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บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผลในการประเมินหลักสูตร 

        พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุ�งเน�นให�การศึกษาเป นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือสร�างคนท่ีมีคุณภาพ ได�มาตรฐานสากล หลักสูตรเป นสิ่งท่ีสําคัญและ
จําเป นสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทําให�จุดมุ�งหมายของการจัดการศึกษาเป นไปอย�าง 
มีประสิทธิภาพและเป นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา  

 ดังนั้น เพ่ือให�หลักสูตรสอดคล�อง เป นไปตามความต�องการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
อยู�ตลอดเวลา กระทรวงศึกษาธิการจึงได�ออกประกาศกําหนดเกณฑ6มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 
๒๕๔๘ ไว� โดยให�ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให�ทันสมัย อย�างน�อยทุก ๕ ป9 และมีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่อง ทุก ๕ ป9  

 ในป9 พ.ศ.๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได�ออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติข้ึน 
เพ่ือให�เป นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต�ละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใช�เป นหลักในการจัดทํามาตรฐานด�านต�างๆ ให�การจัด
การศึกษามุ�งสู�เป=าหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตได�อย�างมีคุณภาพ ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาต�อง
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนและเกณฑ6การประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว�าด�วยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาต�องจัดให�มีการประเมิน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่อง อย�างน�อยทุกๆ ๕ ป9 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จัดอยู�ใน
ประเภทเฉพาะทางท่ีเน�นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ค ๒) มีการจัดการเรียนการสอนท้ังใน
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาคท่ัวประเทศ ในส�วนกลางมี ๕ คณะ ในส�วนภูมิภาค แยกเป นวิทยาเขต ๑๐ 
แห�ง วิทยาลัยสงฆ6 ๑๒ แห�ง โครงการขยายห�องเรียน ๕ แห�ง หน�วยวิทยบริการ ๑๙ แห�ง รวมท้ัง
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย ๑ แห�ง และต�างประเทศ ๖ แห�ง ทุกแห�งใช�หลักสูตร
กลางของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ หลักสูตรปรับปรุงและจัดทําใหม�ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ จัดการเรียนการสอนในป9การศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ ๕ ป9 
ในป9การศึกษา ๒๕๕๙  ดังนั้น เพ่ือดําเนินการให�เป นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัดให�มีการประเมินหลักสูตรอย�างเป นระบบในรูปแบบของการวิจัย 
เพ่ือนําผลวิจัยไปเป นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพและได�
มาตรฐาน สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 
 
 



  บทท่ี ๑ ๒

๑.๒  วัตถุประสงค!ในการประเมินหลักสูตร 
 ๑.๒.๑ เพ่ือพิจารณาทบทวนคุณภาพของหลักสูตร ท่ีคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ6 โครงการ
ขยายห�องเรียนและหน�วยวิทยบริการ จัดการเรียนการสอน โดยใช�ข�อมูลจากกระบวนการวิจัย 
 ๑.๒.๒ เพ่ือรวบรวม วิเคราะห6และสังเคราะห6ข�อมูลการทบทวนคุณภาพหลักสูตรของทุกส�วน
จัดการศึกษา สําหรับนําไปใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

 

๑.๓ แนวคิดในการประเมินหลักสูตร 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเป นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และเริ่มจัดการเรียนการ
สอนในป9การศึกษา ๒๕๕๕  

 ท้ังนี้ การนับจํานวนหลักสูตรนับตามสาขาวิชา โดย ๑ สาขาวิชาเท�ากับ ๑ หลักสูตร เช�น  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ท้ังหมดนับรวมกันเป น ๔ หลักสูตร 

 ในการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ เป นการ
ประเมินโดยผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู�บริหาร อาจารย6 นิสิต และผู�ใช�บัณฑิต ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับ
หลักสูตร  โดยใช�แนวคิด ในการวิจัยประเมินผล CIPP  Model ของสตัฟเฟTลบีม (Stufflebeam) ๑ 
ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ C (Context evaluation) หมายถึง การประเมินสภาวะแวดล�อม ซ่ึงในการประเมิน
หลักสูตรจะเป นการประเมินสภาพปaญหา ความต�องการของสังคม ปรัชญา และแนวคิดต�างๆ เพ่ือ
นําไปสู�การกําหนดจุดมุ�งหมายของหลักสูตร โครงสร�างและเนื้อหา 
           ๑.๓.๒ I (Input evaluation) หมายถึง การประเมินปaจจัยนําเข�า ซ่ึงในการประเมินผล
หลักสูตร จะเป นการตรวจสอบความพร�อมของปaจจัยต�างๆ ในการผลิตบัณฑิต ได�แก� นิสิต บุคลากร 
และปaจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนรู�ต�างๆ เช�น สถานท่ี ตํารา ห�องเรียน อุปกรณ6การเรียนการสอน 
งบประมาณ เป นต�น 
           ๑.๓.๓ P (Process evaluation) หมายถึง การประเมินกระบวนการ ซ่ึงในการประเมินผล
หลักสูตร จะเป นการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานด�านการเรียนการสอน การบริหารจัดการต�างๆ 
เป นต�น 
           ๑.๓.๔ P (Product evaluation) หมายถึง การประเมินผลผลิต ซ่ึงในการประเมินผลผลิต
ของหลักสูตร จะเป นการประเมินผู�สําเร็จการศึกษา ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของผู�บังคับบัญชา 
การสร�างสรรค6องค6ความรู� ความเป นเลิศทางวิชาการ และการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
  
                                                 

  
๑
 Stufflebeam, D.L., et al. ๑๙๗๑. Educational Evaluation and Decision-Making.  

Itasca, Illinois: Peacock Publishing.  



บทนํา 
 

๓

๑.๔ กรอบแนวคิดในการประเมินหลักสูตร 
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�  
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ความพึงพอใจ 
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อาจารย6 

นิสิต 
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�  
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ประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา 



  บทท่ี ๑ ๔
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บทท่ี  ๒ 
แผนการประเมินหลักสตูร 

 
 ในการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ มุ งประเมิน
หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในป#การศึกษา ๒๕๕๕ ในส วนจัดการศึกษา ประกอบด*วย คณะ ๕ 
แห ง วิทยาเขต ๑๐ แห ง วิทยาลัย ๑๓ แห ง โครงการขยายห*องเรียน ๕ แห ง และหน วยวิทยบริการ 
๑๙ แห ง  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ 
หลักสูตร ปริญญาโท ๑๓ หลักสูตร และปริญญาเอก ๗ หลักสูตร รวมท้ังสิ้น ๔๒ หลักสูตร  

 การประเมินหลักสูตรแบ งระยะเวลาในการดําเนินการเป7น ๒ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ ดําเนินการ
ในป#การศึกษา ๒๕๕๘  และระยะท่ี ๒ ดําเนินการในป#การศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ระยะท่ี ๑ แจกแบบประเมินหลักสูตร ๔ แบบแก ผู*เก่ียวข*อง คือ ผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*บริหาร 
อาจารย< นิสิต ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘  และจัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรระยะท่ี ๑ เป7น
รายงานความก*าวหน*างานวิจัยประเมินหลักสูตร นําส งคณะต*นสังกัดของหลักสูตร และกองวิชาการ 

 ระยะท่ี ๒ แจกแบบประเมินหลักสูตรแก ผู*ใช*บัณฑิต ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจัดทํา
รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ< แต ละหลักสูตรเสนอคณะต*นสังกัดหลักสูตรและกอง
วิชาการ ท้ังนี้ คณะต*นสังกัดหลักสูตรจะสังเคราะห<ภาพรวมเป7นรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรๆ 
ละ ๑ เล ม ส งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อใช*ประโยชน<ในการพัฒนาหลักสูตร
ต อไป 
 

๒.๑ หลักสูตรที่เป�ดสอนในส�วนงานจัดการศึกษา 
 

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศนียบัตรบัณฑิต พระไตรปCฎกศึกษา ๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมนิเทศ ๒ 

ปรัชญา ๓ 

พระพุทธศาสนา ๔ 

สันติศึกษา ๕ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปรัชญา ๖ 

พระพุทธศาสนา ๗ 

๒ คณะพุทธศาสตร< พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา ๘ 

พระพุทธศาสนา ๙ 

ภาษาสันสกฤต ๑๐ 

ศาสนา ๑๑ 



  บทท่ี ๒ ๖ 

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ ๑๒ 

พระไตรปCฎกศึกษา ๑๓ 

(๑) ห*องเรียนคณะพุทธศาสตร< 
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
จ.กาญจนบุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๔ 

(๒) ห*องเรียนคณะพุทธศาสตร< 
วัดพิกุลทอง จ.สิงห<บุรี 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕ 

(๓) ห*องเรียนคณะพุทธศาสตร< 
วัดไพรสณฑ<ศักดาราม  
จ.เพชรบูรณ< 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๖ 

ศาสนา ๑๗ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๘ 

(๔) หน วยวิทยบริการคณะ
พุทธศาสตร< วั 
ดหงษ<ประดิษฐาราม  
จ.สงขลา (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๙ 

ศาสนา ๒๐ 

รัฐศาสตร< ๒๑ 

๓ คณะครุศาสตร< พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนา 

๒๒ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๒๓ 

การสอนภาษาไทย ๒๔ 

การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๒๕ 

สังคมศึกษา ๒๖ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๒๗ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา ๒๘ 

๔ คณะมนุษยศาสตร< พุทธศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา ๒๙ 

พุทธจิตวิทยา ๓๐ 

ภาษาอังกฤษ ๓๑ 

ภาษาไทย ๓๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย ๓๓ 

พุทธศาสตร<และศิลปะ
แห งชีวิต 

๓๔ 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๗

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

ภาษาศาสตร< ๓๕ 

ภาษาอังกฤษ ๓๖ 

พุทธจิตวิทยา ๓๗ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธจิตวิทยา ๓๘ 

๕ คณะสังคมศาสตร< พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๓๙ 

รัฐศาสตร<  ๔๐ 

สังคมวิทยา ๔๑ 

เศรษฐศาสตร< ๔๒ 

สังคมสงเคราะห<ศาสตร< ๔๓ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๔๔ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๔๕ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๔๖ 

การพัฒนาสังคม ๔๗ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๔๘ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๔๙ 

(๑) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดพระรูป  
จ.เพชรบุรี (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร<  ๕๐ 

การจัดการเชิงพุทธ ๕๑ 

(๒) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดปKาเลไลยก<  
จ.สุพรรณบุรี (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๕๒ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๕๓ 

(๓) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดปKาประดู  จ.
ระยอง (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๕๔ 

รัฐศาสตร<  ๕๕ 

(๔) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดไผ ล*อม  
จ.จันทบุรี (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๕๖ 

(๕) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดไร ขิง  
จ.นครปฐม (ส วนกลาง) 
 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๕๗ 

รัฐประศาสนศาสตร< 
๕๘ 



  บทท่ี ๒ ๘ 

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

(๖) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดสระแก*ว  
จ.สระแก*ว (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๕๙ 

(๗) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดหลวงพ อสด
ธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 
(ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๖๐ 

รัฐศาสตร< 
๖๑ 

(๘) หน วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร< วัดใหญ อินทาราม 
จ.ชลบุรี (ส วนกลาง) 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๖๒ 

รัฐศาสตร< ๖๓ 

๖ วิทยาเขตหนองคาย พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๖๔ 

ภาษาอังกฤษ ๖๕ 

รัฐศาสตร<  ๖๖ 

การสอน
พระพุทธศาสนา 

๖๗ 

สังคมศึกษา ๖๘ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  พระพุทธศาสนา ๖๙ 

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๗๐ 

รัฐศาสตร<  ๗๑ 

การสอนภาษาอังกฤษ ๗๒ 

สังคมศึกษา ๗๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๗๔ 

การพัฒนาสังคม ๗๕ 

การบริหารการศึกษา ๗๖ 

(๑) ห*องเรียนวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม 
จ.สุราษฎร<ธาน ี

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๗๗ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๗๘ 

ศาสนา ๗๙ 

๘ วิทยาเขตเชียงใหม  พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๘๐ 

พระพุทธศาสนา ๘๑ 

พุทธศิลปกรรม ๘๒ 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๙

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

ภาษาบาลี ๘๓ 

ภาษาอังกฤษ ๘๔ 

รัฐศาสตร< ๘๕ 

สังคมศึกษา ๘๖ 

สังคมสงเคราะห<ศาสตร< ๘๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๘๘ 

พระพุทธศาสนา ๘๙ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๙๐ 

๙ วิทยาเขตขอนแก น พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๙๑ 

ปรัชญา ๙๒ 

พระพุทธศาสนา ๙๓ 

ภาษาอังกฤษ ๙๔ 

รัฐศาสตร<  ๙๕ 

สังคมศึกษา ๙๖ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๙๗ 

ปรัชญา ๙๘ 

พระพุทธศาสนา ๙๙ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๐๐ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๐๑ 

(๑) ห*องเรียนวิทยาเขต
ขอนแก น จ.ร*อยเอ็ด 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๐๒ 

พระพุทธศาสนา ๑๐๓ 

รัฐศาสตร<  ๑๐๔ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๐๕ 

ศาสนา ๑๐๖ 

(๑) หน วยวิทยบริการวิทยาเขต
ขอนแก น วัดอภิสิทธิ์  
จ.มหาสารคาม 

พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๐๗ 

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๐๘ 

การสอนภาษาไทย ๑๐๙ 



  บทท่ี ๒ ๑๐ 

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

พระพุทธศาสนา ๑๑๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๑๑ 

รัฐศาสตร<  ๑๑๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา ๑๑๓ 

พระพุทธศาสนา ๑๑๔ 

(๑) หน วยวิทยบริการวิทยาเขต
นครราชสีมา วัดชัยภูมิวนาราม 
จ.ชัยภูมิ 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๑๕ 

รัฐศาสตร< ๑๑๖ 

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๑๗ 

ภาษาอังกฤษ ๑๑๘ 

รัฐศาสตร<  ๑๑๙ 

ศาสนา ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ๑๒๑ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๒๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๒๓ 

๑๒ วิทยาเขตแพร  พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๒๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๒๕ 

รัฐศาสตร<  ๑๒๖ 

สังคมศึกษา ๑๒๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๒๘ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๒๙ 

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร< พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๓๐ 

พระพุทธศาสนา ๑๓๑ 

รัฐศาสตร<  ๑๓๒ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๓๓ 

สังคมศึกษา ๑๓๔ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๓๕ 

๑๔ วิทยาเขตพะเยา พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๓๖ 

การสอนภาษาไทย ๑๓๗ 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๑๑

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

ปรัชญา ๑๓๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๓๙ 

รัฐศาสตร<  ๑๔๐ 

สังคมศึกษา ๑๔๑ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๔๒ 

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม 

พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร< ๑๔๓ 

พระพุทธศาสนา ๑๔๔ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปOสสนาภาวนา ๑๔๕ 

