกิดแกผู เรียน

หลงัจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว 

  ๓.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ี

แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 

  ๔.  จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากท่ี

ไดเรียนวิชาน้ันแลว 

  ๕.  เน้ือหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะ และความสามารถท่ี

ตองการใหมี รวมท้ังประสบการณท่ีตองการใหไดรับ 

  ๖.  จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง ส่ิงที่ตองการใหผูเรียนได

เรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีไดเรียนรูเน้ือหาท่ีกําหนดไว 

  ๗.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑเพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 

  ๘.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใชในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนและหลักสูตร 

  ๙.  วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media) 

หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ังอุปกรณโสตทัศศึกษา เทคโนโลยี

การศึกษาอ่ืนๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

   สรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรตามแนวของ ธํารง บัวศรี คือ เปาหมายและนโยบาย

การศึกษา (Education goals and Policies) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) รูปแบบและโครงสราง

หลักสูตร จุดประสงคของวิชา (Types and Structures) เ น้ือหา (Content) จุดประสงคของการเรียนรู  

( Instructional Objectives)  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน ( Instructional Strategies)  การประเมินผล 

(Evaluation) วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media)  

                                            

 
8ธํารง บัวศรี, ทฤษฏีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๘. 



 

 

 สงัด อุทรานันท9 ไดกลาวไววา หลักสูตรท่ีดีควรประกอบดวย 

  ๑. เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 

  ๒. จุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งควรที่จะมีท้ังจุดมุงหมายท่ัวไปและจุดมุงหมายเฉพาะ 

  ๓. เน้ือหาสาระและประสบการณ 

  ๔. การเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

  ๕. การเสนอแนะเก่ียวกับการใชส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิชาการในชุมชน 

  ๖. การประเมินผล 

 กาญจนา คุณารักษ10 ไดสรุปองคประกอบของหลักสูตรไววามีองคประกอบอยางนอย ๖ ประการ คือ 

  ๑. ความมุงหมายของหลักสูตร 

  ๒. เน้ือหาวิชาและประสบการณ 

  ๓. วิธีการสอนและการดําเนินการ 

  ๔. วัสดุอุปกรณการสอน 

  ๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๖. การประเมินผล 

 ยุทธพงษ ไกยวรรณ11 กลาวไววา หลักสูตรมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 

  ๑. ความมุงหมาย เปนการกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ันๆ วาจะจัดการศึกษา

เพ่ืออะไร และผูท่ีเรียนจบหลักสูตรแลวจะมีลักษณะเชนใด 

  ๒. เน้ือหาสาระของหลักสูตร เปนการกําหนดหัวขอวิชาตางๆ ในหลักสูตร เพ่ือจัดใหผูเรียนไดเรียน 

การกําหนดเน้ือหาน้ีจะตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย เน้ือหาสาระ ของหลักสูตร ตองเปนส่ิงที่มีความสําคัญ

จําเปนและเปนประโยชนตอผูเรียน 

  ๓. การนําหลักสูตรไปใช เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย กิจกรรมหลายอยาง 

ไดแก การจัดทําวัสดุหลักสูตร การจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและส่ิงแวดลอมและการดําเนินการสอน 

  ๔. การประเมินผล เปนกระบวนการตรวจสอบวาหลักสูตรน้ัน มีขอดี ขอเสีย อยางไร ยังใชไดดีใน

ป จ จุ บั น ห รื อ ไ ม  ท้ั ง น้ี ห า ก พ บ ข อ บ ก พ ร อ ง ข อ ง ห ลั ก สู ต ร จ ะ ต อ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต อ ไ ป  

                                            

   
9ส งั ด  อุ ท ร า นั น ท ,  พื้ น ฐ า น แ ล ะ ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ,  พิ ม พ ค ร้ั ง ท่ี  ๓ ,  ( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  :  

โรงพิมพมิตรสยาม, ๒๕๓๒), หนา ๑๘๙. 

 10กาญจนา คุณารักษ, หลักสูตรและการพัฒนา,(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม

จันทร, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 
 11ยุทธพงษ ไกยวรรณ, เทคนิคและวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพฯ, ๒๕๔๑), หนา ๑๐ -๑๒. 



 

 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศอนุดรโรจน12 ที่กลาววาหลักสูตรประกอบดวยองคประกอบ ๔ ประการ 

คือ วัตถุประสงค เน้ือหาวิขา วิธกีารสอน และการประเมินผล 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรท่ีกลาวมา พอสรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตร 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไป จะประกอบดวย หลักการ จุดมุงหมาย รายวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ซ่ึงโดยแตละองคประกอบของหลักสูตรจะมีความเก่ียวของสัมพันธ

สอดคลองซึ่งกันและกัน ซ่ึงจะขาดองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงไปไมได ถามีหลักสูตรใดท่ีมีองคประกอบไม

ครบตามท่ีนักวิชาการกลาวแลว หลักสูตรน้ันก็ถือไดวาเปนหลักสูตรท่ีไมมีคุณภาพขาดความนาเช่ือถือ 

 จะเห็นวา นักวิชาการทางการศึกษาไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไวคลายคลึงกัน ผูวิจัยสรุปไดวา 

หลักสูตรโดยทั่วไปมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 

  ๑. ความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร (Objectives) หมายถึงคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรน้ันๆ คาดหวังไวโดยความมุงหมายน้ีจะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับปรัชญา หรือ

ปณิธานที่วางไว 

   ๒. เน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรู (Content) หมายถึงเน้ือหาสาระท่ีผานการจัดลําดับการ

เรียนรูกอนหลังแลว ท้ังน้ีเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

  ๓. การนําหลักสูตรไปใช  (Pattern of Learning and teaching) หมายถึง แผนการในการนํา

หลักสูตรไปสูการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรกําหนด หรือเพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูและประสบการณตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว 

  ๔. การประเมินผลผลผลิต (Program of Evaluation of the Outcome) หมายถึงโครงการท่ีจะ

ประเมินเพ่ือดูวาผลผลิตที่ไดเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม 

 

๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 

 เน่ืองจากการศึกษาและสังคมเปนส่ิงท่ีแยกจากกันไมได เพราะการศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเปนพลเมืองดี

หรือเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ  การศึกษามุงจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเองวาควรมีบทบาทหนาท่ี

รับผิดชอบตอตนเองและสังคมอยางไร การศึกษามุงใหคนมีวิจารณญาณในการคิด  มุงใหคนคิดเปน ทําเปน และ

แกปญหาได  นอกจากน้ันการศึกษายังมุงใหคนมีอาชีพเลี้ยงตัวอยูในสังคมไดดวย  ดังน้ัน เม่ือสังคมมีการพัฒนา

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา การศึกษาก็จําเปนตองมีการพัฒนาควบคูกันไปดวย  ซ่ึงในการพัฒนาการศึกษาน้ัน ส่ิงท่ี

จํ า เ ป น ต อ ง พั ฒ น า คื อ  ห ลั ก สู ต ร  

ซ่ึงเปนส่ิงท่ีขาดไมไดในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรก็เพ่ือจะใหไดหลักสูตรท่ีดี เหมาะสมกับสังคมในยุค

                                            

 12ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๕), หนา ๒๐. 



 

 

น้ันๆ หลักสูตรที่ดีจะตองพัฒนาผูเรียนไดทั้งในดานความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะความชํานาญ  ดังน้ัน ใน

การพัฒนาหลักสูตร จึงจําเปนตองศึกษาขอมูลตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย หรือ

วัตถุประสงคของหลักสูตร  ซ่ึงวัตถุประสงคของหลักสูตรน้ีจะเปนรากฐานในการกําหนดเน้ือหาสาระและมวล

ประสบการณการเรียนรูในหลักสูตรน้ันๆ  ขอมูลท่ีควรศึกษา ไดแก 

  ๑. ขอมูลทางปรัชญาการศึกษา 

  ๒. ขอมูลทางดานจิตวิทยาการเรียนรู 

  ๓. ขอมูลจากนักวิชาการแตละสาขา 

  ๔. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน 

  ๕. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

  ๖. ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

 

 สําหรับหลักของการพัฒนาหลักสูตร  บุญชม  ศรีสะอาด ไดสรุปไววามีดังตอไปน้ี 13 

  ๑. ใชพ้ืนฐานจากประวัติศาสตร ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรูตางๆ  

  ๒. พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  โดยวิเคราะหปญหาความตองการและความ

จําเปนตางๆ ของสังคม 

  ๓. พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของผูเรียน 

  ๔. พัฒนาใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู 

  ๕. ในการเลือกและจัดประสบการณการเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสมในดานความยากงาย 

ลําดับกอนหลัง ความตอเน่ือง และบูรณาการของประสบการณตางๆ 

  ๖. พัฒนาในทุกจุดอยางประสานสัมพันธ กัน  ตามลําดับจากจุดประสงค สาระความรูและ

ประสบการณ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

  ๗. พิจารณาถึงความเปนไปไดสูงในทางปฏิบัติ 

  ๘. พัฒนาอยางมีระบบ 

  ๙. พัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดย้ัง 

  ๑๐. มีการวิจัยติดตามผลอยูตลอดเวลา 

  ๑๑. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 

  ๑๒. อาศัยความรวมมืออยางจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของหลายฝาย 

 

                                            

 13บุญชม  ศรีสะอาด, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๓.  



 

 

 ในดานแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการทางการศึกษาไดกําหนดไวเปนขั้นตอนตางๆ พอจะสรุป

ไดวา ควรประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ๕ ประการ คือ 

  ๑. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร 

  ๒. การเลือกและจัดลําดับเน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรู 

  ๓. การนําหลักสูตรไปใช 

  ๔. การประเมินผลหลักสูตร 

  ๕. การปรับปรุงหลักสูตร 

 

 เม่ือพิจารณาขั้นตอนตางๆ ดังกลาวแลวจะเห็นวา สามารถแยกกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรได ๓ กลุม 

คือ เก่ียวกับการสรางหลักสูตร  การใชหลักสูตร  และการประเมินผลหลักสูตร 

 สําหรับการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ           ศรีสะ

เกษ น้ัน ไดผานกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการสรางหลักสูตร และการใชหลักสูตร มาต้ังแตป พ.ศ. 

๒๕๕๕  แตยังไมมีหลักฐานปรากฏวาไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร จึงพอจะสรุปไดวา 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรน้ียังไมครบตามหลักการของการพัฒนาหลักสูตร คือมีการสรางและการใชหลักสูตร 

แตยังไมมีการประเมินผลหลักสูตร อันเปนกิจกรรมท่ีสําคัญย่ิงกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงจะ

นําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณคาย่ิงข้ึน ดังท่ี กรรณิการ  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด14 ไดกลาวไววา  

  “การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการสําคัญอยางหน่ึงของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดูวาการจัดกิจกรรม

หลักสูตรและการสอนไดดําเนินไปตามจุดมุงหมายหรือไมและดูวาการเรียนการสอนไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายเพียงใด”  

 

 

 

 

๒.๔ การประเมินหลักสูตร 

 ทิศนา  แขมมณี 15  ไดกลาวถึงเร่ืองน้ีวา “เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรน้ีเริ่มไดรับความสนใจในวง

การศึกษามาต้ังแต ค.ศ. ๑๙๖๐ แต ราลฟ  ไทเลอร ก็นับวาเปนผูวางรากฐานมาใหนับต้ังแต ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยไท

                                            
 14กรรณิการ  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด,  การประเมินผลหลักสูตร, (ภาควิชาบริหารการศึกษา        คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หนา ๑.                                   

 15ทิศนา  แขมมณี ใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (บรรณาธิการ),  รวมบทความทางการประเมินโครงการ  เลมท่ี ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๑๓. 



 

 

เลอร ไดริเร่ิมใหคํานิยามวา การศึกษาคือการเปล่ียนพฤติกรรม ดังน้ัน การประเมินผลหลักสูตรจึงมุงไปท่ีการ

เปล่ียนแปลงเปนจุดสําคัญ  และกลาววา สตัฟเฟลบีมและคณะ ไดใหแนวคิดใหมเก่ียวกับการประเมินผลหลักสูตร

วา การประเมินผลหลักสูตรคือ กระบวนการในการหาขอมูล เก็บขอมูล เพ่ือท่ีจะนํามาใชใหเปนประโยชนในการ

ตัดสินหาทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาเดิม  ตอมาใน ป ค .ศ . ๑๙๖๓ ครอนบาค ไดเขียนคํานิยามของการประเมินผล

หลักสูตรไวในวารสาร Teachers  College Record วา การประเมินผลหลักสูตร  หมายถึงการรวบรวมขอมูลและ

การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในเรื่องของ โปรมแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา” 

 การประเมินผลหลักสูตร นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรเปนอยางมาก เพราะการประเมินผล

จะทําใหทราบวาหลักสูตรน้ันมีคุณคาเพียงใด   การนําหลักสูตรไปใชเปนไปตามที่กําหนดในหลักสูตรหรือไม และ

ผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด  ซ่ึงการประเมินหลักสูตรน้ีอาจ

ดําเนินการไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินวาจะประเมินเพ่ืออะไร 

   รูปแบบการประเมินมีมากมายหลายรูปแบบ แตละรูปแบบลวนมีท้ังขอดีและขอเสียอยูท้ังสิ้น ไมมีรูปแบบ

ใดท่ีมีความสมบูรณไปทุกอยาง การใชรูปแบบการประเมินเพียงรูปแบบเดียวไมสามารถตอบคําถามเก่ียวกับการ

ประเมินไดทุกคําถาม ดังน้ัน การประเมินหลักสูตรจึงตองใชรูปแบบการประเมินหลายๆ รูปแบบผสมกัน ซึ่ง

สามารถจะยกตัวอยางเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรได ดังน้ี16 

 ๑. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยเทคนิคการวิเคราะหของปุยแซงค (Puissance Analysis 

Technique)  

 เปนเทคนิคการประเมินหลักสูตรท่ีเปนตัวเอกสารหลักสูตร โดยอาศัยการวิเคราะหองคประกอบ

ของหลักสูตร ๓ สวน คือ จุดมุงหมาย การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน แตละองคประกอบ

มีการจําแนกออกเปนขอยอยๆ และใหคะแนนแตละขอยอยโดยนํ้าหนักคะแนนไมเทากัน ท้ังน้ีเน่ืองจากพิจารณาถึง

ความยากงายของพฤติกรรมการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึน เปนจุดมุงหมายและประเภทของการเรียนรูท่ีตองการใหเกิด

ข้ึนกับนักเรียน โดยปกติแลววิธีการน้ีจะใชสําหรับการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการพิจารณาตัดสินตอง

ดูจากคา Puissance Measure (P.M.) ซ่ึงคํานวณไดจากตารางวิเคราะหปุยแซงคที่สรางขึ้น 

 ๒. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร (The Tyler Model) 

 เปนรูปแบบท่ีเนนการประเมินสัมฤทธิผลท่ีไดจากหลักสูตร ในทัศนะของไทเลอร น้ัน ถือวา

กระบวนการทางการศึกษาจะมีจุดเนนอยู ๓ สวน คือ จุดมุงหมายของการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และ

สัมฤทธิผลของการเรียน ท้ัง ๓ สวน มีความสัมพันธกัน ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี ๑  รูปแบบการประเมินของไทเลอร 
 

    ตามแผนภาพท่ี ๑ แสดงความสัมพันธขององคประกอบทางการศึกษาเปนการประเมิน เปรียบเทียบ

สัมฤทธิผลของการเรียนกับจุดมุงหมายของการศึกษา และเปนการประเมินความ สอดคลองระหวางจุดมุงหมาย

ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร เ รี ย น รู กั บ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร เ รี ย น  น้ั น ก็ คื อ  

การประเ มินเป รียบเ ทียบการจัดประสบการณ การ เรียนรู ท่ี ได ป ฏิ บั ติจริ ง กับสัมฤทธิผลที่ เ กิ ด จาก  

การปฏิบัติ ไทเลอรมีความเช่ือวา จุดมุงหมายท่ีต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจง จะเปนแนวทางในการ

ประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตร จึงอยูท่ีการดูผลผลิตของหลักสูตรวาตรงตามจุดมุงหมาย

ท่ีกําหนดไวหรือไม แนวคิดของไทเลอร เก่ียวกับการประเมินหลักสูตร จึงยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก 

(goal attainment model) การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบน้ีจึงควรตอบคําถาม ๔ ขอ ขางลางน้ีใหไดชัดเจน 

คือ 

 ๑. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาใดบางที่โรงเรียนตองการ 

 ๒. มีประสบการณทางการศึกษาใดบางที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว 

 ๓. ควรจัดประสบการณทางการศึกษาเหลาน้ันอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ 

 ๔. จะตัดสินไดโดยวิธีคําวาจุดมุงหมายเหลาน้ันบรรลุผลตามท่ีตองการ 
 

 ๓. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake's Congruence Contingency 

Model)  

 พัฒนาข้ึนโดยอาศัยแนวคิดจากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) โดยพิจารณาความสัมพันธ

เช่ือมโยงและความสอดคลองกันขององคประกอบตางๆ ภายในระบบ แลวนํามาเปรียบเทียบกับองคประกอบตางๆ 

ของระบบหลักสูตร ช่ึงสเตคไดแบงออกเปน ๓ สวนเชนเดียวกับองคประกอบของระบบ ดังน้ี 

 ๑. สิ่งท่ีมีอยูกอน (antecedents) หมายถึง สภาพของส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูกอน การใชหลักสูตร เทียบ

ไดกับปจจัยตัวปอน (input) ของวิธีการเชิงระบบ ซ่ึงในที่น้ีไดแก ลักษณะของผูเรียน ลักษณะของครู เน้ือหาของ

หลักสูตร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ อาคารเรียน เปนตน 

 ๒. กระบวนการสอน (transactions) เปนขั้นนําหลักสูตรมาสูการปฏิบัติ หรือการเรียนการสอน 

เทียบไดกับองคประกอบดานกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ ซ่ึงกระบวนการสอนประกอบดวยการปฏิสัมพันธ



 

 

ระหวางครูกับนักเรียน การสื่อความหมาย การแลกเปล่ียนความคิดระหวางครูกับนักเรียน เวลาเรียนกับนักเรียน 

เวลาสอนกับครู เปนตน 

 ๓. ผลท่ีไดรับ (outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากการใชหลักสูตรท่ีมีตอนักเรียน ทั้งดานความรู 

เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะตางๆ รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและโรงเรียน ซ่ึงผลที่ไดรับจากการใชหลักสูตรน้ี

เทียบไดกับผลผลิต (outputs) ของวิธีการเชิงระบบน้ันเอง 

 การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบน้ี เปนการพิจารณาความสัมพันธสอดคลองกันขององคประกอบ

ท้ัง ๓ ซ่ึงกําหนดไวเปนสิ่งท่ีคาดหวังของหลักสูตรและขอมูลของส่ิงที่ปรากฏ ซ่ึงเก็บไดจากการสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน

