
 

๑ 
 

  

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปCการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตสุรินทรI 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

 



 

๒ 
 

๑. บทสรุปสำหรับผู/บริหาร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มีการบริหารหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ (TQF) และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องคSประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดWกำหนดข้ึน 

ประกอบดWวย ๖ องคSประกอบ ๑๔ ตัวบJงช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำป]การศึกษา ๒๕๖๓ ในองคSประกอบที่ ๑ การกำกับ

มาตรฐาน ผJานเกณฑSการประเมินทุกขWอ “หลักสูตรไดWมาตรฐาน” และมีคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบJงช้ีในองคSประกอบ

ท่ี ๒-๖ อยูJท่ีระดับ ดี คะแนนเฉล่ีย ๓.๔๓ โดยมีผลการประเมินแตJละองคSประกอบดังน้ี  

องคSประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผJาน” (หลักสูตรไดWมาตรฐาน)  

องคSประกอบท่ี ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยูJในระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๓)  

องคSประกอบท่ี ๓ นิสิต      มีผลการประเมินอยูJในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๐๐)  

องคSประกอบท่ี ๔ อาจารยS   มีผลการประเมินอยูJในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉล่ีย ๒.๖๓)  

องคSประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูWเรียน มีผลการประเมินอยูJในระดับคุณภาพ 

“ดี” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๕๐)  

องคSประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูW   มีผลการประเมินอยูJในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉล่ีย ๓.๐๐) 
 

๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

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

                                   (รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก) 
 

 

       

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

                               (พระครูศรีปGญญาวิกรม,ผศ.ดร.) 

 

      

   

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

                                   (อาจารยL สกุณา  คงจันทรL) 



 

๓ 
 

๓. อาจารยLผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

 

๔. อาจารยLประจำหลักสูตร 

ตำแหนSงทาง

วิชาการ 
ช่ือสกุล 

คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปZ 

อาจารยS 

 

พระวีรศักด์ิ  จนฺทวํโส  

๕-๓๑๐๓-๐๐๐๗๙-๕๕-๗ 

ค.ม.   (สังคมศึกษา) 

พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรS 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๕๘ 

๒๕๕๕ 

อาจารยS พระปรัชญา  ชยวุฑฺโฒ  

๑-๓๒๑๐-๐๐๒๐๔-๓๙-๗ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ  

๒๕๖๐ 

๒๕๕๗ 

อาจารยS นายเอกรัตนS  มาพะดุง 

๑-๓๒๐๕-๐๐๑๑๘-๗๐-๗ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๘ 

อาจารยS พระมหาสมบัติ  ฐานวโร 

๓-๓๒๐๕-๐๐๐๘๔-๓๙-๖ 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๔๘ 

๒๕๓๕ 

อาจารยS 

 

พระครูสุเมธจันทสิริ ดร. 

๓-๑๐๐๒-๐๒๕๓๐-๖๑-๖ 

ค.ด. (หลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน) 

ศศม. (ภาษาและการส่ือสาร) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรS 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๙ 

๒๕๔๗ 

ตำแหนSงทาง

วิชาการ 
ช่ือสกุล 

คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปZ 

อาจารยS 

 

พระวีรศักด์ิ  จนฺทวํโส  

๕-๓๑๐๓-๐๐๐๗๙-๕๕-๗ 

ค.ม.   (สังคมศึกษา) 

พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรS 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๕๘ 

๒๕๕๕ 

อาจารยS พระปรัชญา  ชยวุฑฺโฒ  

๑-๓๒๑๐-๐๐๒๐๔-๓๙-๗ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ  

๒๕๖๐ 

๒๕๕๗ 

อาจารยS นายเอกรัตนS  มาพะดุง 

๑-๓๒๐๕-๐๐๑๑๘-๗๐-๗ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๖๐ 

๒๕๕๘ 

อาจารยS พระมหาสมบัติ  ฐานวโร 

๓-๓๒๐๕-๐๐๐๘๔-๓๙-๖ 

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๔๘ 

๒๕๓๕ 

อาจารยS 

 

พระครูสุเมธจันทสิริ ดร. 