พระพุทธศาสนา ๑๔๖ 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร< ๑๔๗ 

๑๖ วิทยาลัยสงฆ<นครพนม พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ ๑๔๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๔๙ 

ภาษาอังกฤษ ๑๕๐ 

รัฐศาสตร<  ๑๕๑ 

สังคมศึกษา ๑๕๒ 

๑๗ วิทยาลัยสงฆ<นครสวรรค< พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๕๓ 

ภาษาอังกฤษ ๑๕๔ 

รัฐศาสตร<   ๑๕๕ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๕๖ 

สังคมศึกษา ๑๕๗ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ๑๕๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๕๙ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๖๐ 

(๑) หน วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ<นครสวรรค<  
วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๖๑ 

รัฐศาสตร<   ๑๖๒ 

(๒) หน วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ<นครสวรรค< วัดบรมธาตุ  
จ.กําแพงเพชร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๖๓ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๖๔ 



  บทท่ี ๒ ๑๒ 

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

(๓) หน วยวิทยบริการ 
วิทยาลัยสงฆ<นครสวรรค< 
วัดพฤษะวันโชติการาม  
จ.พิจิตร 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๖๕ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๖๖ 

๑๘ วิทยาลัยสงฆ<พุทธชินราช 
พิษณุโลก 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๖๗ 

การสอนภาษาไทย ๑๖๘ 

ปรัชญา ๑๖๙ 

พระพุทธศาสนา ๑๗๐ 

ภาษาอังกฤษ ๑๗๑ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๗๒ 

สังคมศึกษา ๑๗๓ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๗๔ 

(๑) หน วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ<พุทธชินราช วัดท านา  
จ.ตาก 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๗๕ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๗๖ 

(๒) หน วยวิทยบริการวิทยาลัย
สงฆ<พุทธชินราช วัดหมอนไม* 
จ.อุตรดิตถ< 

พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๗๗ 

๑๙ วิทยาลัยสงฆ<เลย พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๗๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๗๙ 

รัฐศาสตร<  ๑๘๐ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๘๑ 

๒๐ วิทยาลัยสงฆ<ลําพูน พุทธศาสตรบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๘๒ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๘๓ 

สังคมศึกษา ๑๘๔ 

ภาษาอังกฤษ ๑๘๕ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร< ๑๘๖ 

๒๑ วิทยาลัยสงฆ<บุรีรัมย< พุทธศาสตรบัณฑิต การสอน
พระพุทธศาสนาและ
จิตวิทยาแนะแนว 

๑๘๗ 
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๑๓

ท่ี ส�วนงาน ปริญญา สาขาวิชา ลําดับ 

พระพุทธศาสนา ๑๘๘ 

รัฐศาสตร<  ๑๘๙ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา ๑๙๐ 

๒๒ วิทยาลัยสงฆ<ปOตตานี พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๑๙๑ 

รัฐศาสตร< ๑๙๒ 

ศาสนา ๑๙๓ 

๒๓ วิทยาลัยสงฆ<นครน าน พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย ๑๙๔ 

พระพุทธศาสนา ๑๙๕ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๑๙๖ 

รัฐศาสตร<  ๑๙๗ 

๒๔ วิทยาลัยสงฆ<เชียงราย พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ๑๙๘ 

พระพุทธศาสนา ๑๙๙ 

รัฐประศาสนศาสตร< ๒๐๐ 

๒๕ วิทยาลัยสงฆ<นครลําปาง พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนพระพุทธ 
ศาสนาและจิตวิทยา
แนะแนว 

๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา ๒๐๒ 

รัฐศาสตร< ๒๐๓ 

๒๖ วิทยาลัยสงฆ<พุทธโสธร พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๒๐๔ 

พระพุทธศาสนา ๒๐๕ 

รัฐศาสตร< ๒๐๖ 

สังคมศึกษา ๒๐๗ 

๒๗ วิทยาลัยสงฆ<ศรีสะเกษ พุทธศาสตรบัณฑิต การจัดการเชิงพุทธ ๒๐๘ 

พระพุทธศาสนา ๒๐๙ 

รัฐศาสตร<  ๒๑๐ 

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ M.A. Buddhist  Studies 
(International) 

๒๑๑ 

Ph.D. Buddhist  Studies 
(International) 

๒๑๒ 

 



  บทท่ี ๒ ๑๔ 

๒.๒  หลักสูตรที่ต)องประเมิน 
 หลักสูตรท่ีต*องประเมินในวงรอบดําเนินการครบ ๕ ป# คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก ท่ีปรับปรุงและจัดทําใหม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ จัดการเรียนการสอนในป#การศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ ๕ ป# ในป#การศึกษา ๒๕๕๙  จําแนกเป7น 
ปริญญาตรี ๒๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๓ หลักสูตร และปริญญา
เอก ๗ หลักสูตร รวมท้ังสิ้น ๔๒ หลักสูตรจําแนกตามคณะต*นสังกัดของหลักสูตรได*ดังนี้ 
 

 ๒.๒.๑ ระดับปริญญาตรี เป�ดสอน ๒๑ หลักสูตร 
  ๑) คณะพุทธศาสตร0 
      (๑) พุทธศาสนา      (๒) ศาสนา 
      (๓) ปรัชญา  (๔) บาลีสันสกฤต  
      (๕) บาลีพุทธศาสตร<  (๖) ภาษาบาลี   
      (๗) พุทธศิลปกรรม  (๘) มหายานศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
  ๒) คณะครุศาสตร0 
      (๙) สังคมศึกษา  (๑๐) การสอนภาษาไทย 
      (๑๑) การสอนภาษาอังกฤษ (๑๒) การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว 
  ๓) คณะมนุษยศาสตร0 
      (๑๓)ภาษาไทย (๑๔) ภาษาอังกฤษ 
      (๑๕) พุทธจิตวิทยา (๑๖) จิตวิทยา 
  ๔) คณะสังคมศาสตร0 
      (๑๗) รัฐศาสตร< (๑๘) เศรษฐศาสตร<   
      (๑๙) สังคมวิทยา (๒๐) สังคมสงเคราะห<ศาสตร<   
      (๒๑) การจัดการเชิงพุทธ  
 ๒.๒.๒ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร 
      พระไตรปCฎกศึกษา 
 ๒.๒.๓ ระดับปริญญาโท เป�ดสอน ๑๓ หลักสูตร 
  ๑) บัณฑิตวิทยาลัย 
      (๑) พระพุทธศาสนา (๒) ปรัชญา   
             (๓) ธรรมนิเทศ (๔) สันติศึกษา 
      (๕) วิปOสสนาภาวนา   
  ๒) คณะพุทธศาสตร0        
      (๖) ศาสนาเปรียบเทียบ 
  ๓) คณะครุศาสตร0 
      (๗) การบริหารการศึกษา  
  ๔) คณะมนุษยศาสตร0 
      (๘) ชีวิตและความตาย (๙) ภาษาศาสตร<  
      (๑๐) พุทธศาสตร<และศิลปะแห งชีวิต  
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๑๕

  ๕) คณะสังคมศาสตร0 
      (๑๑) การจัดการเชิงพุทธ (๑๒) รัฐประศาสนศาสตร<  
      (๑๓) การพัฒนาสังคม 
 ๒.๒.๔ ระดับปริญญาเอก เป�ดสอน ๗ หลักสูตร  
  ๑) บัณฑิตวิทยาลัย 
      (๑) พระพุทธศาสนา   (๒) ปรัชญา   
      (๓) บาลีพุทธศาสตร<  
  ๒) คณะครุศาสตร0 
      (๔) พุทธบริหารการศึกษา  
  ๓) คณะมนุษยศาสตร0 
      (๕) พุทธจิตวิทยา 
  ๔) คณะสังคมศาสตร0 
      (๖) รัฐประศาสนศาสตร<   (๗) การจัดการเชิงพุทธ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๒ ๑๖ 

๒.๓ ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการประเมินหลักสูตร 

๑.  แต งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒. จัดทําคู มือการ
ประเมินหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๓. ขออนุมัติสภาวิชาการ
เพ่ือประเมินหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยตาม

คู มือการประเมิน
หลักสูตร 

๖. แจกแบบประเมิน
หลักสูตร ๔ แบบแก ผู*

เก่ียวของ คือ 
ผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*บริหาร 

อาจารย< นิสิต 

๗. ส วนจัดการศึกษาจัดทํา
รายงานการวิจัยประเมิน
หลักสูตรระยะท่ี ๑ นําส ง

คณะต*นสังกัดของ
หลักสูตร และกองวิชาการ 

๑๑.  คณะต*นสังกัด
หลักสูตรสังเคราะห<

ภาพรวมเป7นรายงานการ
วิจัยประเมินหลักสูตรๆละ 
๑ เล ม ส งคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒. คณะร วมกับ 
กองวิชาการจัดกิจกรรม 
สานเสวนาการประเมิน

หลักสูตร 

๙. แจกแบบประเมิน
หลักสูตรแก ผู*ใช*
บัณฑิต ในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

๑๐. ส วนจัดการศึกษา
จัดทํารายงานการวิจัย
ประเมินหลักสูตรฉบับ

สมบูรณ< แต ละหลักสูตร
เสนอคณะต*นสังกัด

๔. ประชุมชี้แจงการใช*
คู มือการประเมินหลักสูตร

แก ส วนจัดการศึกษา 

๘. คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรับรอง

รายงานความก*าวหน*า
งานวิจัยประเมินหลักสูตร

ของทุกส วนจัดการศึกษาและ
รายงานต อสภาวิชาการ 

๕.แต งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรของ

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย
สงฆ<แต ละแห ง 

๑๓.  คณะจัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร ฉบับสมบูรณ0 
จําแนกตามหลักสูตร 

เพ่ือใช)เป;นฐานข)อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๑๗

ข้ัน 
ตอน 

กิจกรรม วิธีดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผู)รับผิดชอบ 

๑ กอ ง วิ ช า ก า ร เ ส น อ
แต งต้ังคณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๑ . แต ง ต้ั ง คณะกรรมกา รป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประกอบด*วย ผู*แทนของ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร< คณะครุ
ศาสตร<  คณะมนุษยศาสตร< และคณะ
สังคมศาสตร< 
   ๒.คณะกรรมการชุดนี้ มี อํานาจหน*าท่ี
ออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตร
ทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
   ๓.ประชุมเ พ่ือวางแผนการประเมิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เมษายน
๒๕๕๗ 

กองวิชาการ 

๒ จั ด ทํ า คู มื อ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๑.ศึกษารูปแบบและแนวคิดการประเมิน
หลักสูตร ท่ี เหมาะสมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
   ๒.ออกแบบและจัดทําแบบประเมิน
หลักสูตรและรูปแบบการเขียนรายงานการ
วิจัยประเมินหลักสูตร 
   ๓.แต งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิตรวจแบบประเมิน
และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
   ๔.จัดทําคู มือการประเมินหลักสูตร 

กรกฎาคม 
- 

สิงหาคม
๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

๓ ขออนุมัติสภาวิชาการ
เพ่ือประเมินหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยตาม
คู มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 

   นําเสนอแผนการประเมินหลักสูตรและ
คู มือการประเมินหลักสูตรต อสภาวิชาการ
เพ่ือขออนุมัติ       
    
    

สิงหาคม
๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

๔ ประชุมชี้แจงการใช*
คู มื อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรแก ส วนจัด
การศึกษา 

  ๑.จัดพิมพ< คู มือประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเผยแพร แก ทุกส วนงานจัด
การศึกษา 
  ๒.ประชุมผู*บริหารส วนจัดการศึกษาชี้แจง
แนวทางและคู มือการประเมินหลักสูตร 

กันยายน 
๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 

กองวิชาการ 
๕ แต งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตรของ
ค ณ ะ / วิ ท ย า เ ข ต /
วิทยาลั ยสงฆ< แต ละ
แห ง 

   ๑ . แต ง ต้ั ง คณะกรรมกา รป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรของแต ละส วนจัดการศึกษา แห ง
ละ ๑ ชุด 
   ๒.คณะกรรมการชุดนี้ มี อํานาจหน*าท่ี
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร ทุกระดับท่ี
จัดการเรียนการสอนในส วนจัดการศึกษา

กันยายน
๒๕๕๘ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ  
วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ< 
โครงการขยาย



  บทท่ี ๒ ๑๘ 

ข้ัน 
ตอน 

กิจกรรม วิธีดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผู)รับผิดชอบ 

นั้นๆ  
   ๓.ผู*บริหารสูงสุดของส วนจัดการศึกษา
แต ละแห ง เป7นผู*ลงนามในคําสั่งแต งต้ัง  
   ๔.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการ
ประเมินหลักสูตรของส วนงาน  

ห*องเรียน 
หน วยวิทย
บริการ 

๖ แ จ ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร ๔ แบบแก ผู*
เ ก่ี ย ว ข อ ง  คื อ 
ผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*บริหาร 
อาจารย< นิสิต 

   ๑. สํารวจจํานวนผู*บริหาร อาจารย<และ
นิสิต ท่ีเก่ียวข*องกับหลักสูตรท่ีเปCดสอนใน
แต ละส วนจัดการศึกษา 
  ๒. คัดเลือกผู*ทรงคุณวุฒิหลักสูตรละ ๕ 
ท าน เ พ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร 
ประกอบด*วย ผู*ทรงคุณวุฒิด*านครุศาสตร</
ศึกษาศาสตร< ๒ ท าน และผู*ทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๓ ท าน 
   ๓. แจกแบบประเมินหลักสูตรท่ีกําหนด
ในคู มือประเมินหลักสูตรแก ประชากร
กลุ มเปfาหมาย คือ ผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*บริหาร
หลักสูตร อาจารย<และนิสิต 
       ๓ . ๑  ผู* ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  ๕  ท า น 
ประกอบด*วย ผู*ทรงคุณวุฒิด*านครุศาสตร</
ศึกษาศาสตร< ๒ ท าน และผู*ทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๓ ท าน 
       ๓.๒ ผู*บริหารหลักสูตรของส วนงาน 
คือ  
            - บัณฑิตวิทยาลัยและคณะ ได*แก  
คณบดี รองคณบดี หัวหน*าภาควิชา  
            - วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ< ได*แก  
ผู*อํานวยการวิทยาลัยสงฆ< รองผู*อํานวยการ
วิทยาลัยสงฆ< หัวหน*าฝKายวางแผนวิชาการ 
หัวหน*าสาขาวิชา  
            - โครงการขยายห*องเรียน/หน วย
วิทยบริการ ได*แก  ผู*อํานวยการโครงการ
ขยายห*องเรียน/หน วยวิทยบริการ หัวหน*า
ฝKายวางแผนวิชาการ หัวหน*าสาขาวิชา 
       ๓ . ๓  อ าจ า รย< ท้ั งหมด ท่ี ส อน ใน
หลักสูตร ต้ังแต ชั้นป#ท่ี ๑ – ๔  
 

