
 

๑ 
 

  

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  

ปBการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตสุรินทรI 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันที่  ๔  เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

 



 

๒ 
 

๑. บทสรุปสำหรับผู/บริหาร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหKงชาติ (TQF) และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคUประกอบในการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดXกำหนดขึ้น ประกอบดXวย ๖ 

องคUประกอบ ๑๔ ตัวบKงช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป̂การศึกษา ๒๕๖๓ ในองคUประกอบที่ ๑ การกำกับ

มาตรฐาน ผKานเกณฑUการประเมินทุกขXอ “หลักสูตรไดXมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบKงช้ีในองคUประกอบ

ท่ี ๒-๖ อยูKท่ีระดับ ดี คะแนนเฉล่ีย ๓.๘๙ โดยมีผลการประเมินแตKละองคUประกอบดังน้ี  

องคUประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผKาน” (หลักสูตรไดXมาตรฐาน)  

องคUประกอบท่ี ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยูKในระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉล่ีย ๔.๘๔)  

องคUประกอบท่ี ๓ นิสิต      มีผลการประเมินอยูKในระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๓๓)  

องคUประกอบท่ี ๔ อาจารยU   มีผลการประเมินอยูKในระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉล่ีย ๔.๓๓)  

องคUประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูXเรียน มีผลการประเมินอยูKในระดับคุณภาพ 

“ดี” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๕๐)  

องคUประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูX   มีผลการประเมินอยูKในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉล่ีย ๓.๐๐) 
 

๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

      ๑) ลงช่ือ....................................................................................................ประธานกรรมการ 

                                 (พระครูศรีปCญญาวิกรม ,ผศ.ดร.) 

 

 

       

      ๒) ลงช่ือ....................................................................................................กรรมการ 

                                 (พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.) 
 

      

   

      ๓) ลงช่ือ....................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                   (อาจารยP สกุณา  คงจันทรP) 



 

๓ 
 

๓. อาจารยPผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 

ตำแหน[งทาง

วิชาการ/

สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 
ป_ท่ี

สำเร็จ 

๑ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ  ผูXชKวย

ศาสตราจารยU 

M.A(Buddhist Studies) 

พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

University of Delhi, 

India 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๒ 

 

๒๕๔๙ 

๒ พระครูปริยัติวิสุทธิคณ  รอง

ศาสตราจารยU 

Ph.D(Pali&Buddhism) 

M.A.(Philosophy) 

พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

ป.ธ.๔ 

- MarathwadaUniversit

y,india 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

- แมKกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๙ 

๒๕๓๔ 

๒๕๓๐ 

๒๕๒๗ 

๓ นายบรรจง  โสดาดี  ผูXชKวย

ศาสตราจารยU 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.เชียงใหมK 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๔๖ 

๒๕๓๒ 

๔ พระมหาสมพงษU ฐิตจิตฺโต   อาจารยU ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

ป.ธ.๓ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๕ 

๒๕๔๖ 

๕ นายธีรทิพยU    พวงจันทรU  อาจารยU ศศ.ม.(ปรัชญา) 

พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) 

ป.ธ. ๖ 

มหาวิทยาลัยขอนแกKน 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

แมKกองบาลี 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๑ 

๒๕๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 
 

๔. อาจารยPประจำหลักสูตร 

 

ท่ี ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 

ตำแหน[งทาง

วิชาการ/

สาขาวิชา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 
ป_ท่ี

สำเร็จ 

๑ พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ  ผูXชKวย

ศาสตราจารยU 

M.A(Buddhist Studies) 

พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) 

University of Delhi, 

India 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๒ 

 

๒๕๔๙ 

๒ พระครูปริยัติวิสุทธิคณ  รอง

ศาสตราจารยU 

Ph.D(Pali&Buddhism) 

M.A.(Philosophy) 

พธ.บ. (บริหารการศึกษา) 

ป.ธ.๔ 

- MarathwadaUniversit

y,india 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ 

- แมKกองบาลีสนามหลวง 

๒๕๓๙ 

๒๕๓๔ 

๒๕๓๐ 

๒๕๒๗ 

๓ นายบรรจง  โสดาดี  ผูXชKวย

ศาสตราจารยU 

ศศ.ม. (ปรัชญา) 

พธ.บ. (ปรัชญา) 

ม.เชียงใหมK 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๔๖ 

๒๕๓๒ 

๔ พระมหาสมพงษU ฐิตจิตฺโต   อาจารยU ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 

พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

ป.ธ.๓ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมK 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๒๕๕๕ 

๒๕๔๖ 

๕ นายธีรทิพยU    พวงจันทรU  อาจารยU ศศ.ม.(ปรัชญา) 

พธ.บ.(บริหารรัฐกิจ) 

ป.ธ. ๖ 

มหาวิทยาลัยขอนแกKน 

ม.มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

แมKกองบาลี 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๑ 

๒๕๓๕ 

 

 

๕. จำนวนนิสิตปCจจุบันของหลักสูตร 

การคงอยู[ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ป_ รวมป_ประเมิน) 

จำนวน

รับเข*า 

จำนวนการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงปEการศึกษา ๒๕๖๓ 

อัตราการคงอยูKคิด

เปMนร*อยละ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๑ ๗๕.๐๐ 

๗  ๖ ๗ ๗ ๑ ๗๕.๐๐ 

๕   ๕ ๔ ๑ ๗๕.๐๐ 



 

๕ 
 

๖๖    ๕๙ ๐ ๑๐๐ 

รวม    ๗๓ ๒๒  

 

๖. จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ข/อมูล ๔ ป_ นับรวมป_ประเมิน) 

การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข/อมูล ๔ ป_ นับรวมป_ประเมิน) 

จำนวนนิสิต 

ที่รับเข1า 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

๔ ๔ ๑๐๐        

๕   ๕ ๑๐๐     

๗     ๖ ๘๕.๗๐   

๔       ๖ ๑๕๐ 

 

๗. ผลการปรับปรุงตามข/อเสนอแนะของผลการประเมินป_ท่ีผ[านมา 

     -  

 

๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

หลักสูตรท่ีตรวจตามเกณฑPมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ 

องคPประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน  

ตัวบKงช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑUมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 
 

ท่ี เกณฑPการประเมิน 
ผ[าน/ 

ไม[ผ[าน 

ระบุเหตุผล 

หากไม[ผ[านเกณฑP 

๑ จำนวนอาจารยUผูXรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร ผKาน  

๒ คุณสมบัติอาจารยUผูXรับผิดชอบหลักสูตร ผKาน  

๓ คุณสมบัติอาจารยUประจำหลักสูตร ผKาน  

๔ คุณสมบัติอาจารยUผูXสอนท่ีเป�นอาจารยUประจำ ผKาน  

๕ คุณสมบัติอาจารยUผูXสอนท่ีเป�นอาจารยUพิเศษ ผKาน  

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

ผKาน  

 สรุปผลการประเมิน       þ ได/มาตรฐาน               £ ไม[ได/มาตรฐาน     

 

 



 

๖ 
 

ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ[งช้ีตามองคPประกอบคุณภาพ 

 

องคPประกอบ เปjาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแต[ ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไม[บรรลุ 

องคPประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

   ตัวบKงช้ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหKงชาติ  

๔.๒๕ 

คะแนน 

๔.๕๑ คะแนนยืนยันตามขXอมูลท่ี

ไดXจากการสำรวจของ

หลักสูตร 

บรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๒.๒ (ป.ตรี) รXอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดXงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป̂ 

รXอยละ 

๙๕ 

 

๕ คะแนนยืนยันตามขXอมูลท่ี

ไดXจากการสำรวจของ

หลักสูตร 

บรรลุ 

    ตัวบKงช้ีท่ี ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคU สอบ

ผKานภาษาอังกฤษและ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามเกณฑUท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

๓.๕๐ 

คะแนน 

๕ คะแนนยืนยันตามขXอมูลท่ี

ไดXจากการประเมินของ

หลักสูตร 

บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคUประกอบท่ี ๒                                  ๔.๘๔  
 

องคPประกอบท่ี ๓ นิสิต 

   ตัวบKงช้ี ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน ๔ 

๑. หลักสูตรฯ มีการ

ปรับปรุงการรับนิสิตโดย

ผKานกระบวนการทำงาน

รKวมกับคณะสงฆUจังหวัด

สุรินทรU ภายใตXโครงการ

พระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน จัดทำ"

โครงการศาสนทายาท"

สง่ผลให้จํานวนนิสติเพิ2ม

สงูขึ 7นอยา่งเป็นรูปธรรม 

บรรลุ 



 

๗ 
 

องคPประกอบ เปjาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแต[ ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไม[บรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๓.๒ การสKงเสริมและพัฒนา

นิสิต 
๔ คะแนน 

๓ 
 

ไมKบรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต ๔ คะแนน ๓  ไมKบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคUประกอบท่ี ๓                                  ๓.๓๓   

องคPประกอบท่ี ๔ อาจารยP 

   ตัวบKงช้ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนา

อาจารยU  
๔ คะแนน ๔ 

     มีการจัดทำคูKมือในการ

บริหารหลักสูตร พธ.บ.