จริง การตัดสินอาศัยการเปรียบเทียบขอมูลที่เก็บไดกับเกณฑมาตรฐาน และความรูสึกนึกคิดของบุคคลตางๆ ท่ีเปน

ผูประเมิน  
 

 ๔. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus Curriculum Evaluation Model) 

 เปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีชวยในการตัดสินหลักสูตรท่ีกําลังใชอยูวา ควรจะปรับปรุง หรือ

ใชตอไปหรือจะยกเลิก ซ่ึงการประเมินเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับ 

 ๑. การกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก มาตรฐานในดานการพัฒนาและ มาตรฐานดานเน้ือหา 

 ๒ .  กา ร พิจา รณาค วา มไ ม ส อดคล อ ง  ระหว า งส ว นป ร ะกอบต า ง ๆ  ของหลั ก สู ต ร  

กับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 

 ๓. การใชหลักสูตรท่ีไมสอดคลองสําหรับการหาจุดออนของหลักสูตร 
 

 ๕. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว (Doris T. Gow Intrinsic Analysis Model)  

 เปนรูปแบบประเมินเพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการดําเนินงานจะมี ๒ ข้ันตอนดังน้ี 

คือ 

 ๑. วิเคราะหหลักสูตร โดยพิจารณาจากองคประกอบ ๔ ประการ คือ โอกาสในการเรียนรู ส่ิงเรา 

โครงสรางของหลักสูตร และสภาพการเรียนการสอน 

 ๒. ทําการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรโดยใชทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนหลัก 

โดยการนําขอมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีทางจิตวิทยาวามีความ

เหมาะสมหรือไม หรือมากนอยเพียงใด การใชหลักการและทฤษฎีทางการศึกษา และจิตวิทยาเปนหลักในการ

พิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตร ทําใหการประเมินหลักสูตรโดยวิธีน้ีมีความแตกตางจากการประเมินโดย

รู ป แ บ บ อ่ื น  ซ่ึ ง มั ก จ ะ ใ ช ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง บุ ค ค ล  

ผูวิเคราะหเปนหลักสําคัญ ดังน้ันรูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว จึงเปนรูปแบบท่ีมีความสมเหตุสมผลอยาง

มาก 
 

 



 

 

 ๖. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริเวน (Scriven)  

 เปนรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาจากแนวความคิคของครอนบาค (Cronbach) 

มาปรับปรุง สรางเปนรูปแบบการประเมินข้ึนใหม โดยกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินวา เปนการพิจารณา

การประเมินเพ่ือชวยตอบคําถามตางๆ ที่ เก่ียวกับคุณลักษณะโครงการขององคกรทางการศึกษาอันไดแก  

กระบวนการเรียนการสอน บุคลากร วิธีการหรือโครงการตางๆ เชน คําถามที่วาโครงการตางๆ เหลาน้ี มี

ประสิทธิภาพมากเพียงใด หรือดําเนินการคุมกับการลงทุนหรือไม และรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนด

เกณฑการประเมินและกระบวนการตัดสินใจดวย สคริพเวนไดใหแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของการประเมินวา ควร

จะมีได หลายรูปแบบแลวแตลักษณะของส่ิงท่ีจะประเมินวาจะมีลักษณะเชนใด ก็เลือกรูปแบบให เหมาะสมได ๘ 

ลักษณะ ดังน้ี 

 ๑. การประเมินผลยอยและการประเมินผลรวบยอด 

 ๒. การประเมินกอนการปฏิบัติงานและการประเมินหลังการปฏิบัติงาน 

 ๓. การประเมินผลเปรียบเทียบและการประเมินผลไมเปรียบเทียบ 

 ๔. การประเมินคุณคาและคาใชจายในการลงทุน 

 ๕. การประเมินแบบไมผูกพันกับจุดมุงหมาย 

 ๖. รูปแบบวิถีแหงการเปรียบเทียบ 

 ๗. วิธีการปฏิบัติเฉพาะกิจ 

 ๘. การประเมินคุณคาของการประเมิน 

 รูปแบบการประเมินของสคริพเวน เนนการประเมินโครงการโดยแบงออกเปน ๒ สวนคือ การ

ประเมินความกาวหนาของโครงการ (formative evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ (summative 

evaluation) การประเมินท้ัง ๒ อยาง มีประเด็นการประเมินที่แตกตางกันหลายประการ สามารถเปรียบเทียบ

ความแตกตางตามรายละเอียดได 
 

 ๗. รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP 

 ในการประเมินผลโครงการหรือประเมินหลักสูตรน้ันมีแนวคิดและโมเดลหลายอยาง แตในทีน้ี ใคร

ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) เพราะเปน

โ ม เ ด ล ท่ี ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ กั น ท่ั ว ไ ป ใ น ป จ จุ บั น  แ น ว คิ ด ข อ ง ส ตั ฟ เ ฟ ล บี ม  

เนนการแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด กลาวคือฝาย

ป ร ะ เ มิ น มี ห น า ที่ ร ะ บุ  จั ดห า  แ ล ะ นํ า เ ส น อส า ร ส น เ ทศ ใ ห กั บ ฝ า ย บ ริ ห า ร  ส ว นฝ า ยบ ริ ห า ร 

มีหนาที่เรียกหาขอมูล และนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของ

แ ล ว แ ต ก ร ณี  ท้ั ง น้ี เ พ่ื อ ป อ ง กั น ก า ร มี อ ค ติ ใ น  ฉ ะ น้ั น รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร 



 

 

ตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม จึงเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมแกการชวยตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด รูปแบบการ

ประเมินของสตัฟเฟลบีมมีการตัดสินใจ ๔ ประเภท คือ 

 ๑. การตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน เพ่ือกําหนดจุดมุงหมาย 

 ๒. การตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดโครงสราง เพ่ือเปนการกําหนดวิธีการ 

 ๓. การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินตอ เพ่ือตัดสินใจวาควรปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก 

 ๔. การตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ เพ่ือใชประโยชนควบคุมและปรับปรุงวิธีการ 

   หลักการสําคัญของการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบน้ีมุงประเมินสภาพการณตางๆ ของหลักสูตร ๔ 

ดาน17 คือ 

  ๑. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินผลบริบทหรือสภาวะแวดลอม 

เพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดจุดมุงหมายหรือจุดประสงคตางๆ ของหลักสูตร โดยการวิเคราะหสภาวะแวดลอม 

ปญหา และความตองการตางๆ เพ่ือช้ีใหเห็นวาควรกําหนดจุดมุงหมายอยางไรจึงจะสนองความตองการและ

แกปญหาที่ประสบอยู ในกรณีท่ีการประเมินหลักสูตรไมไดอยูในขั้นตอนการวางแผน แตใชมาระยะหน่ึงแลว

ตองการจะประเมิน การประเมินในสวนน้ีก็คือการประเมินหลักสูตร ในเรื่องจุดมุงหมายหรือจุดประสงคของ

หลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร และเน้ือหาสาระท่ีมีอยูในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูวาสอดคลอง กับ

สภาพแวดลอมหรือบริบท ปญหาและความตองการตางๆ หรือไมอยางไร 

 ๒ .  กา รประ เ มิ นป จ จั ย เ บ้ื อ ง ต น  ( Input Evaluation)  เ ป นกา รป ระ เ มิ นป จ จั ยต า ง ๆ  

ท่ี เ ก่ียวขอ ง กับการใช ห ลักสูตร  ซ่ึ ง ได แก  ป จจัยด านบุคลากร นักเ รียน อุปกรณ และ ส่ือการเรี ยน 

การสอน อาคารสถานท่ี งบประมาณ ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบดูวาปจจัยตัวปอนเหลาน้ันเปนอยางไร มีผลหรือมีสวน

ชวยในการใชหลักสูตรในเชิงปฏิบัติ บรรลุผลหรือไมอยางไร 

 ๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินหลักสูตรในข้ันปฏิบัติการ

หรือประเมินกระบวนการใชหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูวากิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ ของการใชหลักสูตรใน

สภาพที่เปนจริงเปนอยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม เชน เร่ืองท่ีเก่ียวกับการสอน การบริหาร เปนตน 

 ๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากการใชหลักสูตร

น้ัน เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยตรวจสอบวาผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

หรือไมเพียงใด ซ่ึงอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนภาวะการมีงานทําหรือการศึกษาตอใน

ระดับสูงขึ้นไปและจากผลการทํางาน 

 ซ่ึ ง ก า รป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ใ ช  CIPP ( CIPP Model)  น้ี ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ข อ มู ล ต า ง ๆ  

ท่ี เ ก่ียวข อ ง กับหลักสู ต รได ค รอบคลุ มม าก ท่ี สุ ด เป นกา รประ เ มินหลั ก สู ต ร ท้ั ง ระบบ ผู ประ เ มิ น 
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 ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส, ๒๕๓๙), หนา ๑๙๕ – ๑๙๗. 



 

 

จะประเมินผลทั้ง ๔ ดาน (Context - Input - Process - Product) แลวนํามาพิจารณาดูความสอดคลองและ

สั ม พั น ธ กั น  ก ล า ว คื อ  ถ า ใ น จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ต อ ง ก า ร ใ ห ผู เ รี ย น รู จั ก คิ ด เ ป น  

ทํา เป น และแกปญหาเปน  ก็ต อง ศึกษาว าป จจัย เ บ้ือง ต นต า งๆ และกระบวนการ เรี ยนการ ส อน  

และกระบวนการบริหารหลักสูตรเอ้ือตอการทําใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปนหรือไมอยางไร 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติหรือสภาพท่ีเปนอยูสอดคลองกันหรือไมอยางไร ซึ่งจะทําใหไดขอมูลในการตัดสิน

คุ ณ ค า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด  ร ว ม ท้ั ง ท ร า บ ว า ส ว น ใ ด ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ช ไ ด  ส ว น ใ ด 

มีขอบกพรอง เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน ซ่ึงประเภทของการประเมินและลักษณะของตัดสินใจ 

จากระบบแนวคิดของสตัฟเฟลบีม สามารถสรุปไดดังภาพตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

 
ประเภทของการประเมิน  ลักษณะการตัดสินใจ 

    
 ประเมินสภาวะแวดลอม 

(Context evaluation) 

 เลือก/ปรับวัตถุประสงค 

ของหลักสูตร 
    
 ประเมินปจจัยเบ้ืองตน 

(Input evaluation) 

 เลือกแบบ/กิจกรรม/ 

ปรับเปลี่ยนปจจัยเบ้ืองตน 
    
 ประเมินกระบวนการ 

(Process evaluation) 

 ปรับปรุงแนวทางหรือ 

กระบวนการทํางาน 
    
 ประเมินผลผลิต 

(Product evaluation) 

 
ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก/ยุติ 

    
 ปรับปรุง/ขยาย   
      



 

 

      

    ลมเลิก/ยุติ  

 

แผนภาพท่ี ๒  ความสัมพันธระหวางประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจ18 

 

 จึ ง พ อ จ ะ ส รุ ป ไ ด ว า  ตั ว แ บ บ จํ า ล อ ง ซิ ป  ( CIPP Model)  เ ป น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั้ ง ร ะ บ บ  

ในรายละเอียดตางๆ มีลักษณะเพ่ือช้ีใหเห็นจุดเดน จุดดอยที่ควรปรับปรุง  ขอมูลท่ีไดจากการประเมินสามารถ

นํ า ม า ใ ช เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร นํ า ม า ป ร ะ ก อบ ก า ร พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ใ จ เ พ่ื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ง า น  

ท้ังระบบไดมากท่ีสุด  การประเมินแบบจําลองซิป จึงเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางเปนท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายในการประเมินโครงการและประเมินหลักสูตรในปจจุบัน   

   คณะผูวิจัยจึงเลือกใชแบบจําลองน้ีเปนแบบจําลองในการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใชการประเมินท้ัง ๔ 

ดานของตัวแบบจําลอง   

 

 

๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕เปนหลักสูตร

กลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูในการกํากับดูแลรับผิดชอบของคณะสังคมศาสตร ท้ังน้ี 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นําหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอน โดยมี

รายละเอียดของหลักสูตร ดังน้ี 

   

๒.๕.๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร19 

 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ  ตามหลักพุทธศาสนาและ

วิทยาการสมัยใหม 

  ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูในการจัดการเชิงพุทธไปประยุกตใชในการบริหาร

กิจการพระพุทธศาสนาและดานการเผยแผพระพุทธศาสนาเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคม 

                                            

 18 จิรพันธ ไตรทิพจรัส, แนวคิดทฤษฎีการประเมิน, (ภูเก็ต : บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๔๖), หนา ๗. 
 19 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, “หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช ๒๕๕๕”, พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. (อัดสําเนา), หนา ๕.  



 

 

 ๒.๕.๒ โครงสรางของหลักสูตร  

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาหลักสูตรโดยมี

จํานวนหนวยกิตท่ีศึกษารวม ๑๔๐ หนวยกิต และมีโครงสรางของหลักสูตร ดังน้ี20 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หนวยกิต 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต ประกอบดวย วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 

และวิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 

๒.๕.๓ แผนการจัดการศึกษาและรายวิชาท่ีจัดการศึกษา ปรากฏดังตารางตอไปน้ี21 

 

ชั้นปท่ี  ๑ 

ช้ันปท่ี  ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม ๒ 

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ 

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒ 

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๒ 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน ๒ 

 หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ 

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา ๒ 

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) 

 รวม ๑๖ 

หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะสังคมศาสตร (ทุกสาขาวิชา) วิชาหนวยกิต ในวงเล็บ ( ) ไมนับหนวยกิต 

 

                                            
 20 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๙ . 

21
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓ – ๒๐. 



 

 

ช้ันปท่ี  ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒ 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒ 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน 

 

๒ 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (๒) 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ 

 หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ ๒ 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก ๒ 

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ 

 รวม ๑๕ 

 

ชั้นปท่ี  ๒ 

ช้ันปท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ 

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒ 

๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย ๒ 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๑๔๖ แตงแปลบาลี ๒ 

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ๒ 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒ 

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) 

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒ 

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ 



 

 

 รวม ๑๖ 

 

 

 

ช้ันปท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ  

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ 

๐๐๐ ๑๑๔ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๒๔๖ พระอภิธรรมปฎก ๒ 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๒ 

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย ๒ 

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๓๐๑ พุทธวิธีการบริหาร ๒ 

๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ๒ 

 รวม ๑๕ 

  

ชั้นปท่ี  ๓ 

 ช้ันปท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี  ๑  

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๔๐๓ กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๒ 

 วิชาเอกบังคับ  

๔๐๖  ๒๐๖ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ ๓ 

๔๐๖ ๒๐๗ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๓ 

๔๐๖ ๓๐๘ องคการและการจัดการ ๓ 



 

 

๔๐๖ ๓๐๙ การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ๓ 

๔๐๖ ๓๑๐ การจัดการสาธารณูปการ ๓ 

 วิชาเลือก  

๔๐๖ ๓๒๒ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓ 

               รวม ๒๐ 

 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖ ๔๐๔ การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๒ 

 วิชาเอกบังคับ  

๔๐๖  ๓๑๑ การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๓ 

๔๐๖  ๓๑๒ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓ 

๔๐๖  ๓๑๓ การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ ๓ 

๔๐๖ ๓๑๔ การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓ 

 วิชาเอกเลือก  

๔๐๖  ๓๒๓ การจัดการการเงินและทรัพยสิน ๓ 

๔๐๖ ๓๒๔ หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓ 

 รวม ๒๑ 

 

ชั้นปท่ี  ๔ 

ช้ันปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 

 วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต  

๔๐๖  ๔๐๕ การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน ๒ 

 หมวดวิชาบังคับ  



 

 

ช้ันปท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

๓๐๒  ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 ฉ. วิชาเลือกเสรี  

๑๐๓  ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ 

 รวม ๒๐ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต  

 ข. วิชาเอกบังคับ  

๑๐๑  ๓๑๐ นิเทศศาสตรในพระไตรปฎก ๓ 

๑๐๑  ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรปฎก ๓ 

๑๐๑  ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา           ๓ 

 ค. วิชาเอกเลือก  

๑๐๑  ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน ๒ 

 ง. วิชาโท (ภาษาอังกฤษ)  

๓๐๒  ๓๑๒ การเขียนและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 

๓๐๒  ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 

จ. วิชาเลือกเสรี 

๒ 

๑๐๔  ๓๐๑ พุทธจริยศาสตร ๒ 

๑๐๔ ๓๒๘ สุนทรียศาสตร ๒ 

              รวม ๒๐ 

 

 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 



 

 

 งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข อง กับการประเ มินหลักสูต ร  ของสถาบันการศึกษาต า งๆ มีอยูมากมา ย  

ในท่ีน้ีผูวิจัยขอนําเสนอรายงานการวิจัยเฉพาะที่เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตรโดยใชแบบจําลองซิป(CIPP MODEL) 

ดังน้ี 

   ณฐมนต คมขํา22 ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบวา ดานบริบทของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับ

จุดมุงหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับโครงสรางของหลักสูตรและเน้ือหาสาระของหลักสูตร 

สวนใหญมีความเหมาะสมระดับมาก ดานปจจัยเบ้ืองตนของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับอาจารย และนิสิต สวนใหญมี

ความเหมาะสมระดับมาก สําหรับหองเรียน ส่ือการเรียนการสอน และสภาพแวดลอม สวนใหญมีความเหมาะสม

ระดับปานกลาง ดานกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัด

และประเมินผล มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน สวนใหญมีความเหมาะสม

ระดับมาก ดานผลผลิตของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตท่ีปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม

ระดับมาก สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตขณะท่ีกําลังศึกษา สวนใหญมีความเหมาะสมระดับมาก 

ภัทรพร อรัณยภา และคณะ23 ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร-บัณฑิต คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยใชแบบจําลองซิปป (CIPP Model) 

ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินไดรับการประเมินจากประชากรท้ังหมดในระดับมากถึงมากท่ีสุดทั้งในเร่ืองความ

ชัดเจนของภาษาที่ใช สามารถนําไปปฏิบัติจริงได สอดคลองกับความตองการของสังคมและเอกลักษณวิชาชีพ สวน

โครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทุกรายวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร เน้ือหาทันสมัย

น า ส น ใ จ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ จํ า น ว น ห น ว ย กิ ต  

ทุกรายวิชามีประโยชนตอการนําไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ในระดับมากถึงมากที่สุดเชนเดียวกัน 

ผลการประเ มินป จจัย นํา เขาพบว า จํานวนอาจารย มี เ พียงพอกับรายวิชา ท่ีสอน อาจารย 

มีความรูและประสบการณในวิชาท่ีสอน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของหลักสูตร มี

ทักษะในการเลือกเน้ือหา กิจกรรม วิธีการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผล สามารถสอนเชื่อมโยงความรูดาน

ทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ อาจารยมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความตรงตอเวลาท้ังในการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อยางสมํ่าเสมอ อาจารยรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใสใหความชวยเหลือเอ้ืออาทรตอนักศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานนักศึกษาพบวา ความรูพ้ืนฐานช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงพอกับ

การศึกษาในหลักสูตรน้ี นักศึกษามีความเช่ือม่ันและมีความถนัดในการเรียนวิชาชีพพยาบาล มีความรักและ

                                            
 22ณฐมนต คมขํา, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๑  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา”, วารสารหลักสูตรและการสอน, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐) : ๑๐. 
 23 ภัทรพร อรัณยภา และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔)”, วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๕ – ๑๖. 