       ๓.๔ นิสิตชั้นป#สุดท*าย ของแต ละ

ตุลาคม
๒๕๕๘   

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 
วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ< 
โครงการขยาย
ห*องเรียน 
หน วยวิทย
บริการ 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๑๙

ข้ัน 
ตอน 

กิจกรรม วิธีดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผู)รับผิดชอบ 

หลักสูตร 
๗ ส ว น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า

จัดทํารายงานการวิจัย
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร
ระยะท่ี ๑ นําส งคณะ
ต*นสังกัดของหลักสูตร 
และกองวิชาการ 

   ๑. รวบรวมแบบประเมินและวิเคราะห<
ข*อมูลผลการประเมินแยกแต ละหลักสูตร 
แต ละส วนจัดการศึกษา 
   ๒. จัดทํารายงานความก*าวหน*าการวิจัย
ประเมินหลักสูตรแต ละหลักสูตร ของส วน
จัดการศึกษา 
   ๓ .  ประชุมคณะกรรมการประเ มิน
หลักสูตรของส วนงาน พิจารณาความ
ถูกต*องของรายงานความก*าวหน*าการวิจัย
ประเมินหลักสูตรแต ละหลักสูตร  
   ๔.รวบรวมรายงานความก*าวหน*าการ
วิจัยประเมินหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
นําส งคณะต*นสั ง กัดหลักสูตรและกอง
วิชาการ 

มกราคม
๒๕๕๙ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 
วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ< 
โครงการขยาย
ห*องเรียน 
หน วยวิทย
บริการ 

๘ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานความก*าวหน*า
ง า น วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรของทุกส วน
จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ร า ย ง า น ต อ ส ภ า
วิชาการ 

   ๑ . ก อ ง วิ ช า ก า ร ร ว บ ร ว ม ร า ย ง า น
ความก*าวหน*างานวิจัยประเมินหลักสูตร
ของทุกส วนจัดการศึกษา 
   ๒ .ประชุ มคณะกรรมการประ เ มิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจและ
รับรองรายงานความก*าวหน*างานวิจัย 
   ๓.เสนอรายงานความก*าวหน*างานวิจัย
ประเมินหลักสูตรต อสภาวิชาการ 

กุมภาพันธ< 
- 

มีนาคม
๒๕๕๙ 

คณะกรรมการ
ประเมิน
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
 
กองวิชาการ 

๙ แ จ ก แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ห ลั ก สู ต ร แ ก ผู* ใ ช*
บั ณ ฑิ ต  ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   ๑.สํารวจท่ีอยู บัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในป#
การศึกษา ๒๕๕๙  
      - พระบัณฑิต คือ พระท่ีกําลังปฏิบัติ
ศาสนกิจในป# พ.ศ.๒๕๕๙ 
      - บัณ ฑิตคฤหั ส ถ<  คื อ  ผู* ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศึกษาและรับปริญญาในป# พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ๒.ส งแบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ใช*
บัณฑิต เพ่ือสอบถามผู*บังคับบัญชาหรือ
นายจ*างของบัณฑิต ในข*อ ๑  

พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 
วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ< 
โครงการขยาย
ห*องเรียน 
หน วยวิทย
บริการ 

๑๐ ส ว น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
จัดทํารายงานการวิจัย
ประเมินหลักสูตรฉบับ

   ๑.รวบรวมแบบประเมินและวิเคราะห<
ข*อมูลผลการประเมินแยกแต ละหลักสูตร 
ของแต ละส วนจัดการศึกษา 

มกราคม 
- 

กุมภาพันธ<

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 



  บทท่ี ๒ ๒๐ 

ข้ัน 
ตอน 

กิจกรรม วิธีดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

ผู)รับผิดชอบ 

ส ม บู ร ณ<  แ ต ล ะ
หลักสูตรเสนอคณะต*น
สังกัดและกองวิชาการ 

   ๒ . จั ด ทํ ารายง านการวิ จั ยประ เ มิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ< แต ละหลักสูตรของ
ส วนจัดการศึกษา 
   ๓ .ประชุ มคณะกรรมการประ เ มิน
หลักสูตรของส วนงาน พิจารณาความ
ถูกต*องของรายงานการวิ จัยประเ มิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ< แต ละหลักสูตร  
   ๔.รวบรวมรายงานการวิจัยประเมิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ<ของทุกหลักสูตร 
นําส งคณะต*นสั ง กัดหลักสูตรและกอง
วิชาการ 

๒๕๖๐ วิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ< 
โครงการขยาย
ห*องเรียน 
หน วยวิทย
บริการ 

๑๑ ค ณ ะ ต* น สั ง กั ด
หลักสูตรสัง เคราะห<
ภาพรวมเป7นรายงาน
ก า ร วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรๆละ ๑ เล ม 
ส ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

   ๑.รวบรวมรายงานการวิจัยประเมิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ<ของแต ละส วนงาน 
   ๒.สังเคราะห<ภาพรวมรายงานการวิจัย
ประเมินหลักสูตรๆ ละ ๑ เล ม 
   ๓ .ประชุ มคณะกรรมการประ เ มิน
หลักสูตรของคณะต*นสังกัดหลักสูตร เพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองรายงานการวิจัย
ประเมินหลักสูตรภาพรวมหลักสูตรละ ๑ 
เล ม 
   ๔ . นํ าส ง ร าย ง านการวิ จั ยประ เ มิน
หลักสู ตร  ต อคณะกรรมการประเ มิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย หลักสูตรละ ๑ 
เล ม 

มีนาคม 
- 

เมษายน
๒๕๖๐ 

บัณฑิต 
วิทยาลัย/ 
คณะต*นสังกัด 
หลักสูตร 

๑๒ ค ณ ะ ร ว ม กั บ ก อ ง
วิชาการจัดกิจกรรม
ส า น เ ส ว น า ก า ร
ประเมินหลักสูตร 

   ๑.จัดกิจกรรมสานเสวนาคืนข*อมูลแก 
ส วนงานจัดการศึกษา 
   ๒.รวบรวมข*อเสนอแนะของผู*ร วมสาน
เสวนา  มาปรั บปรุ ง ง านวิ จั ยประเ มิน
หลักสูตรฉบับสมบูรณ< 

พฤษภาคม
๒๕๖๐ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 
กองวิชาการ 

๑๓ คณะจัดทํารายงาน
การประเมินหลักสูตร 
ฉบับสมบูรณ< จําแนก
ตามหลักสูตรเพ่ือใช*
เป7นฐานข*อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 

   ๑.จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร
ฉบับสมบูรณ< จําแนกตามหลักสูตร 
   ๒.จัดทําฐานข*อมูลหลักสูตรเพ่ือใช*ในการ
พัฒนาหลักสูตร 

มิถุนายน 
- 

สิงหาคม
๒๕๖๐ 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
คณะ 
กองวิชาการ 

 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๒๑

๒.๔  เคร่ืองมือในการประเมินหลักสูตร   

 มหาวิทยาลัยสร*างเครื่องมือประเมินหลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยเพ่ือประเมินหลักสูตรท่ี
ดําเนินการครบรอบ ๕ ป# จํานวน ๕ แบบ คือ 
 ๑) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ทรงคุณวุฒิ  
 ๒) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*บริหาร  
 ๓) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารย<  
 ๔) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับนิสิต  
 ๕) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ใช*บัณฑิต 
 

 ๒.๔.๑ การสร)างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 การสร*างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช*ในวิจัย มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  

 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง แล*วกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  

 ๒) สร*างเครื่องมือท่ีใช*ในการวิจัย โดยสร*างเป7นแบบประเมินด*านต างๆ ได*แก   
แบบประเมินด*านบริบท แบบประเมินด*านปOจจัยนําเข*า แบบประเมินด*านกระบวนการ และแบบ
ประเมินด*านผลผลิต  

 ๓) ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยให*ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านหลักสูตร
และด*านการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาคําถามแต ละข*อว า
มีความสอดคล*องตรงประเด็นในเรื่องท่ีจะศึกษาวิจัย รวมท้ังพิจารณาสํานวนภาษา ความชัดเจนของ
ข*อคําถาม ได*ค าความสอดคล*องอยู ระหว าง ๐.๖๐ ถึง ๑.๐๐ แล*วนํามาปรับปรุงแก*ไขจนได*แบบ
ประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีความชัดเจนและสอดคล*องกับประเด็นในเรื่องท่ีจะวิจัย  

 ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านหลักสูตรและด*านการวิจัยท่ีตรวจสอบแบบประเมินดังกล าว 
ได*แก   

      (๑) พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านการวิจัย 

   (๒) พระครูสังฆรักษ<กิตติพงศ< สิริวฑฺฒโน ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ผู*ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านหลักสูตร 

   (๓) รศ.ดร.วิชัย วงษ<ใหญ  มหาวิทยาลัยวงษ<ชวลิตกุล ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีชี่ยวชาญด*าน
หลักสูตรและการประเมินผล 

   (๔) ผศ.ดร.เ อ้ือมพร  หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านหลักสูตร 

   (๕) ดร.ดิเรก  สุวรรณเศียร คณะครุศาสตร<  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด*านหลักสูตร 

 ๔) นําแบบประเมินสําหรับอาจารย< ท่ีปรับปรุงแล*วไปทดลองใช*กับอาจารย<ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงมีลักษณะใกล*เคียงกับประชากรท่ีใช*ในการวิจัย ซ่ึงได*กลุ ม
ทดลองเป7นอาจารย<จํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  โดยใช*ค าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach)   ได*ค าความเชื่อม่ัน = .๙๐   ส วนแบบประเมินสําหรับนิสิต
นําไปทดลองกับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวน ๓๐ รูป/คน ตอบแบบประเมิน



  บทท่ี ๒ ๒๒ 

แล*วนํามาหาค าความเชื่อม่ันโดยใช*ค าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) ได*ค า
ความเชื่อม่ัน = .๘๗ ซ่ึงเป7นค าความเชื่อม่ันท่ีสูงสามารถนําไปใช*ในการประเมินเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ได* 

 
๒.๔.๒ วิธีใช)เครื่องมือในการประเมินหลักสูตร 
 การใช*เครื่องมือในการประเมินหลักสูตร จํานวน ๕ แบบ มีวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) เปลี่ยนชื่อหลักสูตร ส วนจัดการศึกษา วัตถุประสงค< โครงสร*างหลักสูตรและรายวิชา 

ในแบบประเมิน ตามข*อมูลใน มคอ.๒ ของหลักสูตร  
 ๒) การประเมินหลักสูตร ๑ หลักสูตรของแต ละส วนงานใช*แบบประเมิน ๑ ชุด 

ประกอบด*วยแบบประเมิน ๕ แบบ คือ 
  (๑) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ทรงคุณวุฒิ  
  (๒) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*บริหาร  
  (๓) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับอาจารย<  
  (๔) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับนิสิต  
  (๕) แบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ใช*บัณฑิต 
 ๓) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให*ตัดรายการประเมินในแบบประเมินหลักสูตรสําหรับ
ผู*บริหาร อาจารย<และนิสิต เฉพาะหัวข*อท่ีวงเล็บว า “สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น”  
 ๔) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให*ตัดรายการประเมินในแบบประเมินหลักสูตรสําหรับ
ผู*บริหาร อาจารย<และนิสิต เฉพาะหัวข*อท่ีวงเล็บว า “สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น”  
 ๕) แจกแบบประเมินหลักสูตรแก ประชากรกลุ มเปfาหมาย คือ ผู*ทรงคุณวุฒิ ผู*บริหาร
หลักสูตร อาจารย<และนิสิตชั้นป#สุดท*าย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๖) แจกแบบประเมินหลักสูตรสําหรับผู*ใช*บัณฑิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๒๓

 
 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 
--------------------------------------- 

แบบประเมินสาํหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร*างข้ึนเพ่ือประเมินความสัมพันธ<สอดคล*องของหลักสูตรด*านบริบท
หลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร< มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
 ๒. คําตอบของท านจะไม ถือว าถูกหรือผิด เพราะเป7นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต จะมี
คุณค าอย างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให*มีความสมบูรณ<ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให*ครบทุกข*อคําถามท่ีท านสามารถตอบได* ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ<ของแบบประเมิน อันจะส งผลท่ีเป7นประโยชน<อย างยิ่งต อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป7น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๓ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข*อมูลท่ัวไปของผู*ทรงคุณวุฒิ 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด*านบริบท 
  ตอนท่ี  ๓ ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  
 

ตอนท่ี ๑ ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
     ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ< 

๒. ประสบการณ<การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว า ๕ ป#    ๕ – ๑๐ ป#    ๑๐ ป#ข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน งทางวิชาการ      ศาสตราจารย<        รองศาสตราจารย<       ผู*ช วยศาสตราจารย<       ไม มี 

 

ตอนที� ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  

           คําช้ีแจง โปรดพิจารณาความสัมพันธ<สอดคล*องของหลักสูตรด*านบริบท โดยมีข*อมูล
ประกอบการพิจารณา  และตัดสินใจให*คะแนนผลการประเมินได*โดยเลือกทําเครื่องหมาย ✓ ในช อง 
“ผลการพิจารณาความสัมพันธ<สอดคล*อง”  เพียงช องเดียว  โดยมีความหมายของคะแนนท่ีให*ดังนี้ 
   - ๑  หมายถึง  เห็นว ารายการประเมินไม�มีความสัมพันธ<สอดคล*อง    
                        ๐  หมายถึง  ไม�แน�ใจว ารายการประเมินไม มีความสัมพันธ<สอดคล*อง      
    ๑  หมายถึง  เห็นว ารายการประเมินมีความสัมพันธ<สอดคล*อง    
 

 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  บทท่ี ๒ ๒๔ 

รายการประเมิน ดัชนีข)อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธ0สอดคล)อง 
-๑ ๐ ๑ 

๑. หลักสูตรมีความสัมพันธ<กับ
ปณิธาน/วิสัยทัศน<ของ
มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  
ศึกษาพระไตรปCฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ< 
 

วิสัยทัศน0  
มุ ง พัฒนามหาวิ ทย าลั ย เป7 น ศูนย< กล า ง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค<ความรู*บูรณา
การกับศาสตร<สมัยใหม   ให*นําไปสู การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย างยั่งยืน 

 

  

๒.หลักสูตรมีความสัมพันธ<กับ
วัตถุประสงค<ของคณะ 

วัตถุประสงค0ของคณะพุทธศาสตร0 
   ๑. มุ งพัฒนาคณะพุทธศาสตร<และบุคลากร
ให*สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด*านการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาวิชาการ การวิจัย การ
ส งเสริมพระพุทธศาสนาและการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได*อย างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. มุ งพัฒนาคุณภาพของนิสิต ให*เป7นผู*มี
ความรู*ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีความ
รับผิดชอบต อตนเอง สถาบันสังคมและ
พระพุทธศาสนา 
   ๓. มุ ง พัฒนาคณะพุทธศาสตร<  ให* เป7น
ศู น ย< ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ด* า น
พระพุทธศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต 
  ๔. มุ งสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม 
คณะสงฆ<และรัฐบาล ในการดําเนินกิจกรรม
ด*านพระพุทธศาสนา 