2560-2564  มาใชXในการ

บริหารและสKงเสริมพัฒนา

อาจารยUในหลักสูตรท่ีเป�น

แนวปฏิบัติท่ีดี 

บรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๔.๒ คุณภาพอาจารยU  ๔ คะแนน ๕ 

๑. อาจารยUผูXรับผิดชอบ

หลักสูตรท้ังหมด มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

๒. ดำรงตำแหนKงทาง

วิชาการระดับ รศ. ๑ ทKาน 

ผศ. ๒ ทKาน   

๓.  มีผลงานวิชาการท่ี

ไดXรับการอXางอิงใน

วารสาร ระดับชาติและ

นานาชาติ จำนวนมาก  

บรรลุ 



 

๘ 
 

องคPประกอบ เปjาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแต[ ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไม[บรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารยU  ๔ คะแนน ๔ 

๑. การคงอยูKของอาจารยU

ผูXรับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 5 รูป/คน ไมKมีการ

ปรับเปล่ียนในระยะเวลา 

4 ป̂  

๒. อาจารยUผูXรับผิดชอบ

หลักสูตรมีความพึงพอใจ

ตKอการบริหารหลักสูตรมี

แนวโนXมผลการดำเนินงาน

ดีข้ึนทุกเร่ืองอยKางตKอเน่ือง 

บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคUประกอบท่ี ๔                                   ๓.๓  
 

องคPประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู/เรียน 

   ตัวบKงช้ี ๕.๑ สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  
๔ คะแนน ๓ 

 ไมKบรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๕.๒ การวางระบบผูXสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๔ คะแนน ๓  ไมKบรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๕.๓ การประเมินผูXเรียน  ๔ คะแนน ๓  ไมKบรรลุ 

   ตัวบKงช้ี ๕.๔ ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหKงชาติ  

รXอยละ 

๑๐๐ ๕ 

มีการดำเนินการครบตาม

เกณฑUทุกขXอท่ีประเมิน บรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคUประกอบท่ี ๕                               ๓.๕๐  
 

องคUประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูX 

   ตัวบKงช้ี ๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูX  ๔ คะแนน ๓  ไมKบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคUประกอบท่ี ๖                              ๓   

คะแนนเฉล่ียทุกองคPประกอบ                           ๓.๘๒  การบรรลุ ๗ 



 

๙ 
 

ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคPประกอบคุณภาพ 
 

องคPประกอบ 

คะแนนเฉล่ียองคPประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 

ปCจจัย

นำเข/า 
กระบวนการ 

ผลผลิต/

ผลกระทบ 

คะแนน

เฉล่ีย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพน*อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องคUประกอบท่ี ๑  ผKานการประเมิน หลักสูตรไดXมาตรฐาน 

องคUประกอบท่ี ๒  ๓ 

  

(๒.๑) 

๔.๕๑, 

(๒.๒) ๕, 

(๒.๓) ๕.๐๐ 

๔.๘๔ ระดับคุณภาพดีมาก 

องคUประกอบท่ี ๓  

๓ 

(๓.๑) ๔, 

(๓.๒) ๓, 

(๓.๓) ๓ 

  ๓.๓๓ ระดับคุณภาพดี 

องคUประกอบท่ี ๔  

๓ 

(๔.๑) ๔, 

(๔.๓) ๔, 

(๔.๒) ๕ 

  ๔.๓๓ ระดับคุณภาพดีมาก 

องคUประกอบท่ี ๕  

๔ (๕.๑) ๓ 

(๕.๒) ๓, 

(๕.๓) ๓, 

(๕.๔) ๕ 

 ๓.๕๐ ระดับคุณภาพดี 

องคUประกอบท่ี ๖  ๑  (๖.๑) ๓  ๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย ๓.๗๑ ๓.๕๐ ๔.๘๔ ๓.๘๙ ระดับคุณภาพดี 

 

 

๙. จุดเด[นและแนวทางเสริม / จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

๑) องคPประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน 

- จุดเด[น 

 

- แนวทางเสริม 

  



 

๑๐ 
 

- จุดท่ีควรพัฒนา  
การมีสKวนรKวมของหลักสูตรฯ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด    
 