 

 

ภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล มีความต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางสมํ่าเสมอ มีความรูความเขาใจในวิชาที่ เรียน 

นั ก ศึ ก ษ า คิ ด ว า วิ ช า ชี พ พ ย า บ า ล 

มีความสําคัญและมีประโยชนตอสังคม สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนในหลักสูตรน้ีไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดเปนอยางดีในระดับมาก สวนดานปจจัยเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนน้ันพบวา หนังสือคูมือหลักสูตร 

หองเรียน หองสมุด มีสถานท่ีเหมาะสม การใหบริการหองสมุดดี มีตํารา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพและ

คอมพิวเตอร เพียงพอระดับปานกลางถึงระดับมาก ดานส่ือวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนพบวา หุนจําลองตางๆ 

และอุปกรณฝกปฏิบัติในหองสาธิต เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวิดีทัศน

และวิทยุเทปมีเพียงพอระดับปานกลาง สถานท่ีฝกปฏิบัติงานมีเพียงพอระดับมาก แตยานพาหนะมีเพียงพอระดับ

นอย 

ผลการประเมินกระบวนการผลิตเก่ียวกับการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคใน

ระดับมาก 

ผลการประเมินผลผลิต พบวา ผลผลิตจากหลักสูตรน้ีมีคุณลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะทางวิชาชีพ

พยาบาลตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร สามารถประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนได มีเจตคติ

ท่ีดี รักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการ

พยาบาลในระดับดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกยุค

ขอมูลขาวสารและสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดทุกสถานการณในระดับปานกลาง 

สุดาพร ไชยะ24 ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พุทธศักราช 

๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยรวมและรายดาน ๗ ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา 

ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ ดานความย่ังยืน และดานความสามารถในการขยายผล มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือดานความสามารถในการขยายผล  โดยเฉพาะเร่ือง 

ตองการใหมีการดําเนินการหลักสูตรน้ีอยูตอไป มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือดานปจจัยนําเขา 

โดยเฉพาะเร่ือง เน้ือหาวิชาท่ีจัดใหเรียนมีความเหมาะสมที่จะชวยใหนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได มี

คาเฉล่ียตํ่าสุด 

                                            
 24สุดาพร ไชยะ, “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร”, 

วารสารวิทยาจารย, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๓). 



 

 

สมบูรณ บุญฤทธ์ิ25 ไดทําการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘  

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-ราชวิทยาลัย โดยใชรูปแบบการ

ประเมิน CIPP Model ดานบริบท ประเมินความเหมาะสมสอดคลองของวัตถุประสงค  โครงสราง และเน้ือหา

สาระของหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา ประเมินความเหมาะสมสอดคลองของปจจัยเบื้องตน คือ คณาจารย นิสิต 

และส่ิงประกอบอ่ืนๆ ไดแก อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ  หนังสือ ตําราและโสตทัศนูปกรณตางๆ ดานกระบวนการ 

ประเมินความเหมาะสมสอดคลองของการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร ดานผลผลิต  ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนิสิตชั้นปท่ี ๕ ท่ีกําลังปฏิบัติศาสนกิจวามีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ัวไปหรือไมเพียงใด ดานผลกระทบ ประเมินผลกระทบจากการ

ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตช้ันปท่ี ๕ โดยประเมินเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริหารในมหาวิทยาลัย คณะสงฆ/พระ

สังฆาธิการ และสังคม/องคกร ตอการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตคณะพุทธศาสตรชั้นปท่ี ๕ ผลการวิจัยพบวา ดาน

บริบท (Content) มีความเหมาะสม สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของหลักสูตรในระดับมาก ทั้ง

ในดานความชัดเจนของภาษาท่ีใช และงายตอความเขาใจ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวัน มีความสอดคลองกับความตองการของสังคม และสมณสารูปของผูเรียน  ดานปจจัยตัวปอน(input) 

มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ร ะ ดั บ น อ ย  

ท้ั ง ใ นป จ จั ย ตั วป อนด า นอาจาร ย  นิสิ ต  และส วนประกอบ อ่ืนๆ  ท่ี ส นับส นุนกา ร เรี ยนกา ร ส อน  

ดานกระบวนการ (Process) มีความเหมาะสมในระดับนอย ท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอน

และการวัดผลประเมินผล ดานผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังในระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ

คุณลักษณะท่ัวไปของผลผลิต  ดานผลกระทบ (Impact) มีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังดานคุณลักษณะท่ีพึง

ป ร ะ ส ง ค   คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ั ว ไ ป  แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท่ี ไ ด 

ใชงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

ศศิธร ชิดนายี และคณะ26 ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัย

พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี อุ ต ร ดิ ต ถ  โ ด ย ใ ช รู ป แ บ บ ซิ ป  ( CIPP model)  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า  

ดานปจจัยแวดลอมหรือบริบทของหลักสูตร คือ วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวม มีความสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน และพระราชบัญญัติการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ

หลักสูตร อยูในระดับมาก ดานปจจัยเก้ือหนุนในการจัดเรียนการสอนตางๆ เชน หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ 

                                            
 25 สมบูรณ บุญฤทธ์ิ, “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 

คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, บทคัดยอ. 
 26 ศศิธร ชิดนายี และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ”, 

รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ), ๒๕๔๘, บทคัดยอ. 



 

 

โดยภาพรวมมีปริมาณพอเพียง คุณภาพ และความสะดวกในการใชบริการ อยูในระดับดี ยกเวน โรงอาหาร 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรชวยสอน และอินเทอรเน็ตท่ีมีปริมาณไมพอเพียง โดย

คุณภาพและความสะดวกในการใชบริการน้ัน อยูในระดับพอใชถึงควรปรับปรุง ดานกระบวนการดําเนินการ 

โดยรวมและรายดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด รายดาน พบวาสมรรถนะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิต อยูในระดับมากที่สุด 

ข ณ ะ ท่ี ส ม ร ร ถ น ะ ส า ก ล  

อยูในระดับมาก สวนสมรรถนะรายช้ันปของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปท่ี ๔ โดยรวมอยูในระดับมาก 

สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน แกวอุไร27 ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท พบวา นโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร

กําหนดไวสวนใหญมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และนิสิตท่ีกําลังเร่ิมเขาศึกษา มีความตองการท่ีจะเขา

ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอยูในระดับมาก ดานปจจัยเบ้ืองตน พบวา นิสิต บัณฑิต และอาจารยหรือ

วิทยากรที่สอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของปจจัยเบ้ืองตนของหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ก ล า ว คื อ  ห ลั ก สู ต ร 

มีจุดมุงหมาย โครงสรางและรูปแบบการจัดเน้ือหาวิชาท่ีเหมาะสม มีความพรอมและความเหมาะสมในสวนของ

อาจารย นิสิต สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และบรรยากาศทางวิชาการ 

ดานกระบวนการ พบวา นิสิต และอาจารยหรือวิทยากรท่ีสอน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมและความ

เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

สวนบัณฑิตมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานผลผลิต พบวา นิสิต บัณฑิต อาจารยหรือ

วิ ท ย า ก ร  แ ล ะ ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ช้ั น ต น  มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ห ลั ก สู ต ร  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และดานผลกระทบของหลักสูตร พบวา นิสิต บัณฑิต และผูบังคับบัญชาชั้นตน มี

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร   

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

รัช นีวรรณ ขําประดิษฐ  และอรพินธุ  พูนนารถ 28 ได ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร

บรรณา รั กษศา ส ตร แล ะส า ร นิ เ ท ศศ าส ต ร  มหาวิ ทย า ลั ย รา ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ  ผลกา ร วิ จั ย พ บ ว า  

ด า น วั ต ถุ ป ร ะส ง ค ข อ งห ลั ก สู ต ร  มี ค ว า ม เห ม า ะส มอ ยู ใ น ร ะ ดั บม า ก โ ดย ภ า พร ว มแ ล ะ ทุ ก ข อ  

ดานโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานเน้ือหารายวิชา 

                                            
 27 สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน แกวอุไร, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร”, รายงานการวิจัย (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๘, บทคัดยอ. 
 28 รัชนีวรรณ ขําประดิษฐ และอรพินธุ พูนนารถ, “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ), ๒๕๔๙, บทคัดยอ. 



 

 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานความทันสมัยของเน้ือหารายวชิามีความเหมาะสมอยู

ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานการนําความรูจากรายวิชาไปประยุกตใชประโยชนมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากโดยภาพรวม และทุกขอ ยกเวนการฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ซึ่ง

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ดานความเหมาะสมดานปจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดย

ภาพรวมและทุกขอ ยกเวนการมีหองทํางานนอกหองเรียนอยางนอย ๑ ใน ๓ ของจํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตร 

ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ดานกิจกรรมการเรียนการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดาน

ฝกประสบการณวิชาชีพมีความเหมาะสมอยูในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ 

ภูษณิศา นวลสกุล29 ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) 

ประเมินใน ๔ ดาน คือ ดานบรบิท ไดแก วัตถุประสงคของหลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตน ไดแก คุณสมบัติของผูเขา

ศึกษาโครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย วัสดุการศึกษา เอกสาร ตําราเรียน และ

อ า ค า ร ส ถ า น ที่   

ดานกระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร ดานผลผลิต

ของหลักสูตร ไดแก ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาการ ดานวิชาชีพดานทักษะในการทํางาน และดานเจตคติใน

การทํางาน ผลการวิจัยพบวา อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นวา ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตนและ

ดานกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สวนดานผลผลิต ผูใชบัณฑิต

มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว า  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บั ณ ฑิ ต 

ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานทักษะในการทํางานไม สูงกวาเกณฑ ท่ี กําหนด ยกเวนดานเจตคติ 

ในการทํางานท่ีสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ 

ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ และคณะ30 ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิป 

( CIPPI Model)  ข อ ง ส ตั ฟ เ ฟ ล บี ม  ( Stufflebeam)  ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บ ว า  

การประเมินบริบทในดานวัตถุประสงค พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาวัตถุประสงคของ

หลักสูตรท้ัง ๕ ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน

ต า ง ๆ  แ ล ะ มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น  

                                            
 29 ภูษณิศา นวลสกุล, “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี), ๒๕๕๐, บทคัดยอ. 

 30ธีรศักด์ิ อุนอารมณเลิศ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร”, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๒, 

บทคัดยอ. 



 

 

การประเมินปจจัยนําเขา ประกอบไปดวย ๕ ดาน ไดแก ดานโครงสรางของหลักสูตรพบวามีความเหมาะสม ดาน

เ น้ื อ ห า วิ ช า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร พ บ ว า มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ถึ ง ม า ก ท่ี สุ ด  

ด านอาจารยผู ส อนพบว า มีความเหมาะสมอยู ในระดับปานกลาง ถึงมากท่ีสุด ด านนักศึกษาพบว า 

มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในดานองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนพบวามี

ความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย ๓ ดาน ไดแก ดานการเรียน

การสอนพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมินผลพบวามีความเหมาะสมใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การ

ประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล ๓ กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะ

ท า ง ด า น ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ เ จ ต ค ติ   

ในระดับมากถึงมากที่สุ ด กลุ มผู บังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํา งานอยู  พบว าส วนใหญ 

มีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก และกลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญา

เอก พบวาสวนใหญพบวามีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก และการประเมินผลกระทบ พบวากลุม

มหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองสามารถนําความรู ทักษะประสบการณ ท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรน้ีไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค และคณะ31 ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 

ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท ไดแก ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และ

เน้ือหาสาระของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันวามี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

ด านปจจัยเ บ้ืองตน นักศึกษาสวนใหญ  สํา เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในสาขาศิลป  – คํานวณ  

ค าคะแนนเฉ ล่ียสะสมก อนเข าศึ กษาในหลักสูตร  อยู ร ะหว า ง  ๒.๕๐ –  ๒.๙๙ ด วยระบบโควตา  

สวนดานคุณสมบัติอาจารยผูสอน สวนใหญจบทางดานบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอรโดยมีประสบการณดาน

งานวิจัยและการบริการวิชาการคอนขางมาก ซ่ึงแสดงถึงความพรอมของบุคลากรท่ีจะใชเปนปจจัยสําคัญในการ

จัดการเรียนการสอน ตามภารกิจหลักที่คณะกรรมการหลักสูตรตองดําเนินงานดานการบริหาร การสอนการวิจัย

แ ล ะ ภ า ร กิ จ วิ ช า ก า ร ด า น อ่ื น ๆ  จึ ง ส ง ผ ล ใ ห ภ า ร ะ ง า น 

ตอสัปดาห ของอาจารยผูสอนมีภาระงานจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอการติดตามความกาวหนาทางการเรียนรู

ของนักศึกษาเปนรายบุคคลไดอยางละเอียด ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก อาจารยและนักศึกษามี

                                            

 31ปรมัตถปญปรัชญ ตองประสงค และคณะ, “การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒”, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), ๒๕๕๓, บทคัดยอ. 



 

 

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ส อ ด ค ล อ ง กั น ว า มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

ดานกระบวนการ ไดแกกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากการ

บริหารและบริการของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารยและนักศึกษามีความ

คิดเห็นสอดคลองกันวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดานผลลัพธ ไดแก สมรรถนะของนักศึกษา และการ

บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร ใ ห กั บ ห น ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  อ า จ า ร ย แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 

มีความคิดเห็นสอดคลองกันในดานสมรรถนะของนักศึกษาอยูในระดับมาก สวนดานการบริการวิชาการใหกับ

หนวยงานภายนอกมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยูในระดับปานกลาง 

อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ32 ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท

พบวา ปรัชญาและจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา

พบวาจํานวนหนวยกิตและเวลา เน้ือหาหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและสงผลใหนักศึกษาไดรับ

ประโยชนในชีวิตประจําวันและมหาบัณฑิตไดรับประโยชนในการปฏิบัติงาน จัดการบริการตางๆ จัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและการใชอุปกรณตางๆ อยูในระดับในระดับมาก นักศึกษามีคุณภาพในระดับมาก ผลการประเมิน

ดานกระบวนการพบวา คุณภาพการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทําวิทยานิพนธ จัดการ

สนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินดานผลผลิตพบวา ความพึงพอใจตอ

คุณลักษณะมหาบัณฑิตของผูบังคับบัญชามหาบัณฑิตอยูในระดับมากท่ีสุด การติดตามผลภาวะการมีงานทําของ

มหาบัณฑิต พบวา ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาที่ เรียนรอยละ ๘๔ หัวหนางานและเพ่ือนรวมงานยอมรับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับมากรอยละ ๗๙ มหาบัณฑิตประเมินวา บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด ผลลัพธตามดัชนีบงชี้มาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาบรรลุเปาหมายทุก

ดัชนีบงช้ี 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองน้ี 

ดังน้ี 

 

 

                                            
 32อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัย

การฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๔), บทคัดยอ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
การประเมิน 

บริบท 

หลักสูตร 

  
การประเมิน 

ปจจัยนําเขา 

- โครงสรางขอหลักสูตร 

- รายวิชาในหลักสูตร  

- คุณลักษณะของ   

  อาจารย  

-ความพรอมของนิสิต  

-ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  
การประเมิน

กระบวนการ 

- การบริหาร

หลักสูตร 

-การจัดการ

เรียนการสอน 

-การวัดและ

ประเมินผล 

  
การประเมินผลผลิต 

 

-ประสิทธิภาพ

การผลิตบัณฑิต 

ความพึงพอใจ 

ผูบริหาร 

อาจารย 

นิสิต 

ผูใชบัณฑิต 

 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา 



 

 

บทท่ี  ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงประเมิน โดย

มุงประเมินใน ๔ ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และ ดานผลผลิต ตามรูปแบบการ

ประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

๓.๑ ผูใหขอมูลและกลุมประชากร 

๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๓ การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ    

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล   

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๑ ผูใหขอมูลและกลุมประชากร 

        ๓.๑.๑ ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ ทาน โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

         ๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ ทาน เปนผู มีความเ ช่ียวชาญเ ก่ียวกับการประเ มินหลักสูต ร  

มีประสบการณในการประเมินหลักสูตร ไมนอยกวา ๕ ป หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เก่ียวของในการประเมิน

หลักสูตร ไมตํ่ากวาระดับปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการจากผลงานทางวิชาท่ีเก่ียวของกับการประเมิน

หลักสูตร  

       ๒) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ทาน เปนผูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือมีประสบการณในการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมนอยกวา ๕ ป 

 ๓.๑.๒ ผูบริหาร  ไดแก  คณบดี  รองคณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ   หัวหนาภาควิชา  หัวหนา

สาขาวิชา ผูอํานวยการหลักสูตร  จํานวน ๕ รูป/คน ศึกษาจากกลุมประชากร 

  ๓.๑.๓ อาจารย ไดแก อาจารยผูสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   ท่ีเร่ิมจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๕๕ – ปการศึกษา ๒๕๕๙  วิทยาลัยสงฆศรี

สะเกษ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรายวิชา  จํานวน ๑๕ รูป/คน  ศึกษาจากกลุมประชากร 

 ๓.๑.๔ นิสิต  ไดแก  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ีเร่ิมเขารับการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๕  (ในปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนนิสิตช้ันปที่ ๔)  จํานวน ๒๔ 

รูป ศึกษาจากกลุมประชากร 



 

 

 ๓.๑.๕ ผูใชบัณฑิต  ไดแก  ผูบังคับบัญชา นายจาง ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 

๒๕๕๕  ใน วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๒๔ รูป ศึกษาจากกลุม

ประชากร 

 

๓.๒ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย    

  ในการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูวิจัยสรางใชเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ๒ ประเภท ดังน้ี 

    ๓.๒.๑  แบบประเมินความสัมพันธ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท  จํานวน ๑ ชุด 

                  แบบประเมินชุดน้ี ใชประเมินความสัมพันธ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท โดยผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน ๕ ทานท่ีไดรับการคัดเลือก แบบประเมินพัฒนาจากแบบการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of 

Item – Objective Congruence: IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณาวา ขอมูลของหลักสูตรในแตละขอมีความ

สอดคลองกับบริบทตางๆ หรือไมอยางไร ถามีความสอดคลองผูทรงคุณวุฒิจะใหคาเปน “+๑” แตถาผูทรงคุณวุฒิ

เห็นวาไมมีความสอดคลองจะใหคาเปน “-๑” และในกรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิไมแนใจวามีความสอดคลองหรือไมก็จะให

คาเปน “๐” 

๓.๒.๒ แบบประเมิน จํานวน  ๔  ชุด 

                  แบบประเมินท้ัง ๔ ชุดน้ี  จําแนกผูตอบแบบประเมินเปน ๔ กลุม ไดแก ชุดท่ี ๑ ผูบริหาร  ชุดท่ี ๒ 