 

  

๓.หลักสูตรมีความสัมพันธ<กับ
ความต*องการของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ 
 

  

๔.หลักสูตรมีความสัมพันธ<กับ
ความต*องการของท*องถ่ิน 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
  

๕. เนื้อหาของหลักสูตรมีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ ก อ ใ ห* เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น<  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวไปท้ังใน

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

  



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๒๕

รายการประเมิน ดัชนีข)อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธ0สอดคล)อง 
-๑ ๐ ๑ 

และต างประเทศ 
๖.วัตถุประสงค<ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
  

๗. มีความสัมพันธ<สอดคล*อง
ร ะ ห ว า ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค< 
โครงสร*าง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

  

 

ตอนท่ี  ๓ ข)อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
          ๑. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ<กับปณิธาน/วิสัยทัศน<ของ
มหาวิทยาลัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ<กับวัตถุประสงค<ของคณะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ<กับความต*องการของ
ประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๔. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ<กับความต*องการของ
ท*องถ่ิน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



  บทท่ี ๒ ๒๖ 

 ๕. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย
และก อให*เกิดประโยชน< เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวไปท้ังในและต างประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๖. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นวัตถุประสงค<ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๗. ข*อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ<สอดคล*องระหว าง
วัตถุประสงค< โครงสร*าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 
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 ๘. ข*อเสนอแนะต อทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท านตอบแบบประเมินนี้อย างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๒๗

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 
--------------------------------------- 
แบบประเมินสาํหรับผู้บริหาร 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร*างข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู*บริหารในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
 ๒. คําตอบของท านจะไม ถือว าถูกหรือผิด เพราะเป7นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต จะมี
คุณค าอย างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให*มีความสมบูรณ<ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให*ครบทุกข*อคําถามท่ีท านสามารถตอบได* ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ<ของแบบประเมิน อันจะส งผลท่ีเป7นประโยชน<อย างยิ่งต อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป7น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด*านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด*านกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรด*านผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ< 

๒. ประสบการณ<การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว า ๕ ป#    ๕ – ๑๐ ป#    ๑๐ ป#ข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน งทางวิชาการ      ศาสตราจารย<        รองศาสตราจารย<       ผู*ช วยศาสตราจารย<       ไม มี 

 
ตอนที� ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  

        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค<ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แล*วประเมินรายการต างๆ ด*วยการทําเครื่องหมาย  � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว  
 
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีความรอบรู*และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห< วิพากษ<และ
วิจัยวิชาการด*านพระพระพุทธศาสนาได*อย างแตกฉาน 

 
 
 
 
 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  บทท่ี ๒ ๒๘ 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

 วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีคุณธรรมและจริยธรรม เป7นผู*นําสังคมด*านจิตใจและปOญญา 

 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให*สามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต<ใช*ในการเผยแผ พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านบริบท 
.............................................................................................................................................. 

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



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๒๙

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า  
            การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า มุ งประเมินความเหมาะสมของโครงสร*างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< ความพร*อมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู* 
 

  ๑) โครงสร)างของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น)อย น)อยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาเฉพาะด*าน ๗๔ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป# หรือ 
นิสิตคฤหัสถ<ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม น*อยกว า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปOสสนากรรมฐาน 
ป#ละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 
 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย0 ความพร)อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู) 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< 
ความพร*อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู* และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว 
 



  บทท่ี ๒ ๓๐ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล*องของรายวิชากับวัตถุประสงค<ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน วยกิต      
๓ รายวิชาเป7นความรู*ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนได*เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย<กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต*น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร<เบ้ืองต*น  

(ไม นับหน วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต*นและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร<ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย<กับสิ่งแวดล*อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ<โลกปOจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองต*น        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต*น        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต*น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต*น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุKนเบ้ืองต*น        



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๓๑

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุKนชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต*น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดล*อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย<กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร<กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร<และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ<      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปCฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปCฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปCฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปCฎก      
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ<ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง      



  บทท่ี ๒ ๓๒ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

                     พระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด)าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต0 ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร<                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห<      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต<      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร<      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร<ในพระไตรปCฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปCฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร<ในพระไตรปCฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปCฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปOญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปOจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ<ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร<ในพระไตรปCฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๓๓

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

                    มนุษยชน               
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย0      
๑ อาจารย<มีคุณวุฒิ ประสบการณ< ความรู*และความ

เข*าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย<สามารถวิจัยและสร*างองค<ความรู*ใหม       
๓ อาจารย<สามารถบริการวิชาการแก ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย<สามารถติดต อสื่อสารและใช*ภาษาไทย      
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*

ภาษาต างประเทศ 

     

๖ อาจารย<สามารถใช*คอมพิวเตอร<และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย< สามารถทํางานร วมกับผู* อ่ืนได*อย างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย<สามารถจัดกระบวนการเรียนรู*ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย<มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย<สามารถให*คําปรึกษาและแนะนํานิสิตด*าน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารย0   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีตําแหน งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีประสบการณ<ในการ
ให*คําปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     

๔ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     

๕ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*คําปรึกษาอย าง
ชัดเจนและมีประโยชน< 

     

ความพร)อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู* เ พียงพอในการศึกษาตาม      



  บทท่ี ๒ ๓๔ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

หลักสูตรท่ีเปCดสอน 
๒ นิสิตมีความรู*และทักษะด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ<อันดีต อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได*รับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู* และกระตือรื อร*นใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร*อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู*ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข*าร วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต อความรู*  ความสามารถของ

อาจารย<ผู*สอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเข*ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู)      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง

ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง
ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใช*วัสดุอุปกรณ<และครุภัณฑ<
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ< เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต อการเรียนรู*ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค*นข*อมูลใน
ห*องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร< ท่ี มีการ
เชื่อมโยงอินเทอร<เน็ตในห*องสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข าย
อินเทอร<เน็ต 

     

๙ การส งเสริมและสนับสนุนให*นิสิตเข*าร วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป7น เช น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 
สถานท่ีออกกําลังกาย 

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๓๕

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า 
.............................................................................................................................................. 

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

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

 

ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด)านกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช อง
เดียว   
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย<ประจําหลักสูตรอย างน*อยร*อยละ ๘๐ มีส วน

ร วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ<
ภาคสนาม (ถ*ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย างน*อยก อนการเปCดสอนในแต ละภาคการศึกษา
ให*ครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ<ภาคสนาม (ถ*ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน  หลั งสิ้ นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปCดสอนให*ครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู* ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ*ามี) อย างน*อยร*อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปCดสอนในแต ละป#การศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ<การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู* จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ป#ท่ีแล*ว 

     

๖ อาจารย< ใหม ทุกคน ได* รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําด*านการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารย<ประจําทุกคนได*รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย างน*อยป#ละหนึ่งครั้ง 

     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได*รับ      



  บทท่ี ๒ ๓๖ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม น*อยกว า
ร*อยละ ๕๐ ต อป# 

๙ ภาระงานสอนของอาจารย<ท่ีเป7นจริงในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได*รับความร วมมือและความ
ช วยเหลือจากหน วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข*องกัน
อย างเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเป7นสําคัญ 
โดยการลดสัดส วนการถ ายทอดความรู*ของอาจารย< 
และเพ่ิมสัดส วนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู*ระหว างผู*เรียนให*มากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู*เรียน      
๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเข*ามา
ช วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู*ของอาจารย<และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปCดโอกาสให*นิสิตมีส วนร วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายให*นิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให*นิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให*นิสิตทําและแจ*งผลให*
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต อความต*องการ
และความสนใจของผู*เรียน 

     

๒ การเปCดโอกาสให*ผู*เรียนมีส วนร วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๓๗

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๓ การสอนและการศึกษาค*นคว*าเน*นใช*ภาษาอังกฤษ      
๔ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน เน* น แล ะส ง เ ส ริ ม

กระบวนการวิจัย 
     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน*นพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส งเสริมให*นิสิตเข*าร วมประชุมวิชาการ      
๗ ก า ร กํ า กั บ ติ ดต าม คว ามก* า ว หน* า ใ น ก า ร ทํ า

วิทยานิพนธ< 
     

๘ การให*ความรู*และเตรียมความพร*อมในการตีพิมพ<
เผยแพร ผลงานวิทยานิพนธ< 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ<การให*คะแนนไว*อย างชัดเจนและ
แจ*งให*นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล*องกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค<ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน*นให*นิสิตมีความคิด
สร*างสรรค< 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย างต อเนื่องท้ังก อน 
ระหว างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใช*เพ่ือการพัฒนาผู*เรียน
และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      



  บทท่ี ๒ ๓๘ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน*นให*นิสิตมีความคิด
สร*างสรรค< 

     

๔ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใช*เพ่ือการพัฒนาผู*เรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ<การประเมินวิทยานิพนธ<มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 

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

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

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

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

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

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

 
ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรด)านผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรู)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

     

ด)านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย<      
๔ เสียสละเพ่ือส วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป7นแบบอย างท่ีดี      

ด)านความรู)      
๖ ความรู*ความสามารถในวิชาชีพ      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๓๙

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๗ ความสามารถในการเรียนรู*ด*วยตนเองอย างต อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู*ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให*บรรลุ

เปfาหมายอย างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข*าใจในงานของตนเองและงานท่ีได*รับมอบหมาย      
 ด)านทักษะทางปEญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต<ใช*ความรู*ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได*รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก*ปOญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข*อมูลและแนวคิดเพ่ือใช*ใน

การตัดสินใจ 
     

ด)านทักษะความสัมพันธ0ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป7นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให*เข*ากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟOงความคิดเห็นของผู*อ่ืน      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให*สําเร็จตามเปfาหมาย      
๒๐ ได*รับความเชื่อถือและไว*วางใจจากผู*บังคับบัญชา

และเพ่ือนร วมงาน 
     

ด)านทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห< สังเคราะห< โดยใช*
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห<เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใช*ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใช*ภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ0บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ      



  บทท่ี ๒ ๔๐ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

พระพุทธศาสนา” 
๒๖ มีสติ ไตร ตรอง ไม หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      

๒๗ ปฏิบัติหน*าท่ีของตนอย างถูกต*อง ครบถ*วนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ มีความเป7นอยู เรียบง าย ดําเนินชีวิตด*วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ แบ งปOนและช วยเหลือผู*อ่ืนโดยไม ต*องมีใคร
ร*องขอ 

     

๓๐ ฝuกเจริญสมาธิวิปOสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให*เกิดความ

เข*าใจอย างถ องแท* 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป7นแบบอย างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให*คนรอบข*างเข*าใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให*คนรอบข*างปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให*คนรอบข*างและสังคมเข*าใจสถานการณ<ท่ี
กระทบต อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข*องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต างๆ  

     

๓๗ เป7นผู*นําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านผลผลิต 
.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

ขอขอบคณุที	ท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี�อย่างดียิ	ง 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๔๑

 
แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 

--------------------------------------- 
แบบประเมินสาํหรับอาจารย์ 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร*างข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย<ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
 ๒. คําตอบของท านจะไม ถือว าถูกหรือผิด เพราะเป7นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต จะมี
คุณค าอย างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให*มีความสมบูรณ<ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให*ครบทุกข*อคําถามท่ีท านสามารถตอบได* ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ<ของแบบประเมิน อันจะส งผลท่ีเป7นประโยชน<อย างยิ่งต อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป7น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด*านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด*านกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรด*านผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ< 

๒. ประสบการณ<การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว า ๕ ป#    ๕ – ๑๐ ป#    ๑๐ ป#ข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน งทางวิชาการ      ศาสตราจารย<        รองศาสตราจารย<       ผู*ช วยศาสตราจารย<       ไม มี 

 
ตอนที� ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  

        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค<ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แล*วประเมินรายการต างๆ ด*วยการทําเครื่องหมาย  � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว 
    
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีความรอบรู*และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห< วิพากษ<และ
วิจัยวิชาการด*านพระพระพุทธศาสนาได*อย างแตกฉาน 
 

 
 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  บทท่ี ๒ ๔๒ 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

 วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีคุณธรรมและจริยธรรม เป7นผู*นําสังคมด*านจิตใจและปOญญา 

 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให*สามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต<ใช*ในการเผยแผ พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๔๓

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านบริบท 
.............................................................................................................................................. 

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

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า  
            การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า มุ งประเมินความเหมาะสมของโครงสร*างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< ความพร*อมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู* 
 

  ๑) โครงสร)างของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น)อย น)อยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาเฉพาะด*าน ๗๔ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป# หรือ 
นิสิตคฤหัสถ<ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม น*อยกว า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปOสสนากรรมฐาน 
ป#ละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 
 
 
 



  บทท่ี ๒ ๔๔ 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย0 ความพร)อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู) 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< 
ความพร*อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู* และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว 
     
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล*องของรายวิชากับวัตถุประสงค<ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน วยกิต      
๓ รายวิชาเป7นความรู*ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนได*เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย<กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต*น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร<เบ้ืองต*น  

(ไม นับหน วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต*นและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร<ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย<กับสิ่งแวดล*อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ<โลกปOจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองต*น        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต*น        



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๔๕

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต*น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต*น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุKนเบ้ืองต*น        
๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุKนชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต*น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดล*อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย<กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร<กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร<และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ<      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปCฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปCฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปCฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปCฎก      
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      



  บทท่ี ๒ ๔๖ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๕๓ ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรม 
                     พระพุทธศาสนา 

     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ<ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด)าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต0 ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร<                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห<      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต<      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร<      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร<ในพระไตรปCฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปCฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร<ในพระไตรปCฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปCฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปOญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปOจจุบัน      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๔๗

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ<ทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร<ในพระไตรปCฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ 

                    มนุษยชน               
     

๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 
                   ยั่งยืน        

     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย0      
๑ อาจารย<มีคุณวุฒิ ประสบการณ< ความรู*และความ

เข*าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย<สามารถวิจัยและสร*างองค<ความรู*ใหม       
๓ อาจารย<สามารถบริการวิชาการแก ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย<สามารถติดต อสื่อสารและใช*ภาษาไทย      
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*

ภาษาต างประเทศ 

     

๖ อาจารย<สามารถใช*คอมพิวเตอร<และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย< สามารถทํางานร วมกับผู* อ่ืนได*อย างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย<สามารถจัดกระบวนการเรียนรู*ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย<มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย<สามารถให*คําปรึกษาและแนะนํานิสิตด*าน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารย0   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีตําแหน งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีประสบการณ<ในการ
ให*คําปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     



  บทท่ี ๒ ๔๘ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๔ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     

๕ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*คําปรึกษาอย าง
ชัดเจนและมีประโยชน< 
 

     

ความพร)อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู* เ พียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรท่ีเปCดสอน 
     

๒ นิสิตมีความรู*และทักษะด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ<อันดีต อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได*รับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู* และกระตือรื อร*นใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร*อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู*ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข*าร วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต อความรู*  ความสามารถของ

อาจารย<ผู*สอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเข*ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู)      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง

ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง
ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใช*วัสดุอุปกรณ<และครุภัณฑ<
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ< เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต อการเรียนรู*ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค*นข*อมูลใน
ห*องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร< ท่ี มีการ      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๔๙

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

เชื่อมโยงอินเทอร<เน็ตในห*องสมุด 
๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข าย

อินเทอร<เน็ต 
     

๙ การส งเสริมและสนับสนุนให*นิสิตเข*าร วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป7น เช น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 
สถานท่ีออกกําลังกาย 

     

 
ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า 
.............................................................................................................................................. 