๓-๑๐๐๒-๐๒๕๓๐-๖๑-๖ 

ค.ด. (หลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน) 

ศศม. (ภาษาและการส่ือสาร) 

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตรS 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ 

๒๕๕๗ 

 

๒๕๔๙ 

๒๕๔๗ 



 

๔ 
 

๕. จำนวนนิสิตปGจจุบันของหลักสูตร 

การคงอยูSของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปZ รวมปZประเมิน) 

จำนวน

รับเข/า 

จำนวนการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
จำนวนท่ีลาออกและคัด

ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินปZ

การศึกษา ๒๕๖๓ 

อัตราการ

คงอยูSคิด

เป̂นร/อย

ละ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๓๔ ๓๐ ๒๗ ๒๖ ๒๕ ๒๒ ๑๒ ๖๔.๗๐ 

20  18 15 ๑๒ ๙ ๑๑ ๔๕ 

๑๙   ๑๗ ๑๓ ๑๐ ๙ ๕๒.๖๓ 

๒๒    ๑๙ ๑๗ ๕ ๗๗.๒๗ 

๒๕     ๑๙ ๖ ๗๖ 

รวม     ๗๗ ๔๓  

 

๖. จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร (ข/อมูล ๔ ปZ นับรวมปZประเมิน) 

การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข/อมูล ๔ ปZ นับรวมปZประเมิน) 

 

จำนวน

นิสิต 

ที่รับเข1า 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

จำนวน

ผู1สำเร็จ

การศึกษา 

ร1อยละ 

๑๖ ๑๐ ๖๒.๐๕         

๒๕   ๑๗ ๖๘.๐๐       

๒๑     ๑๒ ๕๗.๐๑     

๓๘       ๑๙ ๕๐.๐๐   

๓๔         ๒๒ ๖๔.๗๐ 

 

๗. ผลการปรับปรุงตามข/อเสนอแนะของผลการประเมินปZท่ีผSานมา 

     -  

 

 

 

 

 

 



 

๕ 
 

๘. รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  

หลักสูตรท่ีตรวจตามเกณฑLมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ 

องคLประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน  

ตัวบJงช้ีท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑSมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 
 

ท่ี เกณฑLการประเมิน 
ผSาน/ 

ไมSผSาน 

ระบุเหตุผล 

หากไมSผSานเกณฑL 

๑ จำนวนอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร ผJาน  

๒ คุณสมบัติอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตร ผJาน  

๓ คุณสมบัติอาจารยSประจำหลักสูตร ผJาน  

๔ คุณสมบัติอาจารยSผูWสอนท่ีเปwนอาจารยSประจำ ผJาน  

๕ คุณสมบัติอาจารยSผูWสอนท่ีเปwนอาจารยSพิเศษ ผJาน  

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

ผJาน  

 สรุปผลการประเมิน       þ ได/มาตรฐาน               £ ไมSได/มาตรฐาน     

 

ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบSงช้ีตามองคLประกอบคุณภาพ 

 

องคLประกอบ เปgาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแตS ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมSบรรลุ 

องคLประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

   ตัวบJงช้ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหJงชาติ  

๔.๒๕ 

คะแนน 

๔.๗๕ คะแนนยืนยันตามขWอมูลท่ี

ไดWจากการสำรวจของ

หลักสูตร 

บรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๒.๒ (ป.ตรี) รWอยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดWงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป] 

รWอยละ 

๙๕ 

 

๕ คะแนนยืนยันตามขWอมูลท่ี

ไดWจากการสำรวจของ

หลักสูตร 

บรรลุ 

    ตัวบJงช้ีท่ี ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคS สอบ

ผJานภาษาอังกฤษและ  เทคโนโลยี

๓.๕๑ 

คะแนน 

๔.๔๔ คะแนนยืนยันตามขWอมูลท่ี

ไดWจากการประเมินของ

หลักสูตร 

บรรลุ 



 

๖ 
 

องคLประกอบ เปgาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแตS ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมSบรรลุ 

สารสนเทศ ตามเกณฑSท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

คะแนนเฉล่ียองคSประกอบท่ี ๒                                  ๔.๗๓  
 

องคLประกอบท่ี ๓ นิสิต 

   ตัวบJงช้ี ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน ๓  ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๓.๒ การสJงเสริมและพัฒนา

นิสิต 
๔ คะแนน 

๓ 
 

ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต ๔ คะแนน ๓  ไมJบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคSประกอบท่ี ๓                                  ๓.๓๓   

องคLประกอบท่ี ๔ อาจารยL 

   ตัวบJงช้ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนา

อาจารยS  
๔ คะแนน 

๓ 
 

ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๔.๒ คุณภาพอาจารยS  ๔ คะแนน ๓.๘๙  ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารยS  ๔ คะแนน ๑  ไมJบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคSประกอบท่ี ๔                                   ๒.๖๓  
 

องคLประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู/เรียน 

   ตัวบJงช้ี ๕.๑ สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  
๔ คะแนน ๓ 

 ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๕.๒ การวางระบบผูWสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
๔ คะแนน ๓  ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๕.๓ การประเมินผูWเรียน  ๔ คะแนน ๓  ไมJบรรลุ 

   ตัวบJงช้ี ๕.๔ ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหJงชาติ  

รWอยละ 

๑๐๐ ๕ 

มีการดำเนินการครบตาม

เกณฑSทุกขWอท่ีประเมิน บรรลุ 



 