- แนวทางปรับปรุง 
       หลักสูตรฯ ควรนำผลการวิจัยประเมินหลักสูตร, ผลการประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  และ

ขXอคิดเห็นหรือขXอเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอนในแตKละรายวิชา และขXอเสนอแนะหลักสูตรจากผูXท่ีมีสKวน

ไดXสKวนเสีย ( stakeholder) มาประกอบการกำหนดผลการเรียนรูXท่ีคาดหวังของนิสิตของหลักสูตร

ปรับปรุง  2565 รวมถึงสามารถนำเสนออัตลักษณUบัณฑิตของหลักสูตรเชิงพ้ืนท่ีไดXอีกดXวย 

 

๒) องคPประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  

- จุดเด[น 

  

- แนวทางเสริม 

  

- จุดท่ีควรพัฒนา 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในเชิงลึก เนXนเชิงคุณภาพ 
 
       - แนวทางปรับปรุง 

ควรเพ่ิมการประเมินคุณภาพบัณฑิตเชิงคุณภาพ เพ่ือใหXไดXขXอมูลยXอนกลับเชิงลึก และไดXขXอมูลสะทXอนกลับ

นำมาสูKการกำหนดผลลัพธUการเรียนรูXของบัณฑิตท่ีตรงประเด็น และสามารถนำมาเป�นฐานขXอมูลการปรับปรุงการ

บริหารจัดการหลักสูตรใหXสอดคลXองกับความพึงพอใจของผูXเรียน ขXอเสนอแนะความตXองการของผูXใชXบัณฑิต  
 

 

๓) องคPประกอบท่ี ๓ นิสิต 

 

- จุดเด[น 

หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงการรับนิสิตโดยผKานกระบวนการทำงานรKวมกับคณะสงฆUจังหวัดสุรินทรU ภายใตX

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จัดทำ"โครงการศาสนทายาท" 
 

- แนวทางเสริม 

หลักสูตรควรรวบรวมขXอมูลป�ญหา อุปสรรค เพ่ือทำเป�นฐานขXอมูลจำนวนนิสิตรับเขXา โดยจำแนกตามพ้ืนท่ี

ภายในรัศมีบริการ เพ่ือนำมาพัฒนารูปแบบการรับเขXาท่ีเหมาะสมเกิดผลลัพธUท่ีคุXมคKาในอนาคต รวมถึงเป�นแนว

ปฏิบัติท่ีดีใหXกับหลักสูตรอ่ืนในวิทยาเขต 



 

๑๑ 
 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตท่ีสอดคลXองกับวัตถุประสงคUของหลักสูตรท่ีกำหนดไวXใน มคอ.2 ผลลัพธUการ

เรียนรูXของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO ) 
 

- แนวทางปรับปรุง 

ควรรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธUการเรียนรูXท่ีเกิดจากกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21  ท่ีจัดใหX

นิสิต โดยแสดงใหXเห็นถึงความสามารถ /พฤติกรรม(ผลลัพธUตามท่ีคาดหวัง)ท่ีนิสิตทำไดXอันเป�นผลมาจากการเรียนรูX

จากกิจกรรมอยKางชัดเจน เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคUของหลักสูตรท่ีกำหนดไวXใน มคอ.2 ผลลัพธUการเรียนรูXของ

หลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO ) 

 

๔) องคPประกอบท่ี ๔ อาจารยP 

- จุดเด[น 

     ๑.  อาจารยUมีคุณภาพสูง มีตำแหนKงทางวิชาการ มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีผลงานทางวิชาการท่ีสามารถตีพิมพU

ผลงานในระดับนานาชาติ 
     ๒.  มีคูKมือการบริหารหลักสูตร พธ.บ.2560-2564   
 

- แนวทางเสริม 

หลักสูตรควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามคูKมือการบริหารหลักสูตรวKาเป�นไปตามเป�าหมายและ

วัตถุประสงคUท่ีวางไวXหรือไมKอยKางไร  
 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

แผนพัฒนาอาจารยUท้ังระดับรายบุคคลและระดับหลักสูตร 

- แนวทางปรับปรุง 

หลักสูตรควรจัดทำแผนพัฒนาอาจารยUรายบุคคล และนำ ID Plan มาจัดทำแผนพัฒนาอาจารยUประจำ

หลักสูตรระยะยาว ท่ีมีการกำหนดเป�าหมายการพัฒนาอาจารยUท่ีชัดเจน(จากแผนการพัฒนารายบุคคล)  เพ่ือใหX

อาจารยUมีแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสม ชัดเจนเป�นไปอยKางเป�นระบบ ท้ังภาพรวมของท้ังหลักสูตร  รวมถึง

ผูXบริหารสามารถนำไปสKงเสริมใหXอาจารยUไดXรับการพัฒนาศักยภาพใหXสอดคลXองกับความรูX ทักษะท่ีเหมาะสม 

กKอใหXเกิดความเขXมแข็งท้ังทางวิชาการ การผลิตและเผยแพรKผลงานวิชาการ การเตรียมความพรXอมเพ่ือขอตำแหนKง

วิชาการ  การศึกษาตKอ และการพัฒนาศักยภาพของอาจารยUท่ีเหมาะสม 
 

 

 

 



 

๑๒ 
 

๕) องคPประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู/เรียน 

- จุดเด[น 

 

- แนวทางเสริม  

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

     ๑. การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
     ๒. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีระบุไวXใน มคอ.๒ ยังดำเนินการไมKครบถXวน 

 

- แนวทางปรับปรุง 

     ๑.  หลักสูตรควรประชุมวางแผนกำหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกKสังคมและ 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยKางนXอยป̂การศึกษาละ ๓ รายวิชาโดยระบุแผนการดำเนินงานและการประเมินผล

ใน มคอ. ๓ และรายงานผลการดำเนินงานดXานการบูรณาการใน มคอ.๕ ใหXชัดเจน เพ่ือนิสิตจะไดXนำความรูXจาก

หXองเรียน ไปใชXในชุมชนและสังคม อีกท้ังยังชKวยสรXางประสบการณUตรงแกKนิสิต รวมท้ังเป�นการประชาสัมพันธUใหX

ชุมชนและสังคม ไดXรูXจักวิทยาลัยสงฆUทางอXอม 
     ๒.  ควรวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยเนXนการวัดผลลัพธUการเรียนรูXท่ีสอดคลXองกับท่ีกำหนดไวXใน มคอ.2 

โดยเฉพาะการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรXูหลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา  เพ่ิมเติมจากการทวนสอบท่ีดำเนิน

ไป เพ่ือตอบวัตถุประสงคUของหลักสูตรท่ีกำหนดไวX โดยวิเคราะหUเพ่ือผลการทวนสอบฯ นำมาพัฒนาการเรียนการ

สอนใหXมีผลลัพธUตามท่ีหลักสูตรกำหนดอยKางตKอเน่ืองและมีทิศทางเพ่ือนำไปสูKการวางแผนออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูXเรียนไดXอยKางเหมาะสม 
 

๖) องคPประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

- จุดเด[น 

 

- แนวทางเสริม 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

     ๑.  การจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานสำหรับนิสิต  
     ๒.  กานำเสนอประเด็นการพัฒนาส่ิงสนับสนุนท่ีทันสมัยในยุคดิจิทัลสำหรับนิสิต 
 

 

 

 



 

๑๓ 
 

- แนวทางปรับปรุง 

     ๑.  หลักสูตรควรสำรวจและวิเคราะหUความตXองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูXและส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 

รวมท้ังจัดหาเพ่ิมเติมท่ีมีอยูKเดิมตามความเหมาะสม หรือปรับปรุงคุณภาพของส่ิงสนับสนุนเหลKาน้ันใหXมี

ประสิทธิภาพ สอดคลXองกับการสะทXอนความตXองการของนิสิต โดยเฉพาะระบบเครือขKายอินเตอรUเน็ตท่ีเสถียร 

รวดเร็ว สะดวกใชX  , แหลKงขXอมูลสารสนเทศบนเครือขKายอินเตอรUเน็ตเพ่ือการศึกษาคXนควXาและการ

เรียนรูX , อุปกรณUและเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีจำเป�นและเหมาะสมในการเรียนการสอน  และภายใตXสถานการณUการแพรK

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
     ๒.  หลักสูตรฯ ควรนำเสนอความตXองการส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับนิสิตท่ีทันสมัยตKอสถานการณU

ป�จจุบัน ตKอคณะกรรมการระดับนโยบายฯ เพ่ือจัดหาการพัฒนาส่ิงสนับสนุนท่ีทันสมัยในยุคดิจิทัล เชKน การ

ขับเคล่ือนใหXมี เครือขKายหXองสมุดออนไลนU ส่ือการเรียนการสอนท่ีเป�นVirtual Aids และหXองบริการท่ีเหมาะสม

และเพียงพอตKอการพัฒนานิสิตใหXมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคUตามท่ีกำหนดไวXในหลักสูตร 
  

  
 