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

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

 

ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด)านกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช อง
เดียว   
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย<ประจําหลักสูตรอย างน*อยร*อยละ ๘๐ มีส วน

ร วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ<
ภาคสนาม (ถ*ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย างน*อยก อนการเปCดสอนในแต ละภาคการศึกษา
ให*ครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ<ภาคสนาม (ถ*ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปCดสอนให*ครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั ก ศึกษาตาม      



  บทท่ี ๒ ๕๐ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

มาตรฐานผลการเรียนรู* ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ*ามี) อย างน*อยร*อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปCดสอนในแต ละป#การศึกษา 

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ<การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู* จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ป#ท่ีแล*ว 

     

๖ อาจารย< ใหม ทุกคน ได* รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําด*านการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารย<ประจําทุกคนได*รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย างน*อยป#ละหนึ่งครั้ง 

     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได*รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม น*อยกว า
ร*อยละ ๕๐ ต อป# 

     

๙ ภาระงานสอนของอาจารย<ท่ีเป7นจริงในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได*รับความร วมมือและความ
ช วยเหลือจากหน วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข*องกัน
อย างเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเป7นสําคัญ 
โดยการลดสัดส วนการถ ายทอดความรู*ของอาจารย< 
และเพ่ิมสัดส วนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู*ระหว างผู*เรียนให*มากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู*เรียน      
๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเข*ามา
ช วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู*ของอาจารย<และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปCดโอกาสให*นิสิตมีส วนร วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๕๑

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๘ มีการมอบหมายให*นิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให*นิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให*นิสิตทําและแจ*งผลให*
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต อความต*องการ
และความสนใจของผู*เรียน 

     

๒ การเปCดโอกาสให*ผู*เรียนมีส วนร วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

๓ การสอนและการศึกษาค*นคว*าเน*นใช*ภาษาอังกฤษ      
๔ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน เน* น แล ะส ง เ ส ริ ม

กระบวนการวิจัย 
     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน*นพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส งเสริมให*นิสิตเข*าร วมประชุมวิชาการ      
๗ ก า ร กํ า กั บ ติ ดต าม คว ามก* า ว หน* า ใ น ก า ร ทํ า

วิทยานิพนธ< 
     

๘ การให*ความรู*และเตรียมความพร*อมในการตีพิมพ<
เผยแพร ผลงานวิทยานิพนธ< 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ<การให*คะแนนไว*อย างชัดเจนและ
แจ*งให*นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล*องกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค<ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน*นให*นิสิตมีความคิด
สร*างสรรค< 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย างต อเนื่องท้ังก อน      



  บทท่ี ๒ ๕๒ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

ระหว างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 
๘ มีการนําผลการประเมินไปใช*เพ่ือการพัฒนาผู*เรียน

และการสอน 
     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน*นให*นิสิตมีความคิด

สร*างสรรค< 
     

๔ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใช*เพ่ือการพัฒนาผู*เรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ<การประเมินวิทยานิพนธ<มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 

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

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

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

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

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

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

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



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๕๓

ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรด)านผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรู)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

     

ด)านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย<      
๔ เสียสละเพ่ือส วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป7นแบบอย างท่ีดี      

ด)านความรู)      
๖ ความรู*ความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรู*ด*วยตนเองอย างต อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู*ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให*บรรลุ

เปfาหมายอย างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข*าใจในงานของตนเองและงานท่ีได*รับมอบหมาย      
 ด)านทักษะทางปEญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต<ใช*ความรู*ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได*รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก*ปOญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข*อมูลและแนวคิดเพ่ือใช*ใน

การตัดสินใจ 
     

ด)านทักษะความสัมพันธ0ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป7นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให*เข*ากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟOงความคิดเห็นของผู*อ่ืน      



  บทท่ี ๒ ๕๔ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให*สําเร็จตามเปfาหมาย      
๒๐ ได*รับความเชื่อถือและไว*วางใจจากผู*บังคับบัญชา

และเพ่ือนร วมงาน 
     

ด)านทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห< สังเคราะห< โดยใช*
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห<เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใช*ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใช*ภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ0บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร ตรอง ไม หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      

๒๗ ปฏิบัติหน*าท่ีของตนอย างถูกต*อง ครบถ*วนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ มีความเป7นอยู เรียบง าย ดําเนินชีวิตด*วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ แบ งปOนและช วยเหลือผู*อ่ืนโดยไม ต*องมีใคร
ร*องขอ 

     

๓๐ ฝuกเจริญสมาธิวิปOสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให*เกิดความ

เข*าใจอย างถ องแท* 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป7นแบบอย างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให*คนรอบข*างเข*าใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให*คนรอบข*างปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให*คนรอบข*างและสังคมเข*าใจสถานการณ<ท่ี
กระทบต อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข*องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต างๆ  

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๕๕

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๓๗ เป7นผู*นําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

 
ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านผลผลิต 
.............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 
ขอขอบคณุที	ท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี�อย่างดียิ	ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บทท่ี ๒ ๕๖ 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 
--------------------------------------- 

แบบประเมินสาํหรับนิสิต 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร*างข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
 ๒. คําตอบของท านจะไม ถือว าถูกหรือผิด เพราะเป7นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต จะมี
คุณค าอย างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให*มีความสมบูรณ<ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให*ครบทุกข*อคําถามท่ีท านสามารถตอบได* ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ<ของแบบประเมิน อันจะส งผลท่ีเป7นประโยชน<อย างยิ่งต อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป7น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๔ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด*านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด*านกระบวนการ  
  

ตอนท่ี ๑ ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
 ๑.    สถานภาพ          บรรพชิต                   คฤหัสถ< 
 ๒.    เพศ                  ชาย                        หญิง 
 ๓.    อายุ      ตํ่ากว า ๑๗  ป#            ๑๗ – ๒๐ ป#          ๒๑ – ๔๐ ป#        ๔๐ ป#ข้ึนไป 
 ๔.    สถานะการประกอบอาชีพ         มีอาชีพ (ระบุ).................................     ไม มีอาชีพ        
 

ตอนที� ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  

        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค<ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แล*วประเมินรายการต างๆ ด*วยการทําเครื่องหมาย  � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว 
 

วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีความรอบรู*และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห< วิพากษ<และ
วิจัยวิชาการด*านพระพระพุทธศาสนาได*อย างแตกฉาน 

 

 
 
 
 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 

    



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๕๗

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

 วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตให*มีคุณธรรมและจริยธรรม เป7นผู*นําสังคมด*านจิตใจและปOญญา 

 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

วัตถุประสงค0ของหลักสูตร ข)อท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให*สามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต<ใช*ในการเผยแผ พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต อวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ข*อ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต<ใช*ในหน*าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได* 

     

๒ มีความสอดคล*องกับสภาพความต*องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล*องกับความต*องการของผู*เรียน      
 

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านบริบท 
.............................................................................................................................................. 

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



  บทท่ี ๒ ๕๘ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า  
            การประเมินหลักสูตรด*านปOจจัยนําเข*า มุ งประเมินความเหมาะสมของโครงสร*างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< ความพร*อมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู* 
 

  ๑) โครงสร)างของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น)อย น)อยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน วยกิต 
   วิชาเฉพาะด*าน ๗๔ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ป# หรือ 
นิสิตคฤหัสถ<ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม น*อยกว า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปOสสนากรรมฐาน 
ป#ละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย0 ความพร)อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู) 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย< 
ความพร*อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู* และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท านเพียงช องเดียว 
   



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๕๙

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล*องของรายวิชากับวัตถุประสงค<ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน วยกิต      
๓ รายวิชาเป7นความรู*ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนได*เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย<กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต*น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร<เบ้ืองต*น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร<เบ้ืองต*น  

(ไม นับหน วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต*นและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร<ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย<กับสิ่งแวดล*อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ<โลกปOจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองต*น        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต*น        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองต*น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต*น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุKนเบ้ืองต*น        



  บทท่ี ๒ ๖๐ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุKนชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต*น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดล*อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย<กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร<กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร<และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ<      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปCฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปCฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปCฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปCฎก      
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ<ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๖๑

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

                     พระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด)าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต0 ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร<                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห<      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต<      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร<      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร<ในพระไตรปCฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปCฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร<ในพระไตรปCฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปCฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปOญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปOจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ<ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร<ในพระไตรปCฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ      



  บทท่ี ๒ ๖๒ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

                    มนุษยชน               
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย0      
๑ อาจารย<มีคุณวุฒิ ประสบการณ< ความรู*และความ

เข*าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย<สามารถวิจัยและสร*างองค<ความรู*ใหม       
๓ อาจารย<สามารถบริการวิชาการแก ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย<สามารถติดต อสื่อสารและใช*ภาษาไทย      
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*

ภาษาต างประเทศ 

     

๖ อาจารย<สามารถใช*คอมพิวเตอร<และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย< สามารถทํางานร วมกับผู* อ่ืนได*อย างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย<สามารถจัดกระบวนการเรียนรู*ทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย<มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย<สามารถให*คําปรึกษาและแนะนํานิสิตด*าน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารย0   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีตําแหน งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<มีประสบการณ<ในการ
ให*คําปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     

๔ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ< 

     

๕ อาจารย<ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ<ให*คําปรึกษาอย าง
ชัดเจนและมีประโยชน< 

     

ความพร)อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู* เ พียงพอในการศึกษาตาม      



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๖๓

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

หลักสูตรท่ีเปCดสอน 
๒ นิสิตมีความรู*และทักษะด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ<อันดีต อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได*รับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู* และกระตือรื อร*นใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร*อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู*ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข*าร วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต อความรู*  ความสามารถของ

อาจารย<ผู*สอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเข*ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู)      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง

ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห*องเรียน ห*อง
ประชุม ห*องโสตทัศนูปกรณ<และห*องปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใช*วัสดุอุปกรณ<และครุภัณฑ<
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ< เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต อการเรียนรู*ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค*นข*อมูลใน
ห*องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร< ท่ี มีการ
เชื่อมโยงอินเทอร<เน็ตในห*องสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข าย
อินเทอร<เน็ต 

     

๙ การส งเสริมและสนับสนุนให*นิสิตเข*าร วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป7น เช น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 
สถานท่ีออกกําลังกาย 

     



  บทท่ี ๒ ๖๔ 

 
ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านปEจจัยนําเข)า 
.............................................................................................................................................. 

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

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

 

ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด)านกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน*นผู*เรียนเป7นสําคัญ 
โดยการลดสัดส วนการถ ายทอดความรู*ของ
อาจารย< และเพ่ิมสัดส วนการปฏิบัติและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู*ระหว างผู*เรียนให*มากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของ
ผู*เรียน 

     

๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเข*า
มาช วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู*ของอาจารย<
และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
บริการวิชาการแก สังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปCดโอกาสให*นิสิตมีส วนร วมในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายให*นิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให*นิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให*นิสิตทําและแจ*งผล
ให*นิสิตทราบทุกครั้ง 

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๖๕

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต อความ
ต*องการและความสนใจของผู*เรียน 

     

๒ ก า ร เ ปC ด โ อ ก า ส ใ ห* ผู* เ รี ย น มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอน 

     

๓ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค* น ค ว* า เ น* น ใ ช*
ภาษาอังกฤษ 

     

๔ การจัดการเรียนการสอนเน*นและส ง เสริม
กระบวนการวิจัย 

     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน*นพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส งเสริมให*นิสิตเข*าร วมประชุมวิชาการ      
๗ การกํา กับติดตามความก* าวหน*าในการทํา

วิทยานิพนธ< 
     

๘ การให*ความรู*และเตรียมความพร*อมในการ
ตีพิมพ<เผยแพร ผลงานวิทยานิพนธ< 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท�านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ<การให*คะแนนไว*อย างชัดเจน
และแจ*งให*นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรง
ตามสภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล*องกับเนื้อหาและ
ตรงตามวัตถุประสงค<ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของ
นิสิตโดยคํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ งเน*นให*นิสิตมี
ความคิดสร*างสรรค< 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย างต อเนื่องท้ังก อน 
ระหว างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใช*เพ่ือการพัฒนา
ผู*เรียนและการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     



  บทท่ี ๒ ๖๖ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท�านั้น) 

     

๑ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใช*วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเ มินผล ท่ี มุ ง เน*นให*นิสิต มี

ความคิดสร*างสรรค< 
     

๔ มีกระบวนการให*นิสิตมีส วนร วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู*ของตนเอง 

     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใช*เ พ่ือการพัฒนา
ผู*เรียนและการสอน 

     

๖ เกณฑ<การประเมินวิทยานิพนธ<มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบคณุที	ท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี�อย่างดียิ	ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๖๗

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย  
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตร0 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 
--------------------------------------- 

แบบประเมินสาํหรับผู้ใช้บัณฑติ 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร*างข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู*ใช*บัณฑิตในหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร< มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตแพร  
 ๒. คําตอบของท านจะไม ถือว าถูกหรือผิด เพราะเป7นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต จะมี
คุณค าอย างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให*มีความสมบูรณ<ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให*ครบทุกข*อคําถามท่ีท านสามารถตอบได* ท้ังนี้  
เพ่ือความสมบูรณ<ของแบบประเมิน อันจะส งผลท่ีเป7นประโยชน<อย างยิ่งต อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป7น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๒ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข*อมูลท่ัวไปของผู*ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด*านผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ข)อมูลท่ัวไปของผู)ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ            บรรพชิต                  คฤหัสถ< 
  ๒. ประสบการณ<การใช*บัณฑิตในหลักสูตร  

                ตํ่ากว า ๕ ป#          ๕ – ๑๐ ป#            ๑๐ ป#ข้ึนไป 
 

  ๓. วุฒิการศึกษา         ปรญิญาตรี               ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

  ๔. ตําแหน งในหน วยงานท่ีใช*บัณฑิต....................................................................................... 
 