๗ 
 

องคLประกอบ เปgาหมาย 
คะแนนผล 

การประเมิน 

เหตุผล 

กรณีได/ต้ังแตS ๔ คะแนน 

บรรลุ/ 

ไมSบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคSประกอบท่ี ๕                                ๓.๕๐  
 

องคLประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

   ตัวบJงช้ี ๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูW  ๔ คะแนน ๓  ไมJบรรลุ 

คะแนนเฉล่ียองคSประกอบท่ี ๖                              ๓   

คะแนนเฉล่ียทุกองคLประกอบ                           ๓.๔๓  การบรรลุ ๔ 

 
 

 

ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคLประกอบคุณภาพ 
 

องคLประกอบ 

คะแนนเฉล่ียองคLประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 

ปGจจัย

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 

องคSประกอบท่ี ๑  ผJานการประเมิน หลักสูตรไดWมาตรฐาน 

องคSประกอบท่ี ๒  ๓ 

  

(๒.๑) 

๔.๗๕, 

(๒.๒) ๕, 

(๒.๓) ๔.๔๔ 

๔.๗๓ ระดับคุณภาพดีมาก 

องคSประกอบท่ี ๓  

๓ 

(๓.๑) ๓, 

(๓.๒) ๓, 

(๓.๓) ๓ 

  ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 

องคSประกอบท่ี ๔  

๓ 

(๔.๑) ๓, 

(๔.๓) ๑, 

(๔.๒) ๓.๘๙ 

  ๒.๖๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 



 

๘ 
 

องคLประกอบ 

คะแนนเฉล่ียองคLประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 

ปGจจัย

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 

องคSประกอบท่ี ๕  

๔ (๕.๑) ๓ 

(๕.๒) ๓, 

(๕.๓) ๓, 

(๕.๔) ๕ 

 ๓.๕ ระดับคุณภาพดี 

องคSประกอบท่ี ๖  ๑  (๖.๑) ๓  ๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย ๒.๘๔ ๓.๕๐ ๔.๗๓ ๓.๔๓ ระดับคุณภาพดี 

 

 

๙. จุดเดSนและแนวทางเสริม / จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

๑) องคLประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน 

- จุดเดSน 

 

- แนวทางเสริม 

  
- จุดท่ีควรพัฒนา  

แผนบริหารความเส่ียงอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตร 
 

- แนวทางปรับปรุง 
หลักสูตรฯ ควรจัดทำแผนบริหารความเส่ียงอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตร โดยวิเคราะหSอัตรากำลังในระยะ

ยาว เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  

 

๒) องคLประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  

- จุดเดSน 

  

- แนวทางเสริม 

  

- จุดท่ีควรพัฒนา 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในเชิงลึก เนWนเชิงคุณภาพ 



 

๙ 
 

 
       - แนวทางปรับปรุง 

ควรเพ่ิมการประเมินคุณภาพบัณฑิตเชิงคุณภาพ เพ่ือใหWไดWขWอมูลยWอนกลับเชิงลึก และไดWขWอมูลสะทWอนกลับ

นำมาสูJการกำหนดผลลัพธSการเรียนรูWของบัณฑิตท่ีตรงประเด็น และสามารถนำมาเปwนฐานขWอมูลการปรับปรุงการ

บริหารจัดการหลักสูตรใหWสอดคลWองกับความพึงพอใจของผูWเรียน ขWอเสนอแนะความตWองการของผูWใชWบัณฑิต  
 

 

๓) องคLประกอบท่ี ๓ นิสิต 

 

- จุดเดSน 

 

- แนวทางเสริม 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. กระบวนการแนะแนวและการประชาสัมพันธSกลุJมเปzาหมายนิสิตในหลักสูตร 

๒. กระบวนการเตรียมความพรWอมกJอนเขWาศึกษา 

๓. กระบวนการจัดการขWอรWองเรียนของนิสิตในเร่ืองระบบเครือขJายอินเตอรSเน็ตในระดับสJวนงาน    

๔. กระบวนการกิจกรรมพัฒนานิสิต 

- แนวทางปรับปรุง 

๑. กระบวนการแนะแนวและประชาสัมพันธSกลุJมเปzาหมายของนิสิตในหลักสูตร ควรมีการวิเคราะหSผลการ

ดำเนินการเปwนระยะ ๆ เพ่ือทบทวนผล และนำผลไปปรับปรุงใหWเกิดประสิทธิภาพย่ิงๆ ข้ึน โดยคำนึงถึง

เปzาหมาย และบริบทของหลักสูตรเปwนสำคัญ 

๒. การเตรียมความพรWอมกJอนเขWาศึกษา ควรมีการวิเคราะหSป|ญหานิสิตแรกเขWาอยJางเปwนระบบ นำผลการ

วิเคราะหSมาออกแบบกิจกรรมใหWสอดคลWองกับป|ญหาแรกเขWาของนิสิตแตJละกลุJม ในการจัดกิจกรรมควรมี