อาจารย ชุดท่ี ๓ นิสิต  และชุดท่ี ๔ ผูใชบัณฑิต  มีรายละเอียดของแบบประเมินแตละชุด ดังน้ี  

   ๑)  แบบประเมินสําหรับผูบริหาร แบงออกเปน ๕ ตอน  คือ 

             ตอนที่ ๑ เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

          ตอนท่ี ๒ - ๕ เปนแบบประเมินหลักสูตรทั้ง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิอรท (Rating Scale) โดย

แบงเปน ๕ ระดับ ดังน้ี  

 ๕  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  

    ๔  หมายถึง ระดับมาก  

    ๓  หมายถึง ระดับปานกลาง  

 ๒  หมายถึง ระดับนอย  

 ๑  หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

 ๒)  แบบประเมินสําหรับอาจารย แบงออกเปน ๕ ตอน  คือ 



 

 

             ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

   ตอนท่ี ๒ - ๕ เปนแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา ดาน

กระบวนการ และดานผลผลิต เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคาของ 

ลิเคิอรท (Rating Scale) โดยแบงเปน ๕ ระดับ  

        ๓)  แบบประเมิน สําหรับนิสิต แบงออกเปน ๔ ตอน  คือ 

     ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

   ตอนท่ี ๒ - ๔ เปนแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา และ

ดานกระบวนการ เปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิอรท (Rating Scale) โดยแบงเปน ๕ 

ระดับ  

        ๔)  แบบประเมิน สําหรับผูใชบัณฑิต แบงออกเปน ๒ ตอน  คือ 

   ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

 ตอนท่ี ๒ เปนแบบประเมินหลักสูตรดานผลผลิต เปนแบบประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคาของลิเคิอรท (Rating Scale) โดยแบงเปน ๕ ระดับ  

 

๓.๓  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

         การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย เพ่ือการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี  

๓.๓.๑  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  

๓ . ๓ .๒   สร า ง เค ร่ื อง มือ ท่ี ใ ช ใ นการวิ จั ย  โดยสร า ง เป นแ บบประ เ มิ นด า นต า งๆ  ไ ด แ ก   

แบบประ เ มินด านบริ บท  แบบประ เ มินด า นป จ จั ย นํ า เข า  แบบประ เ มินด านกระบวนกา รแ ล ะ 

แบบประเมินดานผลผลิต  

๓.๓.๓  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานหลักสูตรและดานการ

วิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาคําถามแตละขอวามีความสอดคลองตรง

ประเด็นในเร่ืองท่ีจะศึกษาวิจัย รวมท้ังพิจารณาสํานวนภาษา ความชัดเจนของขอคําถาม ไดคาความสอดคลองอยู

ระหวาง ๐.๖๐ ถึง ๑.๐๐ แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนไดแบบประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา มีความชัดเจน

และสอดคลองกับประเด็นในเร่ืองท่ีจะวิจัย  



 

 

ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานหลักสูตรและดานการวิจัยที่ตรวจสอบแบบประเมินดังกลาว ไดแก  

 ๑) พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดาน

การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

 ๒) พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺโ, รศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิท่ี

เช่ียวชาญดานหลักสูตร 

 ๓) รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร 

 ๔) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร 

 ๕) ผศ.ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร 

๓.๓.๔ นําแบบประเมินสําหรับอาจารยท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับอาจารยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ใชในการวิจัย ซ่ึงไดกลุมทดลอง

เปนอาจารยจํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของครอ

นบาค (Cronbach)   ไดคาความเช่ือม่ัน = ๐.๙๐๔   สวนแบบประเมินสําหรับนิสิตนําไปทดลองกับนิสิตของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๓๐ รูป/คน ตอบแบบประเมินแลวนํามาหาคาความเช่ือม่ันโดย

ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α) ของ       ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน = ๐.๘๗๒  ซ่ึงเปนคาความ

เช่ือม่ันท่ีสูงสามารถนําไปใชในการประเมินเพ่ือการวิจัยในครั้งน้ีได 

 

 

 

 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๔.๑ สํารวจจํานวนผูบริหาร อาจารยและนิสิต ของหลักสูตร 

   ๓.๔.๒ คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ๕ ทาน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานครุ

ศาสตร/การวิจัยทางการจัดการ ๒ ทาน และผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ๓ ทาน 

    ๓.๔.๓ แจกแบบประเมินหลักสูตรแกกลุมเปาหมาย คือ ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยท้ังหมดที่สอนในหลักสูตร 

ต้ังแตช้ันปที่ ๑ – ๔ และนิสิตช้ันปท่ี ๔ ของหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

        ๓.๔.๔  แจกแบบประเมินหลักสูตรแกผูใชบัณฑิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 



 

 

 ๓.๔.๕  รวบรวมแบบประเมินกลับคืนเพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป  

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ๓.๕.๑ การวิเคราะหแบบประเมินความสัมพันธ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท โดยใชคะแนนเฉลี่ย  

ในหลักการเดียวกันกับการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC = index of items objective congruence) โดย

กําหนดใหคะแนนคาดัชนีความสอดคลองในแตละขอคําถาม ดังน้ี 

  คะแนน   +๑        หมายถึง เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันมีความสอดคลอง 

  คะแนน     ๐    หมายถึง  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามน้ันมีความสอดคลองหรือไม 

  คะแนน    -๑    หมายถึง เม่ือแนใจวาขอคําถามน้ันไมมีความสอดคลอง 

  นําคะแนนการประเมินของผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณดัชนีความสอดคลองจากสูตร 

IOC        =   ∑R 

   N 

 เม่ือ  IOC  หมายถึง คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

   ∑R    หมายถึง คะแนนรวมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 

   N      หมายถึง จํานวนผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

 โดยกําหนดเกณฑคา ดัชนีความสอดคลองของเค ร่ืองมือมีคา ต้ังแต ๐.๐๕  ขึ้นไป และวิเคราะห

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน  คณะผูวิจัยนําแบบประเมินท่ีสมบูรณท้ังหมดไปวิเคราะห มี

รายละเอียดดังน้ี 

  ๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน โดยใชคารอยละ (Percentage) 

   ๒) ขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดานผลผลิต ใชคา

มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 การวิเคราะหขอมูลที่เปนคาทางสถิติ คณะผูวิจัยวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจากเคร่ืองคอมพิวเตอร 

การใหคาคะแนนของแตละระดับ และเกณฑในการแปลความหมายของขอมูล เปนไปตามเกณฑของ Likert 

(Likert scale) ดังน้ี  

คะแนน ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  

คะแนน ๔ หมายถึง ระดับมาก  

คะแนน ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง  

คะแนน ๒ หมายถึง ระดับนอย  



 

 

คะแนน ๑ หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด  
 

เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ียที่คํานวณได  

คาเฉล่ียระหวาง ๔.๕๑- ๕.๐๐ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  

คาเฉล่ียระหวาง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ระดับมาก  

คาเฉล่ียระหวาง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ระดับปานกลาง  

คาเฉล่ียระหวาง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ระดับนอย  

คาเฉล่ียระหวาง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

 

  ๓) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนํา ดานกระบวนการและดาน

ผลผลิต ใชวิธีการประมวลความคิดเห็น และนําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห  

 

 

 

 

 

 

บทท่ี  ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยน้ีมุงประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL) ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับ 

ดังตอไปน้ี 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๔.๒ ผลการวิเคราะหการประเมินดานบริบท 

๔.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินดานปจจัยนําเขา 



 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะหการประเมินดานกระบวนการ 

๔.๕ ผลการวิเคราะหการประเมินดานผลผลิต 

๔.๖ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๔.๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 

๔.๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 

๔.๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของอาจารย 

๔.๑.๔ ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 

๔.๑.๕ ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 

 

๔.๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 

ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 
 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

   - บรรพชิต ๒ ๔๐.๐ 

   - คฤหัสถ ๓ ๖๐.๐ 

ประสบการณการบริหารหลักสูตร   

   - ๑๐ ปข้ึนไป ๕ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษา   

   - ปริญญาโท ๑ ๒๐.๐ 

   - ปริญญาเอก ๔ ๘๐.๐ 

ตําแหนงทางวิชาการ   

   - ศาสตราจารย ๑ ๒๐.๐ 

   - รองศาสตราจารย ๒ ๔๐.๐ 

   - ผูชวยศาสตราจารย ๒ ๔๐.๐ 
 

   จากตารางท่ี ๑ พบวา ผูทรงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพ เปน คฤหัสถ จํานวน ๓ คน คิด

เปนรอยละ ๖๐ เปนบรรพชิต ๒ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐   

 ประสบการณการบริหารหลักสูตร  ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน ๕ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  



 

 

 วุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๔ รูป/คน รอยละ ๘๐ และมีการศึกษา

ระดับวุฒิปริญญาโท จํานวน ๑ รูป คิดเปนรอยละ ๒๐  

 ตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญมีตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐ และ ตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๑ รูป คิดเปน

รอยละ ๒๐   
 

๔.๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 

ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 
 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

   - บรรพชิต ๔ ๘๐.๐ 

   - คฤหัสถ ๑ ๒๐.๐ 

ประสบการณการบริหารหลักสูตร   

   - ๕ - ๑๐ ป ๑ ๒๐.๐ 

   - ๑๐ ปข้ึนไป ๔ ๘๐.๐ 

วุฒิการศึกษา   

   - ปริญญาโท ๑ ๒๐.๐ 

   - ปริญญาเอก ๔ ๘๐.๐ 

ตําแหนงทางวิชาการ   

   - ศาสตราจารย - ๐.๐๐ 

   - รองศาสตราจารย - ๐.๐๐ 

   - ผูชวยศาสตราจารย - ๐.๐๐ 

   - ไมมี ๕ ๑๐๐.๐ 
 

   จากตารางท่ี ๒ พบวา ผูบริหารท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพ เปนบรรพชิต ๔ รูป คิดเปนรอยละ 

๘๐ เปนคฤหัสถ จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๐  

 ประสบการณการบริหารหลักสูตร  ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน ๔ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๐ และ ๕ - ๑๐ ป 

จํานวน ๑ รูป คิดเปนรอยละ ๒๐ 

 วุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๔ รูป/คน รอยละ ๘๐ และมีการศึกษา

ระดับวุฒิปริญญาโท จํานวน ๑ รูป คิดเปนรอยละ ๒๐  



 

 

 ตําแหนงทางวิชาการ ผูบริหารท้ังหมดยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

๔.๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของอาจารย 
 

ตารางท่ี ๓ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของอาจารย 
 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

   - บรรพชิต ๖ ๔๐.๐๐ 

   - คฤหัสถ ๙ ๖๐.๐๐ 

ประสบการณการบริหารหลักสูตร   

   - ตํ่ากวา ๕ ป    ๑๐ ๖๖.๖๗ 

   - ๕ - ๑๐ ป ๒ ๑๓.๓๓ 

   - ๑๐ ปข้ึนไป ๓ ๒๐.๐๐ 

วุฒิการศึกษา   

   - ปริญญาโท ๑๔ ๙๓.๓๓ 

   - ปริญญาเอก ๑ ๖.๖๗ 

ตําแหนงทางวิชาการ   

   - ผูชวยศาสตราจารย -  ๐.๐๐ 

   - ไมมี ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

   จากตารางท่ี ๓ พบวา อาจารยท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพ เปนบรรพชิต ๑๒ รูป คิดเปนรอยละ 

๖๖.๖๗ เปนคฤหัสถ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓  

 ประสบการณการบริหารหลักสูตร  ตํ่ากวา ๕ ป จํานวน ๑๐ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ มี

ประสบการณในการบริหารหลักสูตร ๕ – ๑๐ ป จํานวน ๒ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๓ มีประสบการณในการ

บริหารหลักสูตร ๑๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปน รอยละ ๒๐.๐๐  

 วุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโท จํานวน ๑๔ รูป/คน รอยละ ๙๓.๓๓ และมี

การศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๑ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖.๖๗  

 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยท้ังหมดไมมีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 

๔.๑.๔ ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 
 

ตารางท่ี ๔ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของนิสิต 



 

 

 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

อายุ   

   - ๑๗ – ๒๐ ป - ๐.๐๐ 

   - ๒๑ – ๔๐ ป ๓ ๑๒.๕๐ 

   - ๔๐ ปข้ึนไป ๒๑ ๘๗.๕๐ 

 

   จากตารางท่ี ๔ พบวา นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ ๔๐ ปขึ้นไป มีจํานวน ๒๑ รูป คิดเปนรอยละ 

๘๗.๕๐ รองลงมามีอายุ ๒๑ – ๔๐ ป มีจํานวน ๓ รูป คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑.๕ ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
 

ตารางท่ี ๕ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
 

รายการขอมูล จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

   - บรรพชิต ๒๔ ๑๐๐.๐ 

ประสบการณการใชบัณฑิตในหลักสูตร   

   - ตํ่ากวา ๕ ป   ๒๔ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษา   

   - ปริญญาตรี ๑๙ ๗๙.๑๗ 

   - ปริญญาโท ๕ ๒๐.๘๓ 
 



 

 

   จากตารางท่ี ๕ พบวา ผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะ เปน บรรพชิต จํานวน ๒๔ รูป คิดเปน

รอยละ ๑๐๐  

 ประสบการณการใชบัณฑิตในหลักสูตร ตํ่ากวา ๕ ป จํานวน ๒๔ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๙ รูป คิดเปนรอยละ ๗๙.๑๗ และระดับปริญญาโท จํานวน ๕ 

รูป คิดเปนรอยละ ๒๐.๘๓ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะหการประเมินดานบริบท 

   ๔.๒.๑ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบทของหลักสูตร 

 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย และนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 

ตารางท่ี ๖ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานบริบทของหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน รวม คา IOC ความหมาย 

๑ หลักสูตรมีความสัมพันธกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ๕ ๑ ใชได 

๒ หลักสูตรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของคณะ ๕ ๑ ใชได 

๓ หลักสูตรมีความสัมพันธกับความตองการของประเทศ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ หลักสูตรมีความสัมพันธกับความตองการของทองถ่ิน ๔ ๐.๘ ใชได 

๕ เน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและกอใหเกิดประโยชน  

เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวไปทั้งในและตางประเทศ 

๔ ๐.๘ ใชได 

๖ วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๕ ๑ ใชได 

๗ มีความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค โครงสราง  

เน้ือหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 

๕ ๑ ใชได 

 เฉล่ีย ๓๒ ๐.๙๑ ใชได 

  

จากตารางท่ี ๖ พบวา การประเมินความสัมพันธ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบทโดยผูทรงคุณวุฒิในภาพรวม 

มีผลคะแนนเฉล่ีย ๐.๙๑ แสดงใหเห็นวา ใชได 

เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาความสอดคลอง มากที่สุด มี ๔ อันดับ ไดแก 

ขอท่ี ๑ หลักสูตรมีความสัมพันธกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๒ หลักสูตรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของคณะ มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๖ วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๗ มีความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค โครงสรางเน้ือหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 

มีคาความสอดคลอง ๑ ตามลําดับ 



 

 

 

 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 

  ตารางท่ี ๗ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๑ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ ตามหลักพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม  

- สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและ 

ในชีวิตประจําวันได 

๔.๐๖ ๐.๖๗ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๑๓ ๐.๖๕ 

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของ

สังคมและชุมชน 

๔.๑๓ ๐.๗๐ ๔.๒๐ ๐.๙๔ ๔.๐๖ ๐.๖๗ 

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ๔.๐๖ ๐.๖๗ ๔.๔๐ ๐.๘๔ ๔.๑๓ ๐.๗๐ 

๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๒ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและ

ในชีวิตประจําวันได 

๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๑๗ ๐.๗๒ 

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของ

สังคมและชุมชน 

๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๑๒ ๐.๗๑ 

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๕ ๐.๗๒ 

๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๓ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิต

และสังคม 

- สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและ

ในชีวิตประจําวันได 

๔.๑๗ ๐.๗๒ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๒ ๐.๖๘ 

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของ

สังคมและชุมชน 

๔.๑๒ ๐.๗๑ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๑๕ ๐.๗๔ 

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ๔.๐๕ ๐.๗๒ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๑๕ ๐.๗๔ 

 รวม ๔.๑๘ ๐.๖๔ ๔.๒๙ ๐.๖๒ ๔.๑๓ ๐.๗๐ 

 รวมท้ังส้ิน μ = ๑๒.๕๓     = ๑.๙๖ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
 ภาพรวมท้ังส้ิน μ = ๔.๑๘       = ๐.๖๕ 

 

 

 จากตารางท่ี ๗ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต ดานบริบทของหลักสูตรในภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๘, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา 

อาจารย มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๒๗ , = ๐.๖๒) รองลงมา 

ผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๘ , = ๐.๖๒) และนิสิตมีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๓ , = ๐.๗๐)    

 

 

 

๔.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินดานปจจัยนําเขา 

 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะหการประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 

 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะหการประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 

 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย 

 ๔.๓.๔ ผลการวิเคราะหการประเมินดานความพรอมของนิสิต 

 ๔.๓.๕ ผลการวิเคราะหการประเมินดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะหการประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 

ตารางท่ี ๘   ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ 

     โครงสรางหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หนวยกิต ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๙๓ ๐.๗๓ 

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ  ๑๘   หนวยกิต 

   วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต 

๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต  

   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต 

๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต  ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๘๖ ๐.๖๖ 

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป หรือ นิสิตคฤหัสถ

ปฏิบัติงานบริการสังคม ไมนอยกวา  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

๓.๙๓ ๐.๗๓ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๖๒ 

๖ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ปละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน   ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๑.๐๔ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๖๐ ๔.๒๕ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๐.๗๖ 

รวมท้ังสิ้น μ = ๑๒.๓๗     = ๒.๐๗ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๔.๑๒      = ๐.๖๙ 

 

 จากตารางท่ี ๘ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของโครงสราง

หลักสูตร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๒, = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณารายบุคคล พบวา 

อาจารยมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๒๕ , = ๐.๗๑) รองลงมา

ผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๓ , = ๐.๖๐) และนิสิต คาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๐ , = ๐.๖๙)   

    

 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะหการประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 
 

ตารางท่ี ๙ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ     รายวิชาใน

หลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร       

๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๔.๑๔ ๐.๕๓ 

๒ รายวิชาแตละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๒๙ ๐.๔๗ 

๓ รายวิชาเปนความรูท่ีทันสมัย ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๑๔ ๐.๖๖ 

๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐.๕๓ 

รวม ๔.๑๐ ๐.๘๖ ๔.๓๐ ๐.๖๗ ๔.๑๐ ๐.๕๔ 

รวมท้ังส้ิน μ = ๑๒.๕๐      = ๐.๖๙ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา 

๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 

๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป  ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๗๙ ๐.๘๐ 

๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา             ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐.๗๗ 

๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน  ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๘๐ ๐.๔๕ ๓.๘๖ ๐.๖๖ 

๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๑๔ ๐.๘๖ 

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๗ ๐.๔๗ 

๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๔.๓๐ ๐.๖๗ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๗๙ ๐.๕๘ 

๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๓.๗๙ ๐.๗๐ 

๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบื้องตน  ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๗๖ 

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๔.๐๗ ๐.๖๒ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๖ รายวิชา 

๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย  ๓.๗๙ ๐.๘๐ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๗๓ 

๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๓.๘๖ ๐.๗๗ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๕๕ 

๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕  มนุษยกับส่ิงแวดลอม ๓.๘๖ ๐.๖๖ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๙ ๐.๘๙ 

๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน ๔.๑๔ ๐.๘๖ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๗๑ ๐.๗๓ 

๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน   ๔.๐๗ ๐.๔๗ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๖๔ ๐.๖๓ 

๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓.๗๙ ๐.๕๘ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๙ ๐.๘๐ 

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๐ รายวิชา 

๒๑ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๙ ๑.๐๕ 

๒๒ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ ๔.๐๐ ๐.๗๘ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๗๑ ๑.๐๗ 

๒๓ ๐๐๐ ๑๔๖  แตงแปลบาลี ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๑ ๑.๑๔ 

๒๔ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปฎกศึกษา  ๔.๐๐ ๐.๘๘ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 

๒๕ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก ๔.๐๐ ๐.๘๘ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 

๒๖ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

๒๗ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก ๔.๑๔ ๐.๖๖ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 

๒๘ ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ ๔.๐๐ ๐.๗๘ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๒๙ ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๔.๐๗ ๐.๗๓ ๓.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 

๓๐ ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

๓๑ ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

๓๒ ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 

๓๓ ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๑๔ ๐.๖๖ 

๓๔ ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 

๓๕ ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

๓๖ ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๑ ๐.๘๐ 

๓๗ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๙ ๐.๗๓ 

๓๘ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๘๖ ๐.๙๕ 

๓๙ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๔.๐๐ ๐.๘๘ ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๘ 

๔๐ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
๔.๒๑ ๐.๘๐ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดาน  

วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๕ รายวิชา         

๔๑ ๔๐๖ ๓๐๑      พุทธวิธีการบริหาร                       ๓.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๔๒ ๔๐๖ ๓๐๒      การจัดการทรัพยสิน                           

                   ของพระพุทธศาสนา 

๓.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๔๓ ๔๐๖ ๔๐๓      กฎหมายสําหรับพระสงฆ ๓.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๔๔ ๔๐๖ ๔๐๔      การประชาสัมพันธเชิงพุทธ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๔๕ ๔๐๖ ๔๐๕      การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 

                    ในอาเซียน 

๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา       

๔๖ ๔๐๖ ๒๐๖      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ ๓.๗๙ ๐.๙๗ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๗๑ ๐.๙๙ 

๔๘ ๔๐๖ ๓๐๘       องคการและการจัดการ ๓.๙๐ ๐.๓๔ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๒๓ ๐.๙๙ 

๕๐ ๔๐๖ ๓๑๐       การจัดการสาธารณูปการ ๓.๖๔ ๐.๗๒ ๓.๘๐ ๐.๙๔ ๓.๕๗ ๐.๘๕ 

๕๑ ๔๐๖ ๓๑๑       การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ๔.๑๒ ๐.๖๔ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๓.๖๔ ๐.๘๓ 

๕๒ ๔๐๖ ๓๑๒       การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ๓.๗๙ ๐.๖๓ ๓.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๖๔ ๐.๗๔ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๕๓ ๔๐๖ ๓๑๓       การสังคมสงเคราะหของคณะสงฆ ๓.๖๒ ๐.๗๗ ๓.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๗๙ ๐.๗๐ 

๕๔ ๔๐๖ ๓๑๔       การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ ๓.๗๙ ๐.๖๗ ๓.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๖๔ ๐.๙๓ 

๕๕ ๔๐๖ ๓๑๕       การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๑ ๓.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๒๓ ๐.๖๗ 

๕๖ ๔๐๖ ๓๑๖       การวิจัยเพ่ือการจัดการ ๒ ๓.๔๒ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๓๕ ๐.๖๗ 

๕๘ ๔๐๖ ๔๑๘       ภาวะผูนําทางการจัดการตาม 

                     แนวพระพุทธศาสนา 

๓.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๑๑ ๐.๗๖ 

๖๐ ๔๐๖ ๒๒๐       การจัดการเชิงกลยุทธ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๑๑ ๐.๕๖ ๔.๓๒ ๐.๙๗ 

๖๑ ๔๐๖ ๒๒๑       การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๔.๑๐ ๐.๗๓ 

 

วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา 

๖๒ ๔๐๖ ๓๒๒       การบริหารจัดการงบประมาณ ๓.๗๑ ๐.๙๙ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๔๓ ๐.๗๖ 

๖๓ ๔๐๖ ๓๒๓       การจัดการเงินและทรัพยสิน ๔.๒๓ ๐.๕๔ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๑ ๑.๐๐ 

๖๔ ๔๐๖ ๓๒๔       หลักการฝกอบรมและการประชุม ๓.๕๗ ๐.๘๕ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๖๕ ๔๐๖ ๓๒๕       การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ๓.๖๔ ๐.๘๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 

๖๖ ๔๐๖ ๓๒๖       การจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓.๖๔ ๐.๕๔ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๙๓ ๐.๘๓ 

๖๗ ๔๐๖ ๓๒๗       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ๓.๗๙ ๐.๗๐ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๓.๘๖ ๐.๘๖ 

๖๘ ๔๐๖ ๔๒๘       การส่ือสารกับการจัดการ ๓.๖๔ ๐.๕๓ ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๓.๙๓ ๐.๘๓ 

๖๙ ๔๐๖ ๔๒๙       การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม ๓.๗๑ ๐.๙๙ ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๘๕ 

๗๐ ๔๐๖ ๔๓๐       ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและ 

                     การสืบคน 

๔.๒๓ ๐.๓๙ ๔.๐๐ ๐.๔๕ ๓.๗๙ ๐.๙๗ 

๗๑ ๔๐๖ ๔๓๑      การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน ๓.๕๗ ๐.๘๕ ๔.๐๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๘๓ 

๗๒ ๔๐๖ ๔๓๒      มนุษยสัมพันธกับการจัดการ ๓.๖๔ ๐.๘๓ ๓.๘๐ ๐.๔๕ ๓.๘๖ ๐.๘๖ 

๗๓ ๔๐๖ ๔๓๓      สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ ๓.๖๔ ๐.๗๔ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๕๗ ๐.๘๔ 

รวม ๓.๘๘ ๐.๗๒ ๔.๐๙ ๐.๖๗ ๓.๘๙ ๐.๘๑ 

รวมท้ังส้ิน μ = ๑๑.๘๖     = ๒.๒๐ 

ภาพรวมท้ังส้ิน μ = ๓.๙๕       = ๐.๗๓ 
 

  



 

 

จากตารางท่ี ๙ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของ     

รายวิชาในหลักสูตร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๙๕, = ๐.๗๓)    เม่ือพิจารณารายกลุม 

พบวา อาจารยมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๙ , = ๐.๗๒) 

รองลงมาคือนิสิต คาเฉล่ีย (μ = ๓.๘๙ , = ๐.๘๑) และ ผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๘๘ , = ๐.๗๒)  

  

 

 

 

๔.๓.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย 
 

ตารางท่ี ๑๐  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ      คุณลักษณะ

ของอาจารย 
 

ท่ี คุณสมบัติอาจารย 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ อาจารยมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูและความ

เขาใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรน้ี 

๔.๐๗ ๐.๘๓ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๗๑ ๐.๖๑ 

๒ อาจารยสามารถวิจัยและสรางองคความรูใหม ๓.๗๙ ๐.๘๐ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๑ ๐.๗๐ 

๓ อาจารยสามารถบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ๓.๘๖ ๐.๗๗ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๗๙ ๐.๗๐ 

๔ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาไทย ๓.๘๖ ๐.๖๖ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๗๙ ๐.๗๐ 

๕ อาจารยสามารถติดตอส่ือสารและใชภาษาตางประเทศ ๔.๑๔ ๐.๘๖ ๔.๐๐ ๐.๕๕ ๓.๗๙ ๐.๗๐ 

๖ อาจารยสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐๗ ๐.๔๗ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐.๘๔ 

๗ อาจารยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

๓.๗๙ ๐.๕๘ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๘๖ ๐.๗๔ 

๘ อาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

๓.๗๙ ๐.๗๐ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๑ ๐.๗๓ 

๙ อาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม  

๓.๕๗ ๐.๗๖ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๘๖ ๐.๗๔ 

๑๐. อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดาน

วิชาการและวิชาชีพ 

๔.๐๗ ๐.๘๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๙๓ ๐.๔๗ 

รวม ๓.๙๐ ๐.๖๖ ๔.๑๘ ๐.๖๑ ๓.๘๐ ๐.๖๙ 



 

 

ท่ี คุณสมบัติอาจารย 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
รวมท้ังสิ้น μ = ๑๑.๘๘      = ๑.๙๖ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๓.๙๖      = ๐.๖๕ 
 

 จากตารางท่ี ๑๐ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของ

คุณลักษณะของอาจารย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๖, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม 

เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปหานอย พบวา อาจารยมีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๘ , = ๐.๖๑)  รองลงมาคือ ผูบริหาร 

มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๙๐ , = ๐.๖๖) และา นิสิต มี

คาเฉล่ีย (μ = ๓.๘๐ , = ๐.๖๙)  

 

๔.๓.๔ ผลการวิเคราะหการประเมินดานความพรอมของนิสิต 
 

ตารางท่ี ๑๑  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับความพรอมของนิสิต 
 

ท่ี ความพรอมของนิสิต 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปดสอน 

๔.๐๐ ๐.๖๗ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๔๓ ๐.๘๕ 

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐๐ ๐.๖๗ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๔๓ ๐.๗๖ 

๓ นิสิตมีความสัมพันธอันดีตอเพ่ือนในชั้นเรียน ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๘๐ ๐.๘๔ ๓.๔๓ ๐.๗๖ 

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ๔.๒๐ ๐.๘๙ ๔.๐๐ ๐.๖๗ ๓.๕๐ ๐.๗๖ 

๕ นิสิตมีนิสัยรักการเรียนรูและกระตือรือรนในการศึกษา ๔.๐๐ ๐.๖๗ ๔.๐๐ ๐.๖๗ ๓.๖๔ ๐.๖๓ 

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับสมณสารูป ๔.๐๗ ๐.๘๓ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๖๔ ๐.๖๓ 

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร ๓.๗๙ ๐.๘๐ ๔.๒๐ ๐.๘๙ ๓.๖๔ ๐.๖๓ 

๘ นิสิตสามารถเขารวมกิจกรรมการพัฒนานิสิต ๓.๘๖ ๐.๗๗ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๖๔ ๐.๘๔ 

๙ นิสิตมีความม่ันใจตอความรู  ความสามารถของ

อาจารยผูสอนตามหลักสูตรน้ี 

๓.๘๖ ๐.๖๖ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๗๑ ๐.๗๓ 

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเขามาศึกษาตาม

หลักสูตรน้ี 

๔.๑๔ ๐.๘๖ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 

รวม ๔.๐๓ ๐.๗๗ ๔.๔๖ ๐.๖๓ ๓.๒๑ ๐.๗๓ 



 

 

ท่ี ความพรอมของนิสิต 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
รวมท้ังสิ้น μ = ๑๑.๗๐      = ๒.๑๓ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๓.๙๐      = ๐.๗๑ 
 

 จากตารางท่ี ๑๑ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความพรอมของนิสิต โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๙๐, = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย  

พบวา  อาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมของนิสิตในภาพรวมในระดับคาเฉล่ีย (μ = ๔.๔๖ , = ๐.๖๓)  

รองลงมาคือ ผูบริหาร มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๓ , = 

๐.๗๗) และนิสิต มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๒๑ , = ๐.๗๓)  

 

๔.๓.๕ ผลการวิเคราะหการประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตารางท่ี ๑๒  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

ท่ี ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๐.๕๕ ๔.๑๔ ๐.๖๖ 

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ 

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๔.๐๗ ๐.๗๓ 

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ

การศึกษา 

๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๑.๐๐ ๔.๑๔ ๐.๗๗ 

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

๓.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๐.๖๘ 

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูในหลักสูตร 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๖๐ ๐.๕๕ ๔.๑๔ ๐.๖๖ 

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลใน

หองสมุด 

๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๑๔ ๐.๗๗ 

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร ท่ี มีการ

เช่ือมโยงอินเทอรเน็ตในหองสมุด 

๔.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๖๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐๙๕ 



 

 

ท่ี ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

๓.๘๖ ๐๙๕ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๑ ๐.๙๙ 

๙ การสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมประชุม

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

๓.๗๑ ๐.๙๙ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๗๓ 

๑๐ การจัดบริการที่ จําเปน เชน ทุนการศึกษาการ

บริการอนามัย หอพัก ที่พักผอน สถานท่ี จัด

กิจกรรม สถานท่ีออกกําลังกาย 

๓.๙๓ ๐.๗๓ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐.๘๖ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๖๙ ๔.๒๐ ๐.๖๐ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 

รวมท้ังสิ้น μ = ๑๒.๓๓      = ๒.๐๗ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๔.๑๑      = ๐.๖๙ 
 

 จากตารางท่ี ๑๒ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๑, = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงจากคาคะแนนมากไปหา

นอย พบวา กลุมอาจารยมีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๒๐ , = ๐.๖๐) รองลงมา ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๓ , = 

๐.๖๙) และ นิสิต มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๐ , = ๐.๗๘)  

  

๔.๔ ผลการวิเคราะหการประเมินดานกระบวนการ 

๔.๔.๑ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

๔.๔.๒ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  

๔.๔.๓ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
 

๔.๔.๑ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

ตารางท่ี ๑๓  ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย เก่ียวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร 
 



 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผูบริหาร อาจารย 

μ  μ  
๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

๓.๘๖ ๐๙๕ ๔.๒๐ ๐.๘๔ 

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

๓.๗๑ ๐.๙๙ ๔.๒๐ ๐.๔๕ 

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 

๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๖๐ ๐.๕๕ 

๔ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย

รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๔๐ ๐.๕๕ 

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 

๓.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๘๔ 

๖ อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๒๐ ๐.๘๔ 

๗ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๘๐ ๐.๔๕ 

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอ

ป 

๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๗๑ 

๙ ภาระงานสอนของอาจารยที่เปนจริงในหลักสูตรมีความ

เหมาะสม 

๓.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๗๑ 

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความชวยเหลือ

จากหนวยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกันอยางเหมาะสม 

๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๐.๗๑ 

รวม ๓.๙๙ ๐.๘๐ ๓.๗๖ ๐.๖๖ 



 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผูบริหาร อาจารย 

μ  μ  
รวมท้ังสิ้น μ = ๗.๗๕      = ๑.๔๖ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๓.๘๘      = ๐.๗๓ 

 

 จากตารางท่ี ๑๓ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย เก่ียวกับการปฏิบัติตามกระบวนการ

บริหารหลักสูตร โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๘, = ๐.๗๓) เม่ือพิจารณารายประเด็น 

พบวา ผูบริหาร มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๙ , = ๐.๘๐) 

รองลงมา อาจารย มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๗๖ , = ๐.๖๖) 

 

๔.๔.๒ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
 

ตารางท่ี ๑๔  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
 

ท่ี การจัดการเรียนการสอน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย 

และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากข้ึน 

๔.๓๐ ๐.๕๒ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๘๘ 

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน ๔.๑๐ ๐.๕๖ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๙๓ ๑.๐๐ 

๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๔.๒๐ ๐.๙๔ ๔.๐๐ ๐.๗๘ 

๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๓.๖๕ ๐.๘๙ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๘๖ ๐.๙๕ 

๕ มีการจัดการเรียนการสอนที่นําสื่อเทคโนโลยีเขามา

ชวยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและ

นิสิต 

๔.๑๐ ๐.๖๔ ๔.๒๐ ๑.๐๐ ๓.๘๖ ๐.๗๗ 

๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

บริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การวิจัย  

๔.๕๐ ๐.๙๘ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๘๖ ๐.๗๗ 



 

 

ท่ี การจัดการเรียนการสอน 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๗ มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน 

๔.๒๓ ๐.๙๘ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๙ ๐.๘๙ 

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

๔.๑๐ ๐.๖๗ ๔.๒๐ ๐.๘๔ ๓.๗๙ ๐.๘๙ 

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

๔.๒๐ ๐.๕๕ ๔.๒๐ ๐.๘๘ ๓.๗๙ ๐.๘๙ 

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผล

ใหนิสิตทราบทุกครั้ง 

๔.๑๐ ๐.๕๔ ๔.๔๐ ๐.๘๙ ๓.๘๖ ๐.๙๕ 

รวม ๔.๑๕ ๐.๗๐ ๔.๒๔ ๐.๙๐ ๓.๘๗ ๐.๓๐ 

รวมท้ังสิ้น μ = ๑๒.๒๖     = ๑.๙๐ 

ภาพรวมท้ังสิ้น μ = ๔.๐๙      = ๐.๖๓ 
 

 จากตารางท่ี ๑๔ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการ

เรียนการสอน  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๙, = ๐.๖๓) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับ

จากคาเฉล่ียมากไปหานอย พบวา อาจารยมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ 

= ๔.๒๔ , = ๐.๙๐) รองลงมา ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๕ , = ๐.๗๐) และนิสิตมีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๗ , 

= ๐.๓๐)   
 

๔.๔.๓ ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
 

ตารางท่ี ๑๕  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต เก่ียวกับการปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 
 

ท่ี การวัดและประเมินผล 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวอยางชัดเจน

และแจงใหนิสิตทราบ 

๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 

๒ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรง

ตามสภาพจริง 

๔.๒๐ ๐.๔๕ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๐๗ ๐.๘๓ 



 

 

ท่ี การวัดและประเมินผล 
ผูบริหาร อาจารย นิสิต 

μ  μ  μ  
๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาและ

ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๗๓ 

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของ

นิสิตโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

๔.๘๐ ๐.๔๕ ๔.๒๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๗๓ 

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

๓.๘๖ ๐.๖๖ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๔.๒๑ ๐.๘๐ 

๖ มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนใหนิสิตมี

ความคิดสรางสรรค 

๓.๔๓ ๐.๗๖ ๔.๘๐ ๐.๔๕ ๓.๙๓ ๐.๙๒ 

๗ มีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองทั้งกอน 

ระหวางและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

๓.๖๔ ๐.๘๗ ๔.๘๐ ๐.๔๕ ๓.๘๖ ๐.๖๖ 

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนา

ผูเรียนและการสอน 

๔.๒๑ ๐.๘๐ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๘๖ ๐.๖๖ 

๙ มีการประกาศผลการเรียนแกนิสิตในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

๓.๙๓ ๐.๙๒ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๔๓ ๐.๗๖ 

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน

ระดับหลักสูตร 

๓.๘๖ ๐.๖๖ ๔.๔๐ ๐.๕๕ ๓.๖๔ ๐.๘๗ 

รวม ๔.๐๗ ๐.๖๗ ๔.๓๔ ๐.๕๑ ๓.๙๐ ๐.๗๘ 

รวมท้ังส้ิน μ = ๑๒.๓๑            = ๑.๙๖ 

ภาพรวมท้ังส้ิน               μ = ๔.๑๐              = ๐.๖๕ 
 

  