 
ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรด)านผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท านเพียงช องเดียว  
  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรู)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 

     

ด)านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  บทท่ี ๒ ๖๘ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย<      
๔ เสียสละเพ่ือส วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป7นแบบอย างท่ีดี      

ด)านความรู)      
๖ ความรู*ความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรู*ด*วยตนเองอย างต อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู*ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให*บรรลุ

เปfาหมายอย างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข*าใจในงานของตนเองและงานท่ีได*รับมอบหมาย      
 ด)านทักษะทางปEญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต<ใช*ความรู*ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได*รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก*ปOญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข*อมูลและแนวคิดเพ่ือใช*ใน

การตัดสินใจ 
     

ด)านทักษะความสัมพันธ0ระหว�างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป7นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให*เข*ากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟOงความคิดเห็นของผู*อ่ืน      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให*สําเร็จตามเปfาหมาย      
๒๐ ได*รับความเชื่อถือและไว*วางใจจากผู*บังคับบัญชา

และเพ่ือนร วมงาน 
     

ด)านทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห< สังเคราะห< โดยใช*
เหตุผล 

     



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๖๙

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น)อย 
น)อย
ท่ีสุด 

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห<เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใช*ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใช*ภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ0บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร ตรอง ไม หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      
๒๗ ปฏิบัติหน*าท่ีของตนอย างถูกต*อง ครบถ*วนและ

ตรงไปตรงมา 
     

๒๘ มีความเป7นอยู เรียบง าย ดําเนินชีวิตด*วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ แบ งปOนและช วยเหลือผู*อ่ืนโดยไม ต*องมีใคร
ร*องขอ 

     

๓๐ ฝuกเจริญสมาธิวิปOสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาให*เกิดความ

เข*าใจอย างถ องแท* 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป7นแบบอย างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให*คนรอบข*างเข*าใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให*คนรอบข*างปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให*คนรอบข*างและสังคมเข*าใจสถานการณ<ท่ี
กระทบต อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข*องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต างๆ  

     

๓๗ เป7นผู*นําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ข)อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด)านผลผลิต 
.............................................................................................................................................. 

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

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



  บทท่ี ๒ ๗๐ 

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคณุที	ท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี�อย่างดียิ	ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๗๑

๒.๕ คณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินหลักสตูร 
 ในการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยแต งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด คือ 
(๑) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) คณะกรรมการ
ผู*ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและให*คําปรึกษาในการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และ (๓) คณะอนุกรรมการจัดทําคู มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๑) คณะกรรมการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งท่ี ๕๒๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ และคําสั่งท่ี ๖๕๙/
๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  เรื่อง แต งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด*วย 
  (๑) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.  ประธานกรรมการ  
  (๒) พระมหาสมบูรณ< วุฑฺฒิกโร ดร. กรรมการ 
  (๓) พระมหานพดล ปุvฺญสุวฑฺฒโก กรรมการ 
  (๔) พระครูสังฆรักษ<กิตติพงศ< สิริวฑฺฒโน ผศ. กรรมการ  
  (๕) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปvฺโญ รศ. กรรมการ 
  (๖) ดร.ประพันธ< ศุภษร กรรมการ 
  (๗) หัวหน*าภาควิชาพระพุทธศาสนา กรรมการ 
  (๘) หัวหน*าภาควิชาศาสนาและปรัชญา กรรมการ 
  (๙) หัวหน*าภาควิชาบาลีและสันสกฤต กรรมการ 
  (๑๐) หัวหน*าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว กรรมการ 
  (๑๑) หัวหน*าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
  (๑๒) หัวหน*าภาควิชาบริหารการศึกษา กรรมการ 
  (๑๓) หัวหน*าภาควิชาจิตวิทยา กรรมการ 
  (๑๔) หัวหน*าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
  (๑๕) หัวหน*าภาควิชาภาษาต างประเทศ กรรมการ 
  (๑๖) หัวหน*าภาควิชารัฐศาสตร< กรรมการ 
  (๑๗) หัวหน*าภาควิชาเศรษฐศาสตร< กรรมการ 
  (๑๘) หัวหน*าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
  (๑๙) รศ.สมบูรณ< บุญฤทธิ์ กรรมการ 
  (๒๐) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ อน กรรมการ 
  (๒๑) นายบุญหนา จิมานัง กรรมการ 
  (๒๒) นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กรรมการ 
  (๒๓) พระมหาสุทัศน< ติสฺสรวาที กรรมการและเลขานุการ 



  บทท่ี ๒ ๗๒ 

  (๒๔) พระสุทิน เขมวํโส กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 
  (๒๕) นายสินชัย วงษ<จํานงค< กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 
  (๒๖) นางสาวปฏิธรรม  สําเนียง กรรมการและผู*ช วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจและหน*าท่ี ดังนี้ 
  (๑) กําหนดรูปแบบ เกณฑ<และวิธีการในการประเมินหลักสูตร 
  (๒) ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 
           (๓) เสนอแต งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข*องกับการประเมินหลักสูตร 
           (๔) ส งเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม ให*ส วนจัดการศึกษาดําเนินการประเมินหลักสูตร 
           (๕) รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรต อสภาวิชาการเพ่ือนําผลการประเมินไปใช*ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต อไป 
 

 ๒) คณะกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและให*คําปรึกษาในการประเมินหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งท่ี ๕๙๓/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง แต งต้ัง
คณะกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือและให* คําปรึกษาในการประเมินหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด*วย 
  (๑) พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. ประธานกรรมการ 
  (๒) รศ.ดร.วิชัย วงษ<ใหญ  กรรมการ 
  (๓) พระครูสังฆรักษ<กิตติพงศ< สิริวฑฺฒโน ผศ. กรรมการ 
  (๔) ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 
  (๕) ดร.ดิเรก สุวรรณเศียร กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจและหน*าท่ี ดังนี้ 
  (๑) ครวจสอบรูปแบบ เกณฑ< วิธีการ รวมถึงเครื่องมือท่ีใช*ในการประเมินหลักสูตร 
  (๒) ให*คําปรึกษาในการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

 ๓) คณะอนุกรรมการจัดทําคู มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งท่ี ๑๘/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง แต งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดทําคู มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด*วย 
          (๑) พระมหาสุทัศน< ติสฺสรวาที   ประธานอนุกรรมการ 
          (๒) พระครูสังฆรักษ<กิตติพงษ<  สิริวฑฺฒโน ผศ. รองประธานอนุกรรมการ 
  (๓) พระสุทิน  เขมวํโส   อนุกรรมการ 



แผนการประเมินหลักสูตร 
 

๗๓

  (๔) นายพลวัฒน<  ชุมสุข   อนุกรรมการ 
  (๕) นายพิธพิบูลย<  กาญจนพิพิธ อนุกรรมการ 
  (๖) นายธีร<  พุ มทับทิม อนุกรรมการ  
   (๗) นางสาวปฏิธรรม  สําเนียง อนุกรรมการและเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการชุดนี้มีอํานาจและหน*าท่ี ดังนี้ 
           (๑) จัดทําคู มือและรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
          (๒) ส งเสริมสนับสนุนและกํากับติดตาม ให*ส วนจัดการศึกษาดําเนินการประเมินหลักสูตร 
          (๓) รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรต อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือนําผลการ
ประเมินไปใช*ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บทท่ี ๒ ๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

บทท่ี ๓ 
บทบาทของส�วนงานและผู�บริหารในการประเมินหลักสตูร 

 

๓.๑ บทบาทของส�วนงาน 
      ๓.๑.๑ บทบาทของคณะ บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชา 
  ๑) เสนออธิการบดีแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะและบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตรในสังกัด 
  ๓) คัดเลือกผู(ทรงคุณวุฒิหลักสูตรละ ๕ ท�าน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบด(วย 
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านครุศาสตร//ศึกษาศาสตร/ ๓ ท�าน และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๒ ท�าน  
  ๔) แจกแบบประเมินหลักสูตรท่ีกําหนดในคู�มือประเมินหลักสูตรแก�ประชากรกลุ�มเป9าหมาย 
คือ ผู(ทรงคุณวุฒิ ผู(บริหารหลักสูตร อาจารย/ นิสิตและผู(ใช(บัณฑิต 
  ๕) จัดทํารายงานความก(าวหน(าการวิจัยประเมินหลักสูตรแต�ละหลักสูตรในสังกัด 
  ๖) จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ/แต�ละหลักสูตรท่ีเป;ดสอนในคณะ 
  ๗) สังเคราะห/รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรของทุกส�วนงานท่ีนําหลักสูตรของคณะไปเป;ด
สอน เป>นภาพรวมรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรๆ ละ ๑ เล�ม 
  ๘) ร�วมกับกองวิชาการจัดกิจกรรมสานเสวนาการประเมินหลักสูตร 
 
   ๓.๑.๒ บทบาทของวิทยาลัยสงฆ)และสาขาวิชา 
  ๑) วิทยาลัยสงฆ/ในวิทยาเขตเสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตแต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ/ 
  ๒) วิทยาลัยสงฆ/นอกวิทยาเขตเสนอผู(อํานวยการวิทยาลัยสงฆ/แต�งต้ังคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ/ 
  ๓) วางแผนการประเมินหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสงฆ/ 
  ๔) คัดเลือกผู(ทรงคุณวุฒิหลักสูตรละ ๕ ท�าน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบด(วย 
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านครุศาสตร//ศึกษาศาสตร/ ๓ ท�าน และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๒ ท�าน 
  ๕) แจกแบบประเมินหลักสูตรท่ีกําหนดในคู�มือประเมินหลักสูตรแก�ประชากรกลุ�มเป9าหมาย 
คือ ผู(ทรงคุณวุฒิ ผู(บริหารหลักสูตร อาจารย/ นิสิตและผู(ใช(บัณฑิต 
  ๖) จัดทํารายงานความก(าวหน(าการวิจัยประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตรท่ีเป;ดสอนในวิทยาลัย
สงฆ/ แยกเป>นรายหลักสูตร นําส�งคณะต(นสังกัดหลักสูตรและกองวิชาการ 
  ๗) จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ/ ทุกหลักสูตรท่ีเป;ดสอนในวิทยาลัย
สงฆ/ แยกเป>นรายหลักสูตร นําส�งคณะต(นสังกัดหลักสูตรและกองวิชาการ 
   
     ๓.๑.๓ บทบาทของโครงการขยายห�องเรียนและหน�วยวิทยบริการ 
  ๑) เสนอคณบดี หรือรองอธิการบดีวิทยาเขต หรือผู(อํานวยการวิทยาลัยสงฆ/ ซ่ึงเป>นผู(บริหาร
สูงสุดในส�วนงานต(นสังกัด แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของโครงการขยายห(องเรียน/หน�วย
วิทยบริการ 



  บทท่ี ๓ ๗๖ 

  ๒) วางแผนการประเมินหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในโครงการขยายห(องเรียน/หน�วย
วิทยบริการ 
  ๓) คัดเลือกผู(ทรงคุณวุฒิหลักสูตรละ ๕ ท�าน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบด(วย 
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านครุศาสตร//ศึกษาศาสตร/ ๓ ท�าน และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๒ ท�าน 
  ๔) แจกแบบประเมินหลักสูตรท่ีกําหนดในคู�มือประเมินหลักสูตรแก�ประชากรกลุ�มเป9าหมาย 
คือ ผู(ทรงคุณวุฒิ ผู(บริหารหลักสูตร อาจารย/ นิสิตและผู(ใช(บัณฑิต 
  ๕) จัดทํารายงานความก(าวหน(าการวิจัยประเมินหลักสูตร ทุกหลักสูตรท่ีเป;ดสอนในโครงการ
ขยายห(องเรียน/หน�วยวิทยบริการแยกเป>นรายหลักสูตร นําส�งคณะต(นสังกัดหลักสูตรและกองวิชาการ 
  ๖) จัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ/ ทุกหลักสูตรท่ีเป;ดสอนในโครงการ
ขยายห(องเรียน/หน�วยวิทยบริการ แยกเป>นรายหลักสูตร นําส�งคณะต(นสังกัดหลักสูตรและกอง
วิชาการ 
 
     ๓.๑.๔ บทบาทของกองวิชาการ 
  ๑) เสนอแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
  ๒) จัดทําคู�มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิมพ/เผยแพร�
และชี้แจงการใช(คู�มือ แก�ทุกส�วนงานจัดการศึกษา 
 ๓) รวบรวมรายงานความก(าวหน(างานวิจัยประเมินหลักสูตรของทุกส�วนจัดการศึกษา 
  ๔) ประสานงานการประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจและ
รับรองรายงานความก(าวหน(างานวิจัย 
  ๕) ประสานงานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอรายงาน
ความก(าวหน(างานวิจัยประเมินหลักสูตรต�อสภาวิชาการ 
 ๖) ร�วมกับคณะจัดกิจกรรมสานเสวนาการประเมินหลักสูตร 
 ๗) ร�วมกับคณะสังเคราะห/ภาพรวมเป>นรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรของทุกหลักสูตร 
 ๘) จัดทําฐานข(อมูลหลักสูตรเพ่ือใช(ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

๓.๒ บทบาทของผู�บริหาร 
      ๓.๒.๑ รองอธิการบดีวิทยาเขตและคณบดี  
  ๑) สนับสนุน ส�งเสริมการวิจัยประเมินหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของส�วน
งานในสังกัด 
  ๒) มอบหมายผู(เก่ียวข(องดําเนินการวิจัยประเมินหลักสูตรตามภารกิจและเป>นไปตามคู�มือการ
ประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ๓) กํากับติดตามการวิจัยประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ให(เป>นตาม
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๓.๒.๒ ผู�อํานวยการวิทยาลัยสงฆ) 
  ๑) ศึกษาคู�มือประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ๒) เป>นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ/ 