การประเมินผลเปwนระยะ ๆ พรWอมท้ังนำผลมาปรับปรุงแกWไข เพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพย่ิงๆ ข้ึนไป 

๓. หลักสูตรควรสะทWอนป|ญหาเร่ืองการจัดการขWอรWองเรียนใหWผูWบริหารระดับสูง หรือนำป|ญหาขWอรWองเรียนใน

พูดคุยในระดับนโยบาย เพ่ือนำไปสูJการจัดการป|ญหาใหWมีประสิทธิภาพ  

๔. หลักสูตรควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหWครอบคลุมบริบทของหลักสูตร และบูรณาการกับพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผลเปwนระยะ ๆ เพ่ือนำผลมาปรับปรุง และพัฒนาใหWเกิด

ประสิทธิภาพ 

 



 

๑๐ 
 

๔) องคLประกอบท่ี ๔ อาจารยL 

- จุดเดSน 

 

- แนวทางเสริม 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

การบริหารงานของอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยSประจำหลักสูตร 

 

- แนวทางปรับปรุง 

ควรมีการกำหนดแนวทางในการบริหารหลักสูตร กำหนดภาระงาน และความรับผิดชอบ โดยอาจใชW

องคSประกอบคุณภาพการศึกษาในแตJละองคSประกอบ แตJละตัวบJงชี้เปwนกรอบในการทำงานเพื่อใหWเกิดความชัดเจน 

และใหWภาระงานตJาง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหWมากย่ิงข้ึน 
 

 

๕) องคLประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู/เรียน 

- จุดเดSน 

 

- แนวทางเสริม 

        

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ขาดการวางแผนเพ่ือใหWเกิดผลลัพธSการเรียนรูWของนิสิตตลอดหลักสูตรเปwนรายป] ตาม มคอ.๒  

๒. การบูรณาการการเรียนการสอนพันธกิจไมJมีการวางแผนการดำเนินงานท่ีชัดเจน  

๓. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูWยังไมJครบถWวน  

 

- แนวทางปรับปรุง 

๑. ควรวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยเนWนการวัดผลลัพธSการเรียนรูWท่ีสอดคลWองกับท่ีกำหนดไวWใน

มคอ.2 โดยเฉพาะการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรWหลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา  เพ่ิมเติมจากการทวนสอบท่ี

ดำเนินไป เพ่ือตอบวัตถุประสงคSของหลักสูตรท่ีกำหนดไวW โดยวิเคราะหSเพ่ือผลการทวนสอบฯ นำมาพัฒนาการ

เรียนการสอนใหWมีผลลัพธSตามท่ีหลักสูตรกำหนดอยJางตJอเน่ืองและมีทิศทางเพ่ือนำไปสูJการวางแผนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูWเรียนไดWอยJางเหมาะสม 

๒. หลักสูตรควรประชุมวางแผนกำหนดรายวิชาท่ีจะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกJสังคม

และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยJางนWอยป]การศึกษาละ ๓ รายวิชาโดยระบุแผนการดำเนินงานและการ

ประเมินผลใน มคอ. ๓ และรายงานผลการดำเนินงานดWานการบูรณาการใน มคอ.๕ ใหWชัดเจน เพ่ือนิสิตจะไดWนำ



 

๑๑ 
 

ความรูWจากหWองเรียน ไปใชWในชุมชนและสังคม อีกท้ังยังชJวยสรWางประสบการณSตรงแกJนิสิต รวมท้ังเปwนการ

ประชาสัมพันธSใหWชุมชนและสังคม ไดWรูWจักวิทยาลัยสงฆSทางอWอม  

 

๖) องคLประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

- จุดเดSน 

 

- แนวทางเสริม 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

การจัดหาส่ิงอานวยความสะดวกพ้ืนฐานสำหรับนิสิต 

 

- แนวทางปรับปรุง 

๑. หลักสูตรควรสำรวจและวิเคราะหSความตWองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูWและส่ิงอำนวยความสะดวก

พ้ืนฐาน จัดหาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรูW เชJน แหลJงขWอมูล

สารสนเทศบนเครือขJายอินเตอรSเน็ตเพ่ือการศึกษาคWนควWาและการเรียนรูW , อุปกรณSและเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีจำเปwน

และเหมาะสมในท่ีมีอยู~ใหWมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนสถานการณS ภายใตW

สถานการณSการแพรJระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒. หลักสูตรสังคมศึกษา ควรขับเคล่ือนใหWมีผูWแทนอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตรเขWาไปมีสJวนรJวมใน

คณะกรรมการท่ีมีอำนาจหนWาท่ีในการกำหนดแนวนโยบาย ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนSในการเสนอแนะและรับนโยบายใน

การดำเนินงานของหลักสูตรอยJางเปwนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 

 


