
 

๑ 
 

 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เมื่อวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 



 

๒ 
 

 
๑. บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้กําหนดขึ้น ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับ
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ “หลักสูตรได้มาตรฐาน” และมีคะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีใน
องค์ประกอบที่ ๒-๖ อยู่ที่ระดับดี คะแนนเฉล่ีย ๓.๘๙ โดยมีผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบดังน้ี  

องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน   มีผลการประเมิน “ผ่าน” (หลักสูตรได้มาตรฐาน)  
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต   มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๔๕)  
องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต      มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉล่ีย ๓.๖๗)  
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์   มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉล่ีย ๔.๒๔)  
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 

“ดีมาก” (คะแนนเฉล่ีย ๔.๒๕)  
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉลี่ย ๓) 
 

๒.  รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
  
 
      ๑) ลงช่ือ....................................................................................................ประธานกรรมการ 
                    (พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.) 
 
 
 
 
      ๒) ลงช่ือ....................................................................................................กรรมการ 
                    (พระมหาสพุร รกฺขิตธมฺโม,ผศ.ดร.) 
 
 
 
 
      ๓) ลงช่ือ....................................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
                    (ผศ.กิตติศักด์ิ ณ สงขลา) 
 



 

๓ 
 

๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน 

ท่ีสําเร็จการศึกษา ปีท่ีสําเร็จ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(พระพุทธศาสนา) 

พระอธิการเวียง*  
กิตฺติวณฺโณ, ผศ.ดร.  

-Ph.D.(Pali & Buddhist 
Studies)  

-Banaras Hindu University 
India  

-๒๕๔๙  
 

-M.A.(Pali Literature)  
 

- Banaras Hindu University 
India 

-๒๕๔๔  
 

-พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

-๒๕๓๙ 

รองศาสตราจารย์ 
(พระพุทธศาสนา) 

รศ.ดร.ทวีศักด์ิ ทองทิพย์* 
 

-พธ.ด.  
(พระพุทธศาสนา)  

-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  

-๒๕๕๗  

-ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)  -มหาวิทยาลัยศิลปากร  -๒๕๓๖  
-พธ.บ.(ศาสนา) -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
-๒๕๓๔ 

อาจารย์ 
 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม*  
 

-Ph.D.(Buddhist Studies)  -University of 
Jammu,India  

-๒๕๕๖  
 

-M.Phil (Buddhist Studies) -University of Delhi,India  -๒๕๕๑  
-M.A.(Buddhist Studies)  -University of Delhi,India  -๒๕๕๐  
-ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์)  

-มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

-๒๕๔๖  
 

-พธ.บ.(สังคมศึกษา) -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

-๒๕๔๖ 

 
 
๔. ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 

- 
 
  



 

๔ 
 

๕. รายงานผลการประเมินคณุภาพระดับหลักสูตร  
    ตาราง ๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีกํ่าหนดโดย สกอ. 

ที่ เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

๑ จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลกัสูตร   

๒ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
๓ คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร   
๔ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา   
๕ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ   
๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  

๗ คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
๘ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
๙ คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
๑๐ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา   
๑๑ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  

๑๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   
 สรุปผลการประเมิน      ได้มาตรฐาน           ไม่ได้มาตรฐาน    

 
 
 
 
  



 

๕ 
 

 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีได้ต้ังแต่ ๔ คะแนน 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  

   ตัวบ่งช้ี ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

๔.๒๕ 
คะแนน 

4.61 
เป็นผลคะแนนประเมิน

คุณภาพบัณฑิต 
บรรล ุ

  ตัวบ่งช้ี ๒.๒ (ป.โท) ผลงานของนิสิต
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ร้อยละ 
๓๕ 

 
2.29  ไม่บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๒.๒ (ป.เอก) ผลงานของนิสิต
และผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
๖๕ 

 
  

   คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ ๒  3.45  

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 

   ตัวบ่งช้ี ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน 4 

มีจํานวนผู้สมัครและเข้า
เรียนในหลักสตูรเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เห็นชัดเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

๔ คะแนน 4 

 ทางหลักสูตรมีการจัดทํา
มือสิกขาจาริกอารยธรรม
พุทธสมัยทวารวดีและ

สมัยขอมในพ้ืนที่อีสานใต้ 
เพ่ือใช้เป็นแบบอย่างใน
การจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติสําหรับหลักสูตร
อ่ืนๆ มผีลการดําเนินการ

เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๔ คะแนน 3  ไม่บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ ๓  3.67  

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  



 

๖ 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย คะแนนผล 
การประเมิน 

เหตุผล 
กรณีได้ต้ังแต่ ๔ คะแนน 

บรรล/ุ 
ไม่บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

๔ คะแนน 4 
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร มีตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้นและมีการ
ตีพิมพ์บทความวิชาการ
และบทความวิจัยใน

วารสารที่อยู่ในฐาน TCI 
ทั้งฐาน ๑ และฐาน ๒ 

ตลอดถึงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๔.๒ คุณภาพอาจารย์  ๔ คะแนน 4.72 บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์  ๔ คะแนน 4 บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ ๔  4.24  

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

   ตัวบ่งช้ี ๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร  

๔ คะแนน 4 
มีการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามกรอบระยะเวลาที่  

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

๔ คะแนน 4 

มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลการ
ดําเนินการเห็นชัดเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๕.๓ การประเมินผูเ้รียน  ๔ คะแนน 4 

มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง และมีผลการ
ดําเนินการเห็นชัดเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

บรรล ุ

   ตัวบ่งช้ี ๕.๔ ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

5 
มีสิ่งที่ต้องดําเนินการ ๑๑ 
ข้อ สามารถดําเนินการได้

ทุกข้อ 
บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ ๕  4.25  

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

   ตัวบ่งช้ี ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ๔ คะแนน 3  บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค์ประกอบที่ ๖  3  

   คะแนนเฉล่ียทุกองค์ประกอบ 3.89 บรรลุ ๑๐ 
 



 

๗ 
 

    ตาราง ๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตบช. 

ปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต/

ผลกระทบ
คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๑-๒.๐๐ คุณภาพน้อย
๒.๐๑-๓.๐๐ คุณภาพปานกลาง
๓.๐๑-๔.๐๐ คุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ คุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๑  ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ ๒  ๒ 
  

(2.1) 4.61, 
(2.2) 2.29 

3.45 ระดับคณุภาพดี 

องค์ประกอบที่ ๓  ๓ (3.1) 4, 
(3.2) 4, 
(3.3) 3 

  3.67 ระดับคณุภาพดี 

องค์ประกอบที่ ๔  ๓ (4.1) 4, 
(4.3) 4, 

(4.2) 4.72 
  4.24 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๕  ๔ 
(5.1) 4 

(5.2) 4, (5.3) 
4, (5.4) 5 

 4.25 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๖  ๑  (6.1) 3  3 ระดับคณุภาพปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.96 4.00 3.45 3.89 ระดับคณุภาพดี 

 
๖. จุดเด่นและแนวทางเสริม / จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรงุ 
 

    ๑) องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 
      - จุดเด่น 

หลักสูตรมีการกํากับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งยังสามารถประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทาง
วิชาการที่สามารถรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาเอก 
      - แนวทางเสริม 

- 
      - จุดที่ควรพัฒนา 

- 
      - แนวทางปรับปรุง 

การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตรได้สร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง และสร้างระบบกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในทุกมิติ เฉพาะอย่างย่ิง 
แหล่งทุนสําหรับการตีพิมพ์/นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
 



 

๘ 
 

    ๒) องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  
      - จุดเด่น 

มีบัณฑิตที่มีคณุภาพซึ่งจะเห็นได้จากการผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีผลการประเมิน
เฉลี่ยอยู่ระดับดีมาก (๔.๖๑) 
      - แนวทางเสริม 

หลักสูตรฯ ควรสังเคราะห์และศึกษา กระบวนการในการบริหารหลักสูตร เพ่ือจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
หรือ เป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรอ่ืนๆต่อไป 
      - จุดที่ควรพัฒนา 

- 
      - แนวทางปรับปรุง 

- 
 
 

    ๓) องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
       - จุดเด่น 

- 
      - แนวทางเสริม 

- 
      - จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
      - แนวทางปรับปรุง 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการประเมินผลการดําเนินการเป็นระยะ เพ่ือประโยชน์ในการนําข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการให้เหมาะสมและมีผลการดําเนินการเห็นชัดเป็นรูปธรรม 
 
 

    ๔) องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
       - จุดเด่น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความต่ืนตัวและมีความกระต่ืนรื้อร้นในการวิจัยและการพัฒนาผลงาน
วิชาการซึ่งเห็นได้ชัดจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      - แนวทางเสริม 

ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้หรอื
ถ่ายทอดไปสู่นิสิตในหลักสูตร 
      - จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการจัดทาํเป็นโมเดลหรือรูปแบบในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและ
การส่งเสริมคณาจารย์ในหลกัสูตรอ่ืนๆต่อไป 
      - แนวทางปรับปรุง 

- 
 
 
 
 



 

๙ 
 

    ๕) องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
       - จุดเด่น 
 หลักสูตรมีการดําเนินการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และมีผลปรากฏอย่างชัดเจน 
      - แนวทางเสริม 

- 
      - จุดที่ควรพัฒนา 
  การประเมินและติดตามผลเรียนรู้และผลการสอน เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง และนําผลการประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตและผลการสอนมาพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรปูแบบใหม่ หรอื 
 ในการพัฒนาหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบใหม่เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย และขยาย
แผนการรับสมคัรนิสิตต่ออาจารย์ให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป 
      - แนวทางปรับปรุง 
 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามสถานการณท์ี่เกิดขึ้นปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็น
หลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตรฯ ปริญญาโท ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 

    ๖) องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      - จุดเด่น 

หลักสูตรฯ เหน็ความสําคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหกั้บนิสิต ซึ่งได้มีการเสนอผู้บริหาร และจัดทําแผน
ในการจัดหา และจัดซื้อจัดจ้าง 
      - แนวทางเสริม 

หลักสูตรฯ ควรมีวิธีที่จะทําให้หลักสูตรได้สิง่สนับสนุนในการเรียนรู้ ที่เหมาะสม สําหรบันิสิตในหลักสูตรได้
ใช้ในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
      - จุดที่ควรพัฒนา 

เรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
      - แนวทางปรับปรุง 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 หรือ ในสถานการณ์ปกติ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการ
เรียนรู้ทั้งสําหรบัผู้เรียนและผูส้อนและเป็นช่องทางในการเรียนรู้สําหรับผูเ้รียน หากการดําเนินการเดิมยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ทางหลักสูตรฯ ควรเสนอหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการอ่ืนๆ หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใหแ้ก่นิสิต และคณาจารย์ ทัง้ในระดับหลักสูตร และยังเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในเชิงของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล ข้อมลูดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ 
หรือการเผยแพร่ รูปแบบผลงานวิชาการ อ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 