บทบาทของส�วนงานและผู(บริหารในการประเมินหลักสูตร 
 

๗๗

  ๓) เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ/ 
  ๔) ประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เพ่ือวางแผนวิจัยประเมินหลักสูตร 
       ๕) ดําเนินงานวิจัยประเมินหลักสูตร ให(เป>นไปตามคู�มือประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  ๖) มอบหมายและกํากับติดตามหัวหน(าสาขาวิชาและอาจารย/ประจําหลักสูตรดําเนินการวิจัย
ประเมินหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ๓.๒.๓ หัวหน�าภาควิชา หัวหน�าสาขาวิชาและหัวหน�าฝ0ายวางแผนและวิชาการ 
  ๑) ศึกษาคู�มือประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  ๒) คัดเลือกผู(ทรงคุณวุฒิหลักสูตรละ ๕ ท�าน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบด(วย 
ผู(ทรงคุณวุฒิด(านครุศาสตร//ศึกษาศาสตร/ ๓ ท�าน และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๒ ท�าน 
  ๓) แจกแบบประเมินหลักสูตรท่ีกําหนดในคู�มือประเมินหลักสูตรแก�ประชากรกลุ�มเป9าหมาย 
คือ ผู(ทรงคุณวุฒิ ผู(บริหารหลักสูตร อาจารย/ นิสิตและผู(ใช(บัณฑิต 
  ๔) ประสานงานจัดทํารายงานความก(าวหน(างานวิจัยประเมินหลักสูตรและรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ/ 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บทท่ี ๓ ๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี ๔ 
รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยประเมินหลกัสูตร 

 มหาวิทยาลัยได กําหนดรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร เพ่ือให 
การจัดทํารายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรของแต#ละส#วนงานเป$นไปในแนวทางเดียวกัน โดยรายงาน
การวิจัย แบ#งเป$น ๕ บท ดังนี้  
  บทท่ี ๑  บทนํา 
  บทท่ี ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย 
  บทท่ี ๔  ผลการวิเคราะห/ขอมูล 
  บทท่ี ๕  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

๔.๑ การเขียนรายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทําร#าง
รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร เพ่ือใหทุกส#วนงานจัดการศึกษานําไปใชเป$นแบบในการจัดทํา
รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาในส#วนงานของตน โดยปรับเปลี่ยนขอมูลเฉพาะ
หลักสูตร ดังนี้  
 ๑) บทท่ี ๑ บทนํา  
  ปรับเปลี่ยนชื่อส#วนจัดการศึกษา  ชื่อหลักสูตร  และเพ่ิมเติมขอมูลจํานวนกลุ#มประชากร
ของหลักสูตร คือ ผูบริหาร อาจารย/ นิสิตและผูใชบัณฑิต 
 ๒) บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  ปรับเปลี่ยนชื่อส#วนจัดการศึกษา  ชื่อหลักสูตร  และเนื้อหาหลักสูตรในขอ ๒.๕ ตามท่ี
ระบุใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 
 ๓) บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย 
  ปรับเปลี่ยนชื่อส#วนจัดการศึกษา  ชื่อหลักสูตร  และเพ่ิมเติมขอมูลจํานวนกลุ#มประชากร
ของหลักสูตร คือ ผูบริหาร อาจารย/ นิสิตและผูใชบัณฑิต  
 ๔) บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห/ขอมูล 
  ปรับเปลี่ยนชื่อส#วนจัดการศึกษา  ชื่อหลักสูตร  วัตถุประสงค/และรายวิชาในหลักสูตร
พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการวิเคราะห/ขอมูลตามตารางและรูปแบบท่ีกําหนด 
      สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปรับขอความในตารางใหสอดคลองกับแบบประเมิน
ระดับบัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานผลการวิเคราะห/ขอมูลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 ๕) บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  รายงานขอมูลตามประเด็นหัวขอท่ีกําหนด 
 

๔.๒ (ร าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 
 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดทํา (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร โดยใช
ตัวอย#างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงจัดการ
เรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๘๑ 

 
 

 

รายงานการวิจัย 
 

เร่ือง 
 

การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
 
 

โดย  
 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิทยาเขตแพร  
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร  
พ.ศ.๒๕๕๘ 

 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๘๒
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  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๘๘

บทท่ี  ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป_นมาและความสําคัญของป`ญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุ#งเนนใหการศึกษาเป$นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือสรางคนท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล๑ หลักสูตรเป$นสิ่งท่ีสําคัญและ
จําเป$นสําหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ทําใหจุดมุ#งหมายของการจัดการศึกษาเป$นไปอย#างมี
ประสิทธิภาพและเป$นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา  
 ดังนั้น เพ่ือใหหลักสูตรสอดคลอง เป$นไปตามความตองการของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู#
ตลอดเวลา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกําหนดเกณฑ/มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 
๒๕๔๘ ไว โดยใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย#างต#อเนื่องทุก ๕ ปQ ๒  
 ในปQ พ.ศ.๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ กําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติข้ึน 
เพ่ือใหเป$นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป$นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต#ละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพ่ือใชเป$นหลักในการจัดทํามาตรฐานดานต#างๆ ใหการจัด
การศึกษามุ#งสู#เปsาหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตไดอย#างมีคุณภาพ ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษา 
ตองพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ#งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนและเกณฑ/การประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว#าดวยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  
  การพัฒนาหลักสูตรตองมีการประเมินหลักสูตรก#อน๓  เพราะส#วนงานจัดการศึกษาจะไดรับรู
ถึงคุณค#าของหลักสูตร ผลท่ีไดจากการดําเนินการหลักสูตร ขอมูลท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรจะ
เป$นประโยชน/และมีคุณค#าอย#างยิ่งในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
อันจะนําหลักสูตรไปสู#ความสําเร็จตามเปsาหมาย  การประเมินหลักสูตรเป$นการพิจารณาเก่ียวกับ
คุณค#าของหลักสูตร ท้ังนี้ โดยใชผลจากการวัดในแง#มุมต#างๆ ของสิ่งท่ีประเมิน เพ่ือนํามาพิจารณา
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน   

                                                           

 
๑
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก, (๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๔๒), หนา ๒. 
 

๒
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘, ราชกิจจา-

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

๓
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒,  

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



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๘๙ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป$นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จัดอยู#ใน
ประเภทเฉพาะทางท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ค ๒) มีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ัวประเทศ ประกอบดวย คณะ ๕ แห#ง วิทยาเขต ๑๐ แห#ง วิทยาลัยสงฆ/ ๑๒ แห#ง โครงการ 
ขยายหองเรียน ๔ แห#ง และหน#วยวิทยบริการ ๑๙ แห#ง รวมท้ังสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  
ในประเทศไทย ๑ แห#ง และต#างประเทศ ๖ แห#ง ทุกแห#งใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการจัดการ
เรียนการสอน ท้ังนี้ หลักสูตรปรับปรุงและจัดทําใหม#ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห#งชาติ จัดการเรียนการสอนในปQการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ ๕ ปQ ในปQการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนั้น  
เพ่ือดําเนินการใหเป$นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัด
ใหมีการประเมินหลักสูตรอย#างเป$นระบบในรูปแบบของการวิจัย เพ่ือนําผลวิจัยไปเป$นแนวทาง 
ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตแพร#  จัดการศึกษาหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป$นหลักสูตรปรับปรุงต้ังแต#ปQการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ
วงจรของการพัฒนาหลักสูตรระยะ ๕ ปQ ในปQการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรวิทยาเขตแพร# จึงดําเนินการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
สังคมในปKจจุบัน โดยจะดําเนินการประเมินใน ๔ ดาน คือ การประเมินบริบทหลักสูตร การประเมิน
ปKจจัยนําเขา การประเมินกระบวน และการประเมินผลลัพธ/ เ พ่ือเป$นขอมูลในการพิจารณา 
ประกอบการตัดสินใจของผูมีส#วนเก่ียวของ ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน กระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใหดียิ่งข้ึนและเป$นท่ียอมรับของสังคม 
 

๑.๒  วัตถุประสงคUการวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพ่ือประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร# 
  
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
  การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร#  
 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตดOานประชากร 
          ๑)  ผูOทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ ท#าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๙๐

                  (๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ ท#าน เป$นผูมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการประเมิน
หลักสูตร มีประสบการณ/ในการประเมินหลักสูตร ไม#นอยกว#า ๕ ปQ หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เก่ียวของในการประเมินหลักสูตร ไม#ตํ่ากว#าระดับปริญญาโท หรือมีตําแหน#งทางวิชาการจากผลงาน
ทางวิชาท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร  
                  (๒) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ท#าน เป$นผูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ หรือมีประสบการณ/ในการ
บริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ไม#นอยกว#า ๕ ปQ 
         ๒)  ผูOบริหาร  ไดแก#  คณบดี  รองคณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ/   หัวหนา
ภาควิชา  หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการหลักสูตร  จํานวน..................รูป/คน ศึกษาจากกลุ#ม
ประชากร 
  ๓) อาจารยU ไดแก# อาจารย/ผูสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปQการศึกษา ๒๕๕๕ – 
ปQการศึกษา ๒๕๕๗   ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# ทุกรายวิชา  
จํานวน..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
 ๔)  นิสิต  ไดแก#  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มเขารับการศึกษาในปQการศึกษา ๒๕๕๕  (ในปQการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป$นนิสิตชั้นปQท่ี ๔)  จํานวน..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
 ๕)  ผูOใชOบัณฑิต  ไดแก#  ผูบังคับบัญชา นายจาง ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มจัดการ
เรียนการสอน ในปQการศึกษา ๒๕๕๕  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
จํานวน..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตดOานเนื้อหา 
        ๑) ดานบริบท มุ#งประเมินความสัมพันธ/สอดคลองหลักสูตรในประเด็น 
                  (๑)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศน/ของมหาวิทยาลัย 
             (๒)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับวัตถุประสงค/ของคณะ/ส#วนจัดการศึกษา 

            (๓)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับความตองการของประเทศ 
                (๔)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับความตองการของทองถ่ิน 

     (๕)  ความทันสมัยและประโยชน/ของหลักสูตร 
                  (๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค/หลักสูตร 

     (๗)  ความสัมพันธ/สอดคลองระหว#างวัตถุประสงค/ โครงสราง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 
         ๒) ดานปKจจัยนําเขา มุ#งประเมินความเหมาะสมของ โครงสรางของหลักสูตร รายวิชา
ในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ ความพรอมของนิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
         ๓) ดานกระบวนการ  มุ#งประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๙๑ 

         ๔) ดานผลผลิต  มุ#งประเมินประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากอัตลักษณ/
บัณฑิต และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ ๕ ดาน คือ (๑) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (๒) ดานความรู (๓) ดานทักษะทางปKญญา  (๔) ดานทักษะความสัมพันธ/ระหว#าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ดานทักษะการวิเคราะห/เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ๑.๓.๓  ขอบเขตดOานระยะเวลา 
         การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร#  ในครั้งนี้ แบ#งระยะเวลาในการ
ดําเนินการออกเป$น ๒ ระยะดังนี้ 
         ระยะท่ี ๑  ดําเนินการในปQการศึกษา ๒๕๕๘  
         ระยะท่ี ๒  ดําเนินการในปQการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 
๑.๔  นิยามศัพทUที่ใชOในการวิจัย 
  ๑.๔.๑  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕  ท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร# 
 ๑.๔.๒  การประเมินหลักสูตรดOานบริบท  หมายถึง การประเมินความสัมพันธ/สอดคลองใน
ประเด็น 
      ๑)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศน/ของมหาวิทยาลัย 
  ๒)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับวัตถุประสงค/ของคณะ/ส#วนจัดการศึกษา 
      ๓)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับความตองการของประเทศ 
 ๔)  ความสัมพันธ/ระหว#างหลักสูตรกับความตองการของทองถ่ิน 
      ๕)  ความทันสมัยและประโยชน/ของหลักสูตร 
  ๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค/หลักสูตร 
      ๗)  ความสัมพันธ/สอดคลองระหว#างวัตถุประสงค/ โครงสราง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 
  ๑.๔.๓  การประเมินหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา  หมายถึง การประเมินประเมินความ
เหมาะสมของ โครงสรางของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ ความพรอมของ
นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  ๑.๔.๔  การประเมินหลักสูตรดOานกระบวนการ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๑.๔.๕  การประเมินหลักสูตรดOานผลผลิต  หมายถึง  การประเมินประสิทธิภาพการผลิต
บัณฑิต โดยพิจารณาจากอัตลักษณ/บัณฑิต และผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ ๕ ดาน คือ (๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม (๒) ดานความรู (๓) ดานทักษะทาง
ปKญญา (๔) ดานทักษะความสัมพันธ/ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ดานทักษะการวิเคราะห/
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๙๒

 
๑.๕ ประโยชนUที่ไดOรับ 

๑.๕.๑ ทําใหทราบผลการดําเนินงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# ในดาน
บริบท ดานปKจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 

๑.๕.๒ ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร# 
 ๑.๕.๓ มหาวิทยาลัยไดขอมูลในการปรับปรุง หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีครอบคลุมทุกส#วนจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๙๓ 

 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขOอง 
 
 การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร#  คณะผูวิจัยไดตรวจ
เอกสารเพ่ือประมวลแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ สังเคราะห/เป$นกรอบแนวคิด เพ่ือใช
เป$นแนวทางการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 
 ๒.๒ องค/ประกอบของหลักสูตร 
 ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๔ การประเมินหลักสูตร 
 ๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 

 นักวิชาการทางการศึกษาไทยหลายท#าน อาทิ ธํารง บัวศรี ๔ ใหทัศนะว#า “ตามแนวความคิด
ใหม# หลักสูตรหมายถึงประสบการณ/ทางการศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน เพ่ือใหเด็กไดรับการฝzกฝน
อบรมดานต#างๆ อย#างดีท่ีสุดจนสามารถดํารงชีวิตอยู#ในสังคมของตนอย#างเป$นสุข สามารถประกอบ
อาชีพไดตามความปรารถนา”  สิริพร  บุญญานันต/ ๕ ใหความหมายว#า “หลักสูตรหมายถึงมวล
ประสบการณ/ท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  หลักสูตรเป$นท้ังส#วนท่ีเป$นขอกําหนดรายการสอน
และส#วนท่ีเป$นกระบวนการท้ังปวง เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูตามขอกําหนดนั้น” 

 จากการใหความหมายของหลักสูตรท่ีแตกต#างกันนี้ รองศาสตราจารย/ ดร.บุญชม ศรีสะอาด๖  
จึงไดจัดกลุ#มความหมายของหลักสูตรออกเป$น ๓ กลุ#ม คือ กลุ#มท่ีมองหลักสูตรว#าเป$นสิ่งท่ีคาดหวัง 
(Intended) กลุ#มท่ีมองหลักสูตรว#าเป$นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง (Actualized) และกลุ#มท่ีมองหลักสูตร
ครอบคลุมท้ังสองกลุ#มขางตน  

 กลุ#มท่ีมองหลักสูตรว#าเป$นสิ่งท่ีคาดหวังไดแก#กลุ#มท่ีใหัความหมายว#าหลักสูตรคือวิชาและ
เนื้อหาวิชา เป$นโปรแกรมการศึกษา เป$นเอกสาร และเป$นหลักสูตรแม#บท ส#วนกลุ#มท่ีมองหลักสูตรว#า

                                                           

๔ ธํารง  บัวศรี,  ทฤษฎีหลักสูตร (ภาค ๒), (กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓.),  หนา ๖๔. 
  