 จากตารางท่ี ๑๕ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับการปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๑๐, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอย  พบวา อาจารย มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = 

๔.๓๔ , = ๐.๕๑) รองลงมาคือ กลุมผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๗ , = ๐.๖๗) และนิสิตมีคาเฉล่ีย (μ = 

๓.๙๐ , = ๐.๗๘) 

 

 



 

 

 

 

 

๔.๕ ผลการวิเคราะหการประเมินดานผลผลิต 

 ตารางท่ี ๑๖  ความคิดเห็นของผู ใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

 
 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF    

ดานคุณธรรมจริยธรรม    

๑ มีวินัย ๔.๘๓ ๐.๓๘ มากท่ีสุด 

๒ มีความอดทน ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๓ มีความซ่ือสัตย ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 

๔ เสียสละเพ่ือสวนรวม ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากท่ีสุด 

รวมท้ังสิ้น ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากท่ีสุด 

ดานความรู    

๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ ๔.๘๓ ๐.๓๘ มากท่ีสุด 

๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง ๔.๖๗ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ๔.๖๓ ๐.๔๙ มากท่ีสุด 

๙ 
มีความรู ในระ ดับ ท่ีสามารถปฏิ บั ติงานให บรร ลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔.๖๗ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย ๔.๖๓ ๐.๔๙ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๖๓ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

รวมท้ังสิ้น ๔.๖๓ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

ดานทักษะทางปญญา    



 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

๑๑ ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.๕๐ ๐.๕๑ มาก 

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานที่

รับผิดชอบ 

๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน ๔.๖๓ ๐.๔๙ มากท่ีสุด 

๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 

๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

รวมท้ังสิ้น ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

๑๖ ความสามารถในการทํางานเปนทีม ๔.๔๖ ๐.๕๑ มาก 

๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๑๘ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ๔.๕๘ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย ๔.๖๗ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

๒๐ ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงาน 

๔.๖๗ ๐.๕๐ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๘ ๐.๔๘ มากท่ีสุด 

รวมท้ังสิ้น ๔.๕๘ ๐.๔๘ มากท่ีสุด 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชหลัก

เหตุผล 

๔.๕๐ ๐.๕๑ มกา 

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ๔.๔๒ ๐.๕๐ มาก 

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดตอส่ือสาร 

๔.๐๔ ๐.๕๐ มาก 

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอสื่อสาร ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๖๗ ๐.๔๘ มากท่ีสุด 



 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

รวม ๔.๔๘ ๐.๔๘ มาก 

รวมท้ังสิ้น 

 

๔.๔๘ ๐.๔๘ มาก 

อัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา”    

๒๖ มีสติ ไตรตรอง ไมหลงมัวเมาส่ิงย่ัวยุ ๔.๕๐ ๐.๓๓ มาก 

๒๗ 
ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางถูกตอง ครบถวนและ

ตรงไปตรงมา 

๔.๕๑ ๐.๓๒ มากท่ีสุด 

๒๘ มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง ๔.๓๓ ๐.๔๓ มาก 

๒๙ 
เผื่อแผแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมตองมีใครรอง

ขอ 

๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๓๐ ฝกเจริญสมาธิวิปสสนากรรมฐาน ๔.๒๐ ๐.๕๐ มาก 

๓๑ 
ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท 

๔.๒๐ ๐.๕๐ มาก 

๓๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางพุทธศาสนิกชนท่ีดี ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๓๓ 
อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

๓.๙๘ ๐.๕๐ มาก 

๓๔ 
ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๓๕ 
อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณท่ี

กระทบตอพระพุทธศาสนา 

๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

๓๖ 
รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของดานพระพุทธศาสนาในโอกาส

ตาง ๆ  

๓.๙๘ ๐.๕๐ มาก 

๓๗ เปนผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ๔.๗๙ ๐.๔๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๗ ๐.๔๓ มาก 

รวมท้ังสิ้น ๔.๔๗ ๐.๔๓ มาก 

ภาพรวมท้ังหมด ๔.๕๙ ๐.๔๗ มากท่ีสุด 

 



 

 

  จากตารางท่ี๑๖ พบวา ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ

พระพุทธศาสนา” โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๕๙, = ๐.๔๗) เม่ือพิจารณาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคิดเปนรายดาน ดังน้ี ดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีคาเฉลี่ย ๔.๗๘   รองลงมาคือ 

ดานความรู มีคาเฉล่ียที่ ๔.๖๓ ดานทักษะทางปญญา และดาน ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบมีคาเฉล่ียเทากันที่ ๔.๕๘ และดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี ๔.๔๘ 

 

๔.๖ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ๔.๖.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 

 ๔.๖.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 

 ๔.๖.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 

 ๔.๖.๔ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิต   

  

 ๔.๖.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 

  ๑) ขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิ 

 ควรเนน การเรียนรูดานพระพุทธศาสนาและการจัดการ ใหเช่ือมโยง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน ใหเขาสู ไทยแลนด ๔.๐ ในเรื่องของนวัตกรรม แกผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังเปนการ

สงเสริมอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” ใหมีความรูความสามารถ นําไปบริหารจัดการ

ในทางพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน 

  ๒) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ ตองเขาใจในศาสตรสมัยใหม มี

การบูรณาการ และเขาใจภาระหลักคืองานท้ัง ๖ ดาน ของคณะสงฆ คือ การปกครอง   การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห โดยการนําศาสตรสมัยใหม

ไปประยุกตใหเขากับงานของคณะสงฆ  

 

 

 

 



 

 

๓) ขอเสนอแนะโดยอาจารย 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับ ตองมีกระบวนการในความคิดวิเคราะหโดยใหมี

การใชความรูของนิสิตแสดงออกมา เพ่ือใหเห็นลักษณะความสามารถของนิสิตในแตละรูป และเขาใจในกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับตาง  

 

๔) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 

 การใหเขาใจในความรู และหลักธรรม และขอกฎหมายท่ีพระสงฆเปนจุดออนในเรื่องของการฟองรอง ทํา

ใหพระท่ีไมมีความรูทางกฎหมาย ก็จะทําใหเสียเปรียบ แตทางมหาวิทยาลัย ก็ไดสงเสริมใหมีสาขาวิชานิติศาสตร

ข้ึนมา เพ่ือเปนการใหความรูความเขาใจในกฎหมาย โดยไมไดโดนเอารัดเอาเปรียบ  

๔.๖.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 

๑) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 

 ในรายวิชา ไดมีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต และคุณลักษณะของอาจารย ก็นาจะเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับนิสิตได และอธิบายใหนิสิตสามารถเขาใจหลักการในการบริหารกิจการคณะสงฆได 

๒) ขอเสนอแนะโดยอาจารย 

 ตามโครงสรางในรายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรดีแลว 

๓) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 

  อยากใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น  
 

 ๔.๖.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 

๑) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 

 ใหการดําเนินการมีความรวมมือ และชวยเหลือกันในหนวยงาน และมุงสรางสรรคผลงานทางวิชาการมาก

ข้ึน 
 

๒) ขอเสนอแนะโดยอาจารย 

 ใหนิสิตมีกระบวนการในการคิด วิเคราะห สังเคราะหใหมากข้ึน 
 

๓) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 

 มีการจัดกิจกรรม และเวลาเรียนใหมีความชัดเจนมากข้ึน โดยไมทับซอนกันมากจนเกินไป 
 

 ๔.๖.๔ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิตโดยผูใชบัณฑิต  

 การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมควรสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีรูจัก เสียสละเพ่ือ

สวนรวม เนนดานความรูความสามารถในทางวิชาชีพ ฝกฝนดานทักษะทางปญญา ความสามารถในการเสนอขอมูล



 

 

และแนวคิดเพ่ือใชในการตัดสินใจ สงเสริมดานทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบใหไดรับ

ความเช่ือถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชา และเพ่ือน รวมงาน รูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ วิเคราะห สังเคราะห โดยใชหลักเหตุผล ปลูกฝงอัตลักษณบัณฑิต “มี

ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ พระพุทธศาสนา” ใหบัณฑิตรูจักเผื่อแผแบงปนและชวยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี  ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยน้ีมุงประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL)  

ประชากร ไดแก ผูบริหารจํานวน ๕ รูป/คน อาจารยในหลักสูตร จํานวน ๕ รูป/คน นิสิตช้ันปสุดทาย

จํานวน ๒๔ รูป ผูใชบัณฑิต  จํานวน ๒๔ รูป สวนกลุมผูใหขอมูลคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนดไว  ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ รูป/คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินความสัมพันธสอดคลองของหลักสูตรในดานบริบทสําหรับ

ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑ ชุด  และ แบบประเมิน จํานวน  ๔  ชุด สําหรับผูบริหาร  อาจารย นิสิตและ ผูใชบัณฑิต   

การวิเคราะหแบบประเมินความสัมพันธสอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท โดยใชคะแนนเฉล่ีย  ใน

หลักการเดียวกันกับการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC = index of items objective congruence) ขอมูล

จากแบบประเมิน วิเคราะห ใชคารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการประมวลความคิดเห็น และนําเสนอ

โดยการพรรณนาวิเคราะห  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย   

๕.๑.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ๑) ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูทรงคุณวุฒิเปนคฤหัสถ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๐ ประสบการณการบริหารหลักสูตร  ๑๐ ปขึ้น

ไป จํานวน ๕ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ วุฒิการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๔ 

รูป/คน รอยละ ๘๐ ตําแหนงทางวิชาการ มีตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๒ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๔๐ 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐  

 

 

 

 

 ๒) ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 



 

 

 ผูบริหารเปนบรรพชิต ๔ รูป คิดเปนรอยละ ๘๐ ประสบการณการบริหารหลักสูตร ๑๐ ปข้ึนไป จํานวน ๔ 

รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๐ วุฒิการศึกษา มีการศึกษาระดับวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๔ รูป/คน รอยละ ๘๐ 

ตําแหนงทางวิชาการ มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๒ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐ และไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน ๒ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐  

 ๓) ขอมูลท่ัวไปของอาจารย 

 อาจารยที่ตอบแบบสอบถาม เปนบรรพชิต ๖ รูป คิดเปนรอยละ ๔๐.๐๐. เปนคฤหัสถ ๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๖๐.๐๐ ประสบการณการบริหารหลักสูตร ตํ่ากวา ๕ ป จํานวน ๑๐ รูป/คน คิดเปน ๖๖.๖๗ ระหวาง ๕-๑๐ ป 

จํานวน ๒ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๓ มีประสบการณในการบริหารหลักสูตร ๑๐ ปข้ึนไป ๑ คน คิดเปนรอย

ละ ๒๐.๐๐ น. วุฒิการศึกษา อาจารย ๑๔ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๙๓.๓๓ ปริญญาเอก ๑ คน คิดเปน รอยละ 

๖.๖๗ อาจารย ๑๕ รูป/คน ไมมีตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ  ๑๐๐ 

 ๔) ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 

 นิสิตท่ีตอบแบบสอบถาม  เปนบรรพชิต รอยละ ๑๐๐.๐๐ มีอายุ ๒๑ – ๔๐ ป มีจํานวน ๓รูป คิดเปนรอย

ละ ๑๒.๕๐ อายุ ๔๐ ปขึ้นไป จํานวน ๒๑ รูป คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ 

 ๕) ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 

 ผูใชบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม มีสถานะ เปน บรรพชิต จํานวน ๒๔ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ประสบการณการใชบัณฑิตในหลักสูตร ตํ่ากวา ๕ ป จํานวน ๒๔ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐๐ วุฒิการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน ๑๙ รูป คิดเปนรอยละ ๗๙.๑๗ ระดับปริญญาโท จํานวน ๕ รูป คิดเปนรอยละ ๒๐.๘๓  

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะหการประเมินดานบริบท 

 ๑) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบทของหลักสูตร 

 การประเมินความสัมพันธ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบทโดยผูทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีผล

คะแนนเฉล่ีย ๐.๙๑ แสดงใหเห็นวา เครื่องมือน้ีสามารถใชในการเก็บประเมินผลกลุมตัวอยางได 

 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาความสอดคลอง มากท่ีสุด มี ๔ อันดับ ไดแก 

ขอท่ี ๑ หลักสูตรมีความสัมพันธกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๒ หลักสูตรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของคณะ มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๖ วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม มีคาความสอดคลอง ๑ 

ขอท่ี ๗ มีความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค โครงสรางเน้ือหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 

มีคาความสอดคลอง ๑ ตามลําดับ 

 ๒) ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิต ดานบริบทของหลักสูตรในภาพรวม อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๘, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา อาจารย มีความ



 

 

คิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๒๗ , = ๐.๖๒) รองลงมา ผูบริหาร มี

คาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๘ , = ๐.๖๒) และนิสิตมีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๓ , = ๐.๗๐)    

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะหการประเมินดานปจจัยนําเขา 

 ๑) ผลการวิเคราะหการประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๒, = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณารายบุคคล พบวา อาจารยมีความคิดเห็นตอ

ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๒๕ , = ๐.๗๑) รองลงมาผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ = 

๔.๑๓ , = ๐.๖๐) และนิสิต คาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๐ , = ๐.๖๙)   

 ๒) ผลการวิเคราะหการประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของ     รายวิชาในหลักสูตร 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่ (μ = ๓.๙๕, = ๐.๗๓)    เม่ือพิจารณารายกลุม พบวา อาจารยมีความ

คิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๙ , = ๐.๗๒) รองลงมาคือนิสิต คาเฉลี่ย 

(μ = ๓.๘๙ , = ๐.๘๑) และ ผูบริหาร มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๘ , = ๐.๗๒)  

 ๓) ผลการวิเคราะหการประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความเหมาะสมของคุณลักษณะของอาจารย โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๖, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมาก

ไปหานอย พบวา อาจารยมีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๘ , = ๐.๖๑)  รองลงมาคือ ผูบริหาร มีความคิดเห็นตอความ

เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๙๐ , = ๐.๖๖) และา นิสิต มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๐ , = 

๐.๖๙)  

 ๔) ผลการวิเคราะหการประเมินดานความพรอมของนิสิต 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับความพรอมของนิสิต โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มี

คาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๐, = ๐.๗๑) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย  พบวา  อาจารยมีความคิดเห็น

เก่ียวกับความพรอมของนิสิตในภาพรวมในระดับคาเฉล่ีย (μ = ๔.๔๖ , = ๐.๖๓)  รองลงมาคือ ผูบริหาร มี

ความคดิเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๓ , = ๐.๗๗) และนิสิต มีคาเฉลี่ย 

(μ = ๓.๒๑ , = ๐.๗๓)  

 ๕) ผลการวิเคราะหการประเมินดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๑, = ๐.๖๙) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงจากคาคะแนนมากไปหานอย พบวา กลุมอาจารยมี



 

 

คาเฉล่ีย (μ = ๔.๒๐ , = ๐.๖๐) รองลงมา ผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๓ , = ๐.๖๙) และ นิสิต มีความ

คิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๐ , = ๐.๗๘)  
 

๕.๑.๔ ผลการวิเคราะหการประเมินดานกระบวนการ 

 ๑) ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

 ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย เก่ียวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๘, = ๐.๗๓) เม่ือพิจารณารายประเด็น พบวา ผูบริหาร มีความคิดเห็นตอ

ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๙ , = ๐.๘๐) รองลงมา อาจารย มีคาเฉลี่ย (μ = 

๓.๗๖ , = ๐.๖๖) 

 ๒) ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  โดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๙, = ๐.๖๓) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 

พบวา อาจารยมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๒๔ , = ๐.๙๐) 

รองลงมา ผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๕ , = ๐.๗๐) และนิสิตมีคาเฉลี่ย (μ = ๓.๘๗ , = ๐.๓๐)   

 ๓) ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 

 ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยและนิสิตเก่ียวกับการปฏิบัติในการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม อยู

ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๑๐, = ๐.๖๕) เม่ือพิจารณารายกลุม เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย  พบวา 

อาจารย มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๓๔ , = ๐.๕๑) รองลงมา

คือ กลุมผูบริหาร มีคาเฉล่ีย (μ = ๔.๐๗ , = ๐.๖๗) และนิสิตมีคาเฉล่ีย (μ = ๓.๙๐ , = ๐.๗๘) 

 

 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะหการประเมินดานผลผลิต 

 ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

และอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” โดยภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย (μ = 

๔.๕๙, = ๐.๔๗) เม่ือพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและอัตลักษณบัณฑิต “มี

ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยคิดเปนรายดาน ดังน้ี ดานคุณธรรม

จริยธรรมท่ีคาเฉลี่ย ๔.๗๘   รองลงมาคือ ดานความรู มีคาเฉล่ียที่ ๔.๖๓ ดานทักษะทางปญญา และดาน ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบมีคาเฉล่ียเทากันท่ี ๔.๕๘ และดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดท่ี ๔.๔๘ 
 



 

 

๕.๑.๖ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ๑) ดานบริบท 

 ควรเนน การเรียนรูดานพระพุทธศาสนาและการจัดการ ใหเช่ือมโยง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

การใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน ใหเขาสู ไทยแลนด ๔.๐ ในเรื่องของนวัตกรรม แกผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน พรอมทั้งเปน

การสงเสริมอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” ใหมีความรูความสามารถ นําไปบริหาร

จัดการในทางพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น 

 ๒) ดานปจจัยนําเขา 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในการบริหารกิจการคณะสงฆ ตองเขาใจในศาสตรสมัยใหม มี

การบูรณาการ และเขาใจภาระหลักคืองานท้ัง ๖ ดาน ของคณะสงฆ คือ การปกครอง   การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห โดยการนําศาสตรสมัยใหม

ไปประยุกตใหเขากับงานของคณะสงฆ  
 ๓) ดานกระบวนการ 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับ ตองมีกระบวนการในความคิดวิเคราะหโดยให

มีการใชความรูของนิสิตแสดงออกมา เพ่ือใหเห็นลักษณะความสามารถของนิสิตในแตละรูป และเขาใจในกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับตาง  
 ๔) ดานผลผลิต 

 การใหเขาใจในความรู และหลักธรรม และขอกฎหมายที่พระสงฆเปนจุดออนในเร่ืองของการฟองรอง 

ทําใหพระท่ีไมมีความรูทางกฎหมาย ก็จะทําใหเสียเปรียบ แตทางมหาวิทยาลัย ก็ไดสงเสริมใหมีสาขาวิชา

นิติศาสตรขึ้นมา เพ่ือเปนการใหความรูความเขาใจในกฎหมาย โดยไมไดโดนเอารัดเอาเปรียบ  

 

๕.๒ อภิปรายผล 

 จากการวิจัยน้ี คณะผูวิจัยพบประเด็นท่ีสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 ๕.๒.๑ ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร 

 ควรเนน การเรียนรูดานพระพุทธศาสนาและการจัดการ ใหเช่ือมโยง สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ

ใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน ใหเขาสู ไทยแลนด ๔.๐ ในเรื่องของนวัตกรรม แกผูเรียนใหเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังเปนการ

สงเสริมอัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” ใหมีความรูความสามารถ นําไปบริหารจัดการ

ในทางพระพุทธศาสนามากย่ิงข้ึน  

 ๕.๒.๒ ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา 

 ในรายวิชา ไดมีความเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต และคุณลักษณะของอาจารย ควรเพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับนิสิตได และอธิบายใหนิสิตสามารถเขาใจหลักการในการบริหารกิจการคณะสงฆได และใน



 

 

รายวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรดีแลว และอยากใหมีการไปศึกษานอกสถานท่ี ท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความรูในวงกวาง 

๕.๒.๓ ผลการประเมินดานกระบวนการ 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเชิงพุทธตองเขาใจในศาสตรสมัยใหม มีการบูรณาการ 

และเขาใจภาระหลักคืองานท้ัง ๖ ดาน ของคณะสงฆ คือ การปกครอง   การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ

เผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ สงเคราะห โดยการนําศาสตรสมัยใหมไปประยุกตให

เขากับงานของคณะสงฆ  

 

๕.๒.๔ ผลการประเมินดานผลผลิต 

 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับ ตองมีกระบวนการในความคิดวิเคราะหโดยใหมี

การใชความรูของนิสิตแสดงออกมา เพ่ือใหเห็นลักษณะความสามารถของนิสิตในแตละรูป และเขาใจในกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับตาง  
  

๕.๓ ขอเสนอแนะ   

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   มีการนําผลท่ีไดมาสูการวิเคราะหสังเกตท่ีไดจากการวิจัย วามีแนวทางทางการจัดการศึกษาเปนไปใน

แนวทางใด หรือตามแบบผลการวิจัยและสรุป แนวทางจัดการศึกษาในปการศึกษาตอไป  

 

 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

ใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการวิจัย โดยใหเขาใจกระบวนการ และวิธีการ และข้ันตอนตางๆ เพ่ือจะไดเปน

ประโยชนกับนิสิตในอนาคต ในการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกตอไป  
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 ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘). 
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แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แบบประเมินสําหรับผูทรงคุณวุฒิ 

 

คําช้ีแจง   

 ๑. แบบประเมินน้ีสรางข้ึนเพ่ือประเมินความสัมพันธสอดคลองของหลักสูตรดานบริบทหลักสูตรของ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลัย  

 ๒. คําตอบของทานจะไมถือวาถูกหรือผิด เพราะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แตจะมีคุณคาอยาง

มากในการพัฒนาหลักสูตรน้ีใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีทานสามารถตอบได ท้ังน้ี เพ่ือความสมบูรณ

ของแบบประเมิน อันจะสงผลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยคร้ังน้ี และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 ๔. แบบประเมินน้ี มี ๓ ตอน คือ 

  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูทรงคุณวุฒิ 

  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท 

  ตอนท่ี  ๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  
 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๑. สถานภาพ  

บรรพชิต     คฤหัสถ 

๒. ประสบการณการบริหารหลักสูตร       

ตํ่ากวา ๕ ป               ๕ – ๑๐ ป    ๑๐ ปข้ึนไป 

๓. วุฒิการศึกษา             

หมายเลข____________ 

แบบประเมิน_________ 



 

 

ปริญญาตรี               ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๔. ตําแหนงทางวิชาการ 

 ศาสตราจารย             รองศาสตราจารย       ผูชวยศาสตราจารย       ไมมี 

 

 

 

 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

           คําช้ีแจง โปรดพิจารณาความสัมพันธสอดคลองของหลักสูตรดานบริบท โดยมีขอมูลประกอบการ

พิจารณา  และตัดสินใจใหคะแนนผลการประเมินไดโดยเลือกทําเครื่องหมาย ✓ ในชอง “ผลการพิจารณา

ความสัมพันธสอดคลอง”  เพียงชองเดียว  โดยมีความหมายของคะแนนที่ใหดังน้ี 

   - ๑  หมายถึง  เห็นวารายการประเมินไมมีความสัมพันธสอดคลอง    

                     ๐  หมายถึง  ไมแนใจ วารายการประเมินไมมีความสัมพันธสอดคลอง      

    ๑  หมายถึง  เห็นวารายการประเมินมีความสัมพันธสอดคลอง    
 

 

รายการประเมิน ดัชนีขอมูลประกอบการพิจารณา 

ผลการพิจารณา

ความสัมพันธสอดคลอง 

-๑ ๐ ๑ 

๑. หลักสูตรมีความสัมพันธกับ

ปณิธาน/วิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  

ศึกษาพระไตรปฎกและวิชาช้ันสูง สําหรับ

พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 

วิสัยทัศน  

“ มุ งพัฒนามหา วิทยา ลัยเป นศูนย ก ลา ง

การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 

โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองคความรูบูรณา

การกับศาสตรสมัยใหม  ใหนําไปสูการพัฒนา

จิตใจและสังคมอยางย่ังยืน” 

 

  

๒.หลักสูตรมีความสัมพันธกับ

วัตถุประสงคของคณะ 

วัตถุประสงคของคณะ 

   ๑. มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจใน

หลักการจัดการตามหลักพุทธศาสนาและ

วิทยาการสมัยใหม    

 

  



 

 

รายการประเมิน ดัชนีขอมูลประกอบการพิจารณา 

ผลการพิจารณา

ความสัมพันธสอดคลอง 

-๑ ๐ ๑ 

   ๒. มุงพัฒนาคุณภาพของนิสิต ใหเปนผูมี

ความรูความสามารถในการจัดการตามแนว

พุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ    

   ๓. มุงพัฒนาความสามารถนําความรูในการ

จัดการเชิงพุทธไประยุกตใชในการบริหาร

กิจการพระพุทธศาสนาและดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

สังคม   

    ๔. มุงสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม 

คณะสงฆและรัฐบาล ในการดําเนินกิจกรรม

ดานพระพุทธศาสนา 

๓.หลักสูตรมีความสัมพันธกับ

ความตองการของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

  

๔.หลักสูตรมีความสัมพันธกับ

ความตองการของทองถ่ิน 

แผนพัฒนาจังหวัด 

 
 

  

๕. เน้ือหาของหลักสูตรมีความ

ทั น ส มั ย แ ล ะ ก อ ใ ห เ กิ ด

ป ร ะ โย ช น  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ

มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวไปท้ังใน

และตางประเทศ 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 

  

๖.วัตถุประสงคของหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

  

๗. มีความสัมพันธสอดคลอง

ระหวางวัตถุประสงค 

โครงสราง เน้ือหาสาระของ

หลักสูตร และรายวิชา 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธ 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี  ๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 

          ๑. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธกับปณิธาน/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 ๒. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธกับวัตถุประสงคของคณะ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 ๓. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธกับความตองการของประเทศ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 ๔. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธกับความตองการของทองถ่ิน 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 ๕. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นเน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและกอใหเกิด

ประโยชน เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ัวไปทั้งในและตางประเทศ 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 ๖. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

 ๗. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธสอดคลองระหวางวัตถุประสงค 

โครงสราง เน้ือหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

 ๘. ขอเสนอแนะตอทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่ทานตอบแบบประเมินน้ีอยางดีย่ิง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แบบประเมินสําหรับผูบริหาร 

คําช้ีแจง   

 ๑. แบบประเมินน้ีสรางขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๒. คําตอบของทานจะไมถือวาถูกหรือผิด เพราะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แตจะมีคุณคาอยาง

มากในการพัฒนาหลักสูตรน้ีใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีทานสามารถตอบได ท้ังน้ี เพ่ือความสมบูรณ

ของแบบประเมิน อันจะสงผลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยคร้ังน้ี และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 ๔. แบบประเมินน้ี มี ๕ ตอน คือ 

  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  

  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๑. สถานภาพ  

บรรพชิต     คฤหัสถ 

๒. ประสบการณการบริหารหลักสูตร       

ตํ่ากวา ๕ ป               ๕ – ๑๐ ป    ๑๐ ปข้ึนไป 

๓. วุฒิการศึกษา             

หมายเลข___________ 

แบบประเมิน________ 



 

 

ปริญญาตรี               ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๔. ตําแหนงทางวิชาการ 

 ศาสตราจารย             รองศาสตราจารย       ผูชวยศาสตราจารย       ไมมี 

 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

        คําชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แลว

ประเมินรายการตางๆ ดวยการทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว  

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๑ 

       เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ ตามหลักพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและ 

ในชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม 

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๒ 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๒ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 



 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๓     

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและ

สังคม 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๓ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

................................................................................................................................................................ 

 

 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

            การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา มุงประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

  ๑) โครงสรางของหลักสูตร 

      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหนวยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชอง

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 

หนวยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ  ๑๘   หนวยกิต 

   วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต  

   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต  

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต  

มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป หรือ 

นิสิตคฤหัสถปฏิบัติงานบริการสังคม 

ไมนอยกวา  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

ปละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
  

   



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ

การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอม

ของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

รายวิชาในหลักสูตร      

ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      

๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร      

๒ รายวิชาแตละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต      

๓ รายวิชาเปนความรูท่ีทันสมัย      

๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      

๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม      

๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       

๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   

๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน       

๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      

๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน      

๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน      

๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (ไมนับหนวยกิต)      

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย      

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๖ รายวิชา       



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย       

๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      

๑๗ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        

๑๘ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      

๑๙ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย         

๒๐ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๐ รายวิชา      

๒๑ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      

๒๒ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ      

๒๓ ๐๐๐ ๑๔๖  แตงแปลบาลี      

๒๔ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปฎกศึกษา

  ๒(๒-๐-๔) 

     

๒๕ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก      

๒๖ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก      

๒๗ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก      

๒๘ ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑      

๒๙ ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      

๓๐ ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓      

๓๑ ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      

๓๒ ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕      

๓๓ ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      

๓๔ ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      

๓๕ ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา      

๓๖ ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา      

๓๗ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย      

๓๘ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      

๓๙ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      

๔๐ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดาน  

- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๕ รายวิชา         

๔๑ ๔๐๖ ๓๐๑      พุทธวิธีการบริหาร                             

๔๒ ๔๐๖ ๓๐๒      การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา      

๔๓ ๔๐๖ ๔๐๓      กฎหมายสําหรับพระสงฆ      

๔๔ ๔๐๖ ๔๐๔      การประชาสัมพันธเชิงพุทธ      

๔๕ ๔๐๖ ๔๐๕      การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน            

วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา 

๔๖ ๔๐๖ ๒๐๖      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการ      

๔๗ ๔๐๖ ๒๐๗      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการกิจการ 

                    พระพุทธศาสนา 

     

๔๘ ๔๐๖ ๓๐๘       องคการและการจัดการ      

๔๙ ๔๐๖ ๓๐๙       การวางแผนและควบคุมงานบริหาร      

๕๐ ๔๐๖ ๓๑๐       การจัดการสาธารณูปการ      

๕๑ ๔๐๖ ๓๑๑       การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา      

๕๒ ๔๐๖ ๓๑๒       การจัดการศึกษาของคณะสงฆ      

๕๓ ๔๐๖ ๓๑๓       การสังคมสงเคราะหของคณะสงฆ      

๕๔ ๔๐๖ ๓๑๔       การจัดการทรัพยากรมนุษย แนวพุทธ      

๕๕ ๔๐๖ ๓๑๕       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๑      

๕๖ ๔๐๖ ๓๑๖       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๒      

๕๗ ๔๐๖ ๔๑๗       ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ      

๕๘ ๔๐๖ ๔๑๘    ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนว พระพุทธศาสนา      

๕๙ ๔๐๖ ๔๑๙       การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป      

๖๐ ๔๐๖ ๒๒๐       การจัดการเชิงกลยุทธ      

๖๑ ๔๐๖ ๒๒๑       การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ      

วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา 

๖๒ ๔๐๖ ๓๒๒       การบริหารจัดการงบประมาณ      

๖๓ ๔๐๖ ๓๒๓       การจัดการเงินและทรัพยสิน      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖๔ ๔๐๖ ๓๒๔       หลักการฝกอบรมและการประชุม      

๖๕ ๔๐๖ ๓๒๕       การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน      

๖๖ ๔๐๖ ๓๒๖       การจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๖๗ ๔๐๖ ๓๒๗       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๖๘ ๔๐๖ ๔๒๘       การส่ือสารกับการจัดการ      

๖๙ ๔๐๖ ๔๒๙       การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม      

๗๐ ๔๐๖ ๔๓๐       ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน      

๗๑ ๔๐๖ ๔๓๑      การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน      

๗๒ ๔๐๖ ๔๓๒      มนุษยสัมพันธกับการจัดการ      

๗๓ ๔๐๖ ๔๓๓      สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ      

คุณลักษณะของอาจารย 

๑ อาจารยมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูและความเขาใจในรายวิชา

ที่สอนตามหลักสูตรน้ี 

     

๒ อาจารยสามารถวิจัยและสรางองคความรูใหม      

๓ อาจารยสามารถบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม      

๔ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาไทย      

๕ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาตางประเทศ      

๖ อาจารยสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๗ อาจารยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ      

๘ อาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกชั้นเรียน      

๙ อาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม       

๑๐ อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

     

ความพรอมของนิสิต 

๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอในการศึกษาตามหลักสูตรที่เปดสอน      

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๓ นิสิตมีความสัมพันธอันดีตอเพ่ือนในชั้นเรียน      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

๕ นิสิตมีนิสัยรักการเรียนรูและกระตือรือรนในการศึกษา      

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับสมณสารูป      

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      

๘ นิสิตสามารถเขารวมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      

๙ นิสิตมีความม่ันใจตอความรู ความสามารถของอาจารยผูสอน 

ตามหลักสูตรน้ี 

     

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเขามาศึกษาตามหลักสูตรน้ี      

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง

โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง

โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา      

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ 

เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการเรียนรู

ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลในหองสมุด      

๗ ความพอเพียงของจํ านวนคอมพิว เตอรที่ มีการเ ช่ือม โ ยง

อินเทอรเน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต      

๙ การสงเส ริมและสนับสนุนให นิ สิตเขาร วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการที่ จําเปน เชน ทุนการศึกษาการบริการอนามัย 

หอพัก ท่ีพักผอน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีออกกําลังกาย 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 
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ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล และทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว   
 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร   

๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน

รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเ นินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 

และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลั ง ส้ินสุดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผล สัมฤทธ์ิของ นักศึ กษา ตา ม

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ป

ที่แลว 

     

๖ อาจารย ใหม ทุกคน ได รับการปฐมนิเทศห รือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ตอป 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๙ ภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความ

ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน

อยางเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 

๑ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย 

และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน      

๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      

๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 

     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนที่นําสื่อเทคโนโลยีเขามา

ชวยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการบริการ

วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผลให

นิสิตทราบทุกครั้ง 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การวัดและประเมินผล  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 

๑ มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวอยางชัดเจนและ

แจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรงตาม

สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาและตรง

ตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนใหนิสิตมีความคิด

สรางสรรค 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองทั้งกอน 

ระหวางและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน

และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแกนิสิตในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน

ระดับหลักสูตร 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 



 

 

........................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานเพียงชองเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

     

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

๑ มีวินัย      

๒ มีความอดทน      

๓ มีความซ่ือสัตย      

๔ เสียสละเพ่ือสวนรวม      

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      

ดานความรู 

๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      

๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง      

๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      

๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

     

 ดานทักษะทางปญญา 

๑๑ ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ      

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      

๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจ 

     

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑๖ ความสามารถในการทํางานเปนทีม      

๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      

๑๘ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      

๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย      

๒๐ ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงาน 

     

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชเหตุผล      

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสาร      

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอส่ือสาร      

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

อัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

๒๖ มีสติ ไตรตรอง ไมหลงมัวเมาสิ่งย่ัวยุ      

๒๗ ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางถูกตอง ครบถวนและตรงไปตรงมา      

๒๘ มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง      

๒๙ เผ่ือแผแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมตองมีใครรองขอ      

๓๐ ฝกเจริญสมาธิวิปสสนากรรมฐาน      

๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความเขาใจ

อยางถองแท 

     

๓๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางพุทธศาสนิกชนท่ีดี      

๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอนพระพุทธศาสนา      

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณท่ีกระทบ

ตอพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาสตางๆ       

๓๗ เปนผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิต 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 

ขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอยางดีย่ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แบบประเมินสําหรับอาจารย 

คําช้ีแจง   

 ๑. แบบประเมินน้ีสรางขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารยในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๒. คําตอบของทานจะไมถือวาถูกหรือผิด เพราะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แตจะมีคุณคาอยาง

มากในการพัฒนาหลักสูตรน้ีใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีทานสามารถตอบได ท้ังน้ี เพ่ือความสมบูรณ

ของแบบประเมิน อันจะสงผลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยคร้ังน้ี และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 ๔. แบบประเมินน้ี มี ๕ ตอน คือ 

  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  

  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 

หมายเลข________ 

แบบประเมิน_____ 



 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๕. สถานภาพ  

บรรพชิต     คฤหัสถ 

๖. ประสบการณการบริหารหลักสูตร       

ตํ่ากวา ๕ ป               ๕ – ๑๐ ป    ๑๐ ปข้ึนไป 

๗. วุฒิการศึกษา             

ปริญญาตรี               ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๘. ตําแหนงทางวิชาการ 

 ศาสตราจารย             รองศาสตราจารย       ผูชวยศาสตราจารย       ไมมี 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

        คําชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธแลว

ประเมินรายการตางๆ ดวยการทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๑ 

       เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ ตามหลักพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม 

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๒ 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๒ 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 

 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๓     

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกตใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและ

สังคม 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๓ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

            การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา มุงประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  ๑) โครงสรางของหลักสูตร 

      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหนวยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชอง

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 

หนวยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ  ๑๘   หนวยกิต 

   วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต  

   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต  

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต       



 

 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป หรือนิสิต

คฤหัสถปฏิบัติงานบริการสังคมไมนอยกวา  

๒๐๐ ช่ัวโมง มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ปละ ๑๐ 

วัน รวม ๔๐ วัน มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ

การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

 

  

๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอม

ของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 

     

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

รายวิชาในหลักสูตร 

ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร 

๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร      

๒ รายวิชาแตละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต      

๓ รายวิชาเปนความรูท่ีทันสมัย      

๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา 

๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม      

๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       

๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   

๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน       

๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน      

๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน      

๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (ไมนับหนวยกิต)      

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย      

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา  

๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย       

๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      

๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        

๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      

๒๑ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย         

๒๒ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๐ รายวิชา 

๒๓ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      

๒๔ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ      

๒๕ ๐๐๐ ๑๔๖  แตงแปลบาลี      

๒๖ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปฎกศึกษา       

๒๗ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก      

๒๘ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก      

๒๙ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก      

๓๐ ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑      

๓๑ ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      

๓๒ ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓      

๓๓ ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      

๓๔ ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕      

๓๕ ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      

๓๖ ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      

๓๗ ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา      

๓๘ ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓๙ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย      

๔๐ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      

๔๑ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      

๔๒ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

 

 

     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดาน  

- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๕ รายวิชา         

๔๓ ๔๐๖ ๓๐๑       พุทธวิธีการบริหาร      

๔๔ ๔๐๖ ๓๐๒       การจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา      

๔๕ ๔๐๖ ๔๐๓       กฎหมายสําหรับพระสงฆ      

๔๖ ๔๐๖ ๔๐๔       การประชาสัมพันธเชิงพุทธ      

๔๗ ๔๐๖ ๔๐๕       การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน      

วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา 

๔๘ ๔๐๖ ๒๐๖       ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ      

๔๙ ๔๐๖ ๒๐๗          ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา      

๕๐ ๔๐๖ ๓๐๘       องคการและการจัดการ      

๕๑ ๔๐๖ ๓๐๙       การวางแผนและควบคุมงานบริหาร      

๕๒ ๔๐๖ ๓๑๐       การจัดการสาธารณูปการ      

๕๓ ๔๐๖ ๓๑๑       การจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา      

๕๔ ๔๐๖ ๓๑๒       การจัดการศึกษาของคณะสงฆ      

๕๕ ๔๐๖ ๓๑๓       การสังคมสงเคราะหของคณะสงฆ      

๕๖ ๔๐๖ ๓๑๔       การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ      

๕๗ ๔๐๖ ๓๑๕       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๑      

๕๘ ๔๐๖ ๓๑๖       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๒      

๕๙ ๔๐๖ ๔๑๗       ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ      

๖๐ ๔๐๖ ๔๑๘       ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา      

๖๑ ๔๐๖ ๔๑๙       การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖๒ ๔๐๖ ๒๒๐       การจัดการเชิงกลยุทธ      

๖๓ ๔๐๖ ๒๒๑       การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ      

วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา 

๖๔ ๔๐๖ ๓๒๒         การบริหารจัดการงบประมาณ      

๖๕ ๔๐๖ ๓๒๓         การจัดการเงินและทรัพยสิน      

๖๖ ๔๐๖ ๓๒๔         หลักการฝกอบรมและการประชุม      

๖๗ ๔๐๖ ๓๒๕         การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน      

๖๘ ๔๐๖ ๓๒๖         การจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๖๙ ๔๐๖ ๓๒๗         ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๗๐ ๔๐๖ ๔๒๘        การส่ือสารกับการจัดการ      

๗๑ ๔๐๖ ๔๒๙        การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม      

๗๒ ๔๐๖ ๔๓๐        ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน      

๗๓ ๔๐๖ ๔๓๑        การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน      

๗๔ ๔๐๖ ๔๓๒        มนุษยสัมพันธกับการจัดการ      

๗๕ ๔๐๖ ๔๓๓        สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ      

คุณลักษณะของอาจารย 

๑ อาจารยมีคุณวฒิุ ประสบการณ ความรูและความเขาใจในรายวิชา

ที่สอนตามหลักสูตรน้ี 

     

๒ อาจารยสามารถวิจัยและสรางองคความรูใหม      

๓ อาจารยสามารถบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม      

๔ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาไทย      

๕ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาตางประเทศ      

๖ อาจารยสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๗ อาจารยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ      

๘ อาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกชั้นเรียน      

๙ อาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม       

๑๐ อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ความพรอมของนิสิต 

๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอในการศึกษาตามหลักสูตรที่เปดสอน      

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๓ นิสิตมีความสัมพันธอันดีตอเพ่ือนในชั้นเรียน      

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

๕ นิสิตมีนิสัยรักการเรียนรูและกระตือรือรนในการศึกษา      

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับสมณสารูป      

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      

๘ นิสิตสามารถเขารวมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      

๙ นิสิตมีความม่ันใจตอความรู ความสามารถของอาจารยผูสอน 

ตามหลักสูตรน้ี 

     

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเขามาศึกษาตามหลักสูตรน้ี      

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง

โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง

โสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการศึกษา      

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ 

เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการเรียนรู

ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลในหองสมุด      

๗ ความพอเพียงของจํ านวนคอมพิว เตอรที่ มีการเ ช่ือม โ ยง

อินเทอรเน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ต      

๙ การสงเส ริมและสนับสนุนให นิ สิตเขาร วมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐ การจัดบริการที่ จําเปน เชน ทุนการศึกษาการบริการอนามัย 

หอพัก ท่ีพักผอน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีออกกําลังกาย 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผล และทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว   
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร   

๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน

รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 

อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเ นินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุ ดภาค

การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

๔ มีการทวนสอบผล สัมฤทธ์ิของ นักศึ กษา ตา ม

มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ป

ที่แลว 

     

๖ อาจารย ใหม ทุกคน ได รับการปฐมนิเทศห รือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ตอป 

     

๙ ภาระงานสอนของอาจารยท่ีเปนจริงในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความรวมมือและความ

ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน

อยางเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 

๑ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย 

และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางผูเรียนใหมากข้ึน 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน      

๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      

๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 

     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนที่นําสื่อเทคโนโลยีเขามา

ชวยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารยและนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการบริการ

วิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผลให

นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การวัดและประเมินผล   (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 

๑ มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวอยางชัดเจนและ

แจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรงตาม

สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาและตรง

ตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนใหนิสิตมีความคิด

สรางสรรค 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองทั้งกอน 

ระหวางและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน

และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแกนิสิตในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน

ระดับหลักสูตร 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานเพียงชองเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม      

๑ มีวินัย      

๒ มีความอดทน      

๓ มีความซ่ือสัตย      

๔ เสียสละเพ่ือสวนรวม      

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      

ดานความรู 

๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      

๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง      

๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      

๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย      

 ดานทักษะทางปญญา 

๑๑ ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพ

กับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานท่ี

รับผิดชอบ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      

๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ      

๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 

     

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑๖ ความสามารถในการทํางานเปนทีม      

๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      

๑๘ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      

๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย      

๒๐ ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชา

และเพ่ือนรวมงาน 

     

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใช

เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

๒๓ 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดตอส่ือสาร 

     

๒๔ 
ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ

ติดตอส่ือสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

อัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

๒๖ มีสติ ไตรตรอง ไมหลงมัวเมาสิ่งย่ัวยุ      

๒๗ 
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางถูกตอง ครบถวนและ

ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ 
มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตดวยความ

พอเพียง 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๒๙ 
เผ่ือแผแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมตองมีใคร

รองขอ 

     

๓๐ ฝกเจริญสมาธิวิปสสนากรรมฐาน      

๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท 

     

๓๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางพุทธศาสนิกชนท่ีดี      

๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 

     

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณท่ี

กระทบตอพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาส

ตางๆ  

     

๓๗ เปนผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิต 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

 
ขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอยางดีย่ิง 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แบบประเมินสําหรับนิสิต 

คําช้ีแจง   

 ๑. แบบประเมินน้ีสรางขึ้นเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ  วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๒. คําตอบของทานจะไมถือวาถูกหรือผิด เพราะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แตจะมีคุณคาอยาง

มากในการพัฒนาหลักสูตรน้ีใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีทานสามารถตอบได ท้ังน้ี เพ่ือความสมบูรณ

ของแบบประเมิน อันจะสงผลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยคร้ังน้ี และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 ๔. แบบประเมินน้ี มี ๔ ตอน คือ 

  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  
  

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

 ๑.    สถานภาพ         

บรรพชิต                 คฤหัสถ 

 ๒.    เพศ                   

ชาย                       หญิง 

 ๓.    อายุ        

หมายเลข__________ 

แบบประเมิน_______ 



 

 

ตํ่ากวา ๑๗  ป        ๑๗ – ๒๐ ป         ๒๑ – ๔๐ ป    ๔๐ ปข้ึนไป 

๔. สถานะการประกอบอาชีพ          

มีอาชีพ (ระบุ).................................     ไมมีอาชีพ        

 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  

        คําชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงคของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แลว

ประเมินรายการตางๆ ดวยการทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๑ 

      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจในหลักการจัดการ  ตามหลักพุทธศาสนาและวิทยาการสมัยใหม  

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๒ 

    เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถใชความรูในการจัดการตามแนวพุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     



 

 

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร ขอท่ี ๓     

 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําความรูในการจัดการเชิงพุทธไประยุกตใชในการบริหารกิจการ

พระพุทธศาสนาและดานการเผยแผ 
 

 ความคิดเห็นตอวัตถุประสงคของหลักสูตร ขอ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกตใชในหนาท่ีการงานและใน

ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม

และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 



 

 

............................................................................................................................................................... 

 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

            การประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา มุงประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

  ๑) โครงสรางของหลักสูตร 

      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหนวยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชอง

ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

๑๔๐ หนวยกิต มีความเหมาะสม

เพียงใด 

  

   

๒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต 

   วิชาบังคับ  ๑๘   หนวยกิต 

   วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต 

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต  

วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต  

มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต  

มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป หรือ 

นิสิตคฤหัสถปฏิบัติงานบริการสังคม 

ไมนอยกวา  ๒๐๐ ช่ัวโมง มีความ

เหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ปละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    

มีความเหมาะสมเพียงใด 

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ

การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 
  

   

 

๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย ความพรอม

ของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว 
   

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

รายวิชาในหลักสูตร 

ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร 

๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

     

๒ รายวิชาแตละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต      

๓ รายวิชาเปนความรูท่ีทันสมัย      

๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา 

๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม      

๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       

๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  

๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน       

๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      

๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน      

๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (ไมนับหนวย

กิต) 

     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย 

 

     

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา  

๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย       

๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน      

๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษยกับส่ิงแวดลอม      

๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณโลกปจจุบัน      

๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        

๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      

๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน        

๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      

๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องตน      

๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง       

๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน        

๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      

๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน        

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุนชั้นสูง       

๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน      

๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง      

๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับส่ิงแวดลอม      

๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย         

๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษยกับอารยธรรม      

๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      

๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตรกายภาพและ 

   ประยุกตวิทยา 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

  สารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๐ รายวิชา 

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      

๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ      

๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แตงแปลบาลี      

๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปฎกศึกษา      

๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก      

๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก      

๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก      

๔๕ ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑      

๔๖ ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      

๔๗ ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓      

๔๘ ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      

๔๙ ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕      

๕๐ ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖      

๕๑ ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗      

๕๒ ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา      

๕๓ ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมทาง  

  พระพุทธศาสนา 

     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย      

๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      

๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      

๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

  พระพุทธศาสนา 

     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดาน  

- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๕ รายวิชา         

๕๘ ๔๐๖ ๓๐๑       พุทธวิธีการบริหาร      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕๙ ๔๐๖ ๓๐๒       การจัดการทรัพยสินของ  

  พระพุทธศาสนา 

     

๖๐ ๔๐๖ ๔๐๓       กฎหมายสําหรับพระสงฆ      

๖๑ ๔๐๖ ๔๐๔       การประชาสัมพันธเชิงพุทธ      

๖๒ ๔๐๖ ๔๐๕       การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา 

  ในอาเซียน 

     

วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา 

๖๓ ๔๐๖ ๒๐๖       ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจัดการ      

๖๔ ๔๐๖ ๒๐๗       ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการ 

  จัดการกิจการพระพุทธศาสนา 

     

๖๕ ๔๐๖ ๓๐๘       องคการและการจัดการ      

๖๖ ๔๐๖ ๓๐๙       การวางแผนและควบคุมงานบริหาร      

๖๗ ๔๐๖ ๓๑๐       การจัดการสาธารณูปการ      

๖๘ ๔๐๖ ๓๑๑       การจัดการการเผยแผ  

  พระพุทธศาสนา 

     

๖๙ ๔๐๖ ๓๑๒       การจัดการศึกษาของคณะสงฆ      

๗๐ ๔๐๖ ๓๑๓       การสังคมสงเคราะหของคณะสงฆ      

๗๑ ๔๐๖ ๓๑๔       การจัดการทรัพยากรมนุษยแนว 

  พุทธ 

     

๗๒ ๔๐๖ ๓๑๕       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๑      

๗๓ ๔๐๖ ๓๑๖       การจัดการเพ่ือการจัดการ ๒      

๗๔ ๔๐๖ ๔๑๗       ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการ      

๗๕ ๔๐๖ ๔๑๘       ภาวะผูนําทางการจัดการตามแนว 

  พระพุทธศาสนา 

     

๗๖ ๔๐๖ ๔๑๙       การอนุรักษและการจัดการ 

  พุทธศิลป 

     

๗๗ ๔๐๖ ๒๒๐       การจัดการเชิงกลยุทธ      

๗๘ ๔๐๖ ๒๒๑       การศึกษาอิสระทางการจัดการ      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

  เชิงพุทธ 

วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา 

๗๙ ๔๐๖ ๓๒๒         การบริหารจัดการงบประมาณ      

๘๐ ๔๐๖ ๓๒๓         การจัดการเงินและทรัพยสิน      

๘๑ ๔๐๖ ๓๒๔         หลักการฝกอบรมและการประชุม      

๘๒ ๔๐๖ ๓๒๕         การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน      

๘๓ ๔๐๖ ๓๒๖         การจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๘๔ ๔๐๖ ๓๒๗         ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

๘๕ ๔๐๖ ๔๒๘        การส่ือสารกับการจัดการ      

๘๖ ๔๐๖ ๔๒๙        การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม      

๘๗ ๔๐๖ ๔๓๐        ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการ 

  สืบคน 

     

๘๘ ๔๐๖ ๔๓๑        การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน      

๘๙ ๔๐๖ ๔๓๒        มนุษยสัมพันธกับการจัดการ      

๙๐ ๔๐๖ ๔๓๓        สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ      

คุณลักษณะของอาจารย 

๑ อาจารยมีคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูและความ

เขาใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรน้ี 

     

๒ อาจารยสามารถวิจัยและสรางองคความรูใหม      

๓ อาจารยสามารถบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม      

๔ อาจารยสามารถติดตอสื่อสารและใชภาษาไทย      

๕ อ า จ า ร ย ส า ม า ร ถ ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร แ ล ะ ใ ช

ภาษาตางประเทศ 

     

๖ อาจารยสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

๗ อาจารยสามารถทํางานร วมกับผู อ่ืนได อย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘ อาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและ

นอกชัน้เรียน 

     

๙ อาจารยมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดาน

วิชาการและวิชาชีพ 

     

ความพรอมของนิสิต 

๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู เพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปดสอน 

     

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

๓ นิสิตมีความสัมพันธอันดีตอเพ่ือนในชั้นเรียน      

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      

๕ นิสิตมีนิสัย รักการ เรี ยนรู และกระตือรือร น ใน

การศึกษา 

     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับสมณ

สารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      

๘ นิสิตสามารถเขารวมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      

๙ นิสิตมีความม่ันใจตอความรู ความสามารถของ

อาจารยผูสอน 

ตามหลักสูตรน้ี 

     

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเขามา ศึกษาตาม

หลักสูตรน้ี 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม 

หองโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ  

     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณและหองปฏิบัติการ 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ

การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 

วิทยานิพนธ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลใน

หองสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร ท่ี มีการ

เช่ือมโยงอินเทอรเน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

     

๙ การสงเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขารวมประชุม

วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเปน เชน ทุนการศึกษาการบริการ

อนามัย หอพัก ที่พักผอน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ี

ออกกําลังกาย 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปจจัยนําเขา 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และทํา

เคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานเพียงชองเดียว  
 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอน (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 

๑ มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของ

อาจารย และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากขึ้น 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของ

ผูเรียน 

     

๓ มีการทําวิจัยในช้ันเรียน      

๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 

     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนที่นําสื่อเทคโนโลยีเขา

มาชวยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารย

และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

บริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผล

ใหนิสิตทราบทุกครั้ง 

     

       

การวัดและประเมินผล  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทาน้ัน) 



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๑ มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวอยางชัดเจน

และแจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตรง

ตามสภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเน้ือหาและ

ตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของ

นิสิตโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนใหนิสิตมี

ความคิดสรางสรรค 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอยางตอเน่ืองทั้งกอน 

ระหวางและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนา

ผูเรียนและการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแกนิสิตในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน

ระดับหลักสูตร 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบประเมินเพ่ือการวิจัย  

เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

แบบประเมินสําหรับผูใชบัณฑิต 

คําช้ีแจง   

 ๑. แบบประเมินน้ีสรางข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 ๒. คําตอบของทานจะไมถือวาถูกหรือผิด เพราะเปนการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แตจะมีคุณคาอยาง

มากในการพัฒนาหลักสูตรน้ีใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

 ๓ .  ขอคว ามกรุณา ตอบแบบประ เ มิน ใ ห ค รบทุ กข อ คํ าถ า ม ท่ีท านสา มารถตอบได  ท้ั ง น้ี   

เพ่ือความสมบูรณของแบบประเมิน อันจะสงผลท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการวิจัยครั้งน้ี และเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสตอไป 

 ๔. แบบประเมินน้ี มี ๒ ตอน คือ 

  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ๑. สถานภาพ            บรรพชิต                  คฤหัสถ 

หมายเลข__________ 

แบบประเมิน_______ 



 

 

  ๒. ประสบการณการใชบัณฑิตในหลักสูตร  

                ตํ่ากวา ๕ ป          ๕ – ๑๐ ป            ๑๐ ปขึ้นไป 
 

  ๓. วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี               ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

  ๔. ตําแหนงในหนวยงานที่ใชบัณฑิต....................................................................................... 
 

 

 

 

 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของทานเพียงชองเดียว  
  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

๑ มีวินัย      

๒ มีความอดทน      

๓ มีความซ่ือสัตย      

๔ เสียสละเพ่ือสวนรวม      

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี      

ดานความรู 

๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      

๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง      

๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      

๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย      



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 ดานทักษะทางปญญา 

๑๑ ความสามารถในการประยุกตใชความรูทางวิชาชีพกับ

งานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาในงานท่ี

รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      

๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ      

๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 

     

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑๖ ความสามารถในการทํางานเปนทีม      

๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      

๑๘ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน      

๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปาหมาย      

๒๐ ไดรับความเช่ือถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงาน 

     

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห โดยใชเหตุผล      

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข      

๒๓ 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ติดตอส่ือสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดตอส่ือสาร      

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

อัตลักษณบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา” 

๒๖ มีสติ ไตรตรอง ไมหลงมัวเมาสิ่งย่ัวยุ      

๒๗ ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางถูกตอง ครบถวนและ

ตรงไปตรงมา 

     



 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

๒๘ มีความเปนอยูเรียบงาย ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง       

๒๙ เผ่ือแผแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมตองมีใครรองขอ      

๓๐ ฝกเจริญสมาธิวิปสสนากรรมฐาน      

๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอยางถองแท 

     

๓๒ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางพุทธศาสนิกชนท่ีดี      

๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอนพระพุทธศาสนา      

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณท่ี

กระทบตอพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาส

ตางๆ  

     

๓๗ เปนผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิต 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



 

 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอยางดีย่ิง 
 
 

 