๕
 สิริพร  บุญญานันต/, “การวิจัยหลักสูตร” วารสารวิธีวิทยาวิจัย  (๑ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๒๙),     

หนา ๕–๑๗.       
๖ บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา

สาส/น, ๒๕๔๖.), หนา ๗ – ๑๑. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๙๔

เป$นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง ไดแก# กลุ#มท่ีใหความหมายว#าหลักสูตรคือประสบการณ/  กลุ#มท่ีสามมองว#า 
หลักสูตรนั้นเป$นท้ังวิชา เนื้อหา และเป$นท้ังประสบการณ/ 
 นอกจากนั้น สงัด  อุทรานันท/ ๗  ยังไดจัดหมวดหมู#คํานิยามของหลักสูตร ไว เป$น ๘ แนวทาง 
คือ 
  ๑. หลักสูตรหรือรายวิชาหรือเนื้อหาสาระท่ีใชสอน เช#น หลักสูตรคือรายการของสิ่ง
ต#างๆ ซ่ึงเด็กและเยาวชนจะตองทําและจะตองประสบโดยการพัฒนาความสามารถเพ่ือจะทําสิ่งต#างๆ 
ใหดีและเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ# 
  ๒. หลักสูตรหรือมวลประสบการณ/ท่ีโรงเรียนจัดใหแก#เด็ก เช#น หลักสูตรประกอบไป
ดวยประสบการณ/ท้ังหมดท่ีเด็กไดรับภายใตการแนะแนวของครู 
  ๓. หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน เช#น หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน
ชนิดต#างๆ ท่ีเตรียมการไวและจัดใหแก#นักเรียนโดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 
  ๔. หลักสูตร คือ สิ่งท่ีสังคมคาดหมายหรือมุ#งหวังจะใหเด็กไดรับ เช#น หลักสูตรคือ  
การตัดสินใจก#อนท่ีจะดําเนินการการจัดการเรียนการสอนซ่ึงจะเก่ียวของกับการจัดลําดับของ
เนื้อหาวิชา  การเลือกเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชสอน  การเลือกวัสดุอุปกรณ/รวมท้ัง
กฏเกณฑ/ในการจัดกลุ#มเพ่ือใหการสอนเป$นไปอย#างไดผลมากท่ีสุด 
  ๕. หลักสูตร คือ สื่อกลางหรือวิถีทางท่ีจะนําเด็กไปสู#จุดหมายปลายทาง เช#น หลักสูตร
คือวิธีการเตรียมเยาวชนใหมีส#วนร#วมในฐานะท่ีเป$นสมาชิกท่ีสามารถสรางผลผลิตใหแก#สังคมของเรา 
หรือหลักสูตรประกอบดวยสื่อกลางของการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือใหโอกาสแก#นักเรียน 
ใหไดรับประสบการณ/ต#างๆ ซ่ึงจะนําไปสู#ผลผลิตทางการเรียนท่ีพึงปรารถนา 
  ๖. หลักสูตร คือ ขอผูกพันระหว#างนักเรียนกับครูและสิ่งแวดลอมทางการเรียน เช#น 
หลักสูตรคือขอผูกพันของผูเรียนกับสิ่งแวดลอมในแง#ต#างๆ ซ่ึงถูกเตรียมการไวภายใตทิศทางของ
โรงเรียน  “ขอผูกพัน” จะหมายถึงสิ่งท่ีผูเรียนไดพบเห็นหรือสิ่งท่ีผูเรียนจะตองทําหรือตองเขาไปมี
ส#วนเก่ียวของ สิ่งท่ีเห็นไดชัดเจนไดแก#ขอผูกพันท่ีผูเรียนมีไวกับครู เพ่ือนร#วมชั้น หรือบุคคลอ่ืนๆ  
ขอผูกพันท่ีมีกับองค/ประกอบเช#น วัสดุ อุปกรณ/ อาคารสถานท่ี  ขอผูกพันท่ีมีต#อเนื้อหาวิชา ความคิด 
และสัญลักษณ/ต#างๆ  
  ๗. หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ/ระหว#างนักเรียน ครู และสิ่งแวดลอมทางการ
เรียน เช#น หลักสูตรคือกระบวนการปฏิสัมพันธ/ระหว#างนักเรียนกับครูและเนื้อหาสาระในส#วนท่ีเป$น
งานทางการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยขอมูลทักษะและค#านิยมเพ่ือท่ีจะนําไปสู#จุดหมายปลายทางท่ีได
กําหนดไว 
   ๘. หลักสูตรในความหมายอ่ืนๆ 
 จากการใหคํานิยาม ความหมายตลอดจนการจัดกลุ#มความหมายของคําว#า“หลักสูตร” 
ดังกล#าว คณะผูวิจัยสรุปว#า หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผนการทางการศึกษาสําหรับผูเรียน  
ท่ีบรรจุวัตถุประสงค/ เนื้อหาสาระของความรู ประสบการณ/และกิจกรรมอย#างเป$นระบบเพ่ือใหผูเรียน
ไดบรรลุตามเปsาหมาย 
 

                                                           

๗ สงัด  อุทรานันท/, พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการพิมพ/, 

๒๕๒๗.), หนา ๖.                                                     



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๙๕ 

๒.๒ องคUประกอบของหลักสูตร 
 ในการสรางหลักสูตรตองคํานึงถึงองค/ประกอบเป$นสําคัญ เพราะจะทําใหเห็นโครงสรางของ
หลักสูตรไดชัดเจน และเป$นเครื่องชี้แนวทางของหลักสูตร เป$นตัวกําหนดทิศทางในการจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท#านไดกล#าวถึงองค/ประกอบของหลักสูตรไว ดังนี้ 
 ธํารง บัวศรี๘ กล#าวไวว#า แบบหรือแปลนบานหรือพิมพ/เขียวของบาน จะมีองค/ประกอบท่ี
สําคัญ เช#น ฐานราก เสา พ้ืน ฝา เพดาน หลังคา ฯลฯ สําหรับหลักสูตรก็เช#นเดียวกันจะตองมี
องค/ประกอบครบครัน หาไม#แลวผูใชหลักสูตรจะไม#สามารถนําหลักสูตรไปใชอย#างไดผล องค/ประกอบ
ท่ีสําคัญของหลักสูตรมีดังต#อไปนี้ 
  ๑.  เปsาหมายและนโยบายการศึกษา (Education goals and Policies) หมายถึง  
สิ่งท่ีรัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
  ๒.  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลรวมท่ีตองการใหเกิดแก#
ผูเรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว 
  ๓.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังท่ีแสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ#มวิชาหรือกลุ#มประสบการณ/ 
  ๔.  จุดประสงค/ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตองการใหเกิดแก#
ผูเรียนหลังจากท่ีไดเรียนวิชานั้นแลว 
  ๕.  เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะ และ
ความสามารถท่ีตองการใหมี รวมท้ังประสบการณ/ท่ีตองการใหไดรับ 
  ๖.  จุดประสงค/ของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งท่ีตองการให
ผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีไดเรียนรูเนื้อหาท่ีกําหนดไว 
  ๗.  ยุทธศาสตร/การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ/เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงค/ของการเรียนรู 
  ๘.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
  ๙.  วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and 
Instructional Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ/ แผ#นฟ�ล/ม แถบวีดิทัศน/ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ/ต#างๆ 
รวมท้ังอุปกรณ/โสตทัศศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีช#วยส#งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
   สรุปไดว#า องค/ประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตรตามแนวของ ธํารง บัวศรี คือ เปsาหมายและ
นโยบายการศึกษา (Education goals and Policies) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร จุดประสงค/ของวิชา (Types and Structures) เนื้อหา (Content) 
จุดประสงค/ของการเรียนรู (Instructional Objectives) ยุทธศาสตร/การเรียนการสอน 
(Instructional Strategies) การประเมินผล (Evaluation) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
(Curriculum Materials and Instructional Media)  

                                                           

๘ ธํารง บัวศรี, ทฤษฏีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา, พิมพ/ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการ
พิมพ/, ๒๕๔๒), หนา ๘. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๙๖

 สงัด อุทรานันท/๙ ไดกล#าวไวว#า หลักสูตรท่ีดีควรประกอบดวย 
  ๑. เหตุผลและความจําเป$นของหลักสูตร 
  ๒. จุดมุ#งหมายของหลักสูตรซ่ึงควรท่ีจะมีท้ังจุดมุ#งหมายท่ัวไปและจุดมุ#งหมายเฉพาะ 
  ๓. เนื้อหาสาระและประสบการณ/ 
  ๔. การเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
  ๕. การเสนอแนะเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอนและแหล#งวิชาการในชุมชน 
  ๖. การประเมินผล 
 กาญจนา คุณารักษ/๑๐ ไดสรุปองค/ประกอบของหลักสูตรไวว#ามีองค/ประกอบอย#างนอย ๖ 
ประการ คือ 
  ๑. ความมุ#งหมายของหลักสูตร 
  ๒. เนื้อหาวิชาและประสบการณ/ 
  ๓. วิธีการสอนและการดําเนินการ 
  ๔. วัสดุอุปกรณ/การสอน 
  ๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๖. การประเมินผล 
 ยุทธพงษ/ ไกยวรรณ๑๑ กล#าวไวว#า หลักสูตรมีองค/ประกอบท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๑. ความมุ#งหมาย เป$นการกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ว#าจะ
จัดการศึกษาเพ่ืออะไร และผูท่ีเรียนจบหลักสูตรแลวจะมีลักษณะเช#นใด 
  ๒. เนื้อหาสาระของหลักสูตร เป$นการกําหนดหัวขอวิชาต#างๆ ในหลักสูตร เพ่ือจัดให
ผูเรียนไดเรียน การกําหนดเนื้อหานี้จะตองใหสอดคลองกับจุดมุ#งหมาย เนื้อหาสาระ ของหลักสูตร 
ตองเป$นสิ่งท่ีมีความสําคัญจําเป$นและเป$นประโยชน/ต#อผูเรียน 
  ๓. การนําหลักสูตรไปใช เป$นการนําหลักสูตรไปสู#การปฏิบัติ ประกอบดวย กิจกรรม
หลายอย#าง ไดแก# การจัดทําวัสดุหลักสูตร การจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากรและสิ่งแวดลอมและ
การดําเนินการสอน 
  ๔. การประเมินผล เป$นกระบวนการตรวจสอบว#าหลักสูตรนั้น มีขอดี ขอเสีย อย#างไร 
ยังใชไดดีในปKจจุบันหรือไม# ท้ังนี้หากพบขอบกพร#องของหลักสูตรจะตองมีการปรับปรุงต#อไป  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปรียาพร วงศ/อนุดรโรจน/๑๒ ท่ีกล#าวว#าหลักสูตรประกอบดวยองค/ประกอบ 
๔ ประการ คือ วัตถุประสงค/ เนื้อหาวิขา วิธีการสอน และการประเมินผล 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรท่ีกล#าวมา พอสรุปไดว#า องค/ประกอบ
ของหลักสูตร ซ่ึงเป$นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป จะประกอบดวย หลักการ จุดมุ#งหมาย รายวิชา การจัด
                                                           

  ๙ สงัด อุทรานันท/, พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร, พิมพ/ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ/มิตรสยาม, ๒๕๓๒), หนา ๑๘๙. 

๑๐ กาญจนา คุณารักษ/, หลักสูตรและการพัฒนา,(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร/, ๒๕๔๐), หนา ๑๔. 

๑๑ ยุทธพงษ/ ไกยวรรณ, เทคนิคและวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย/สื่อเสริมกรุงเทพฯ, ๒๕๔๑), 
หนา ๑๐ -๑๒. 

๑๒ ปรียาพร วงศ/อนุตรโรจน/, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๕), 
หนา ๒๐. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๙๗ 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ซ่ึงโดยแต#ละองค/ประกอบของ
หลักสูตรจะมีความเก่ียวของสัมพันธ/สอดคลองซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะขาดองค/ประกอบใดองค/ประกอบ
หนึ่งไปไม#ได ถามีหลักสูตรใดท่ีมีองค/ประกอบไม#ครบตามท่ีนักวิชาการกล#าวแลว หลักสูตรนั้นก็ถือได
ว#าเป$นหลักสูตรท่ีไม#มีคุณภาพขาดความน#าเชื่อถือ 
 จะเห็นว#า นักวิชาการทางการศึกษาไดกล#าวถึงองค/ประกอบของหลักสูตรไวคลายคลึงกัน 
ผูวิจัยสรุปไดว#า หลักสูตรโดยท่ัวไปมีองค/ประกอบท่ีสําคัญ คือ 
  ๑. ความมุ#งหมายหรือวัตถุประสงค/ของหลักสูตร (Objectives) หมายถึงคุณลักษณะ
ของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ คาดหวังไวโดยความมุ#งหมายนี้จะตองเป$นไปในแนวทาง
เดียวกันกับปรัชญา หรือปณิธานท่ีวางไว 
   ๒. เนื้อหาวิชาและประสบการณ/การเรียนรู (Content) หมายถึงเนื้อหาสาระท่ีผ#านการ
จัดลําดับการเรียนรูก#อนหลังแลว ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงค/ท่ีวางไว 
  ๓. การนําหลักสูตรไปใช  (Pattern of Learning and teaching) หมายถึง แผนการ
ในการนําหลักสูตรไปสู#การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตรกําหนด 
หรือเพ่ือใหผูเรียนมีความรูและประสบการณ/ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว 
  ๔. การประเมินผลผลผลิต (Program of Evaluation of the Outcome) หมายถึง
โครงการท่ีจะประเมินเพ่ือดูว#าผลผลิตท่ีไดเป$นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือไม# 
 
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 
 เนื่องจากการศึกษาและสังคมเป$นสิ่งท่ีแยกจากกันไม#ได เพราะการศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียน
เป$นพลเมืองดีหรือเป$นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ  การศึกษามุ#งจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนรูจัก
ตนเองว#าควรมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบต#อตนเองและสังคมอย#างไร การศึกษามุ#งใหคนมีวิจารณญาณ
ในการคิด  มุ#งใหคนคิดเป$น ทําเป$น และแกปKญหาได  นอกจากนั้นการศึกษายังมุ#งใหคนมีอาชีพเลี้ยง
ตัวอยู#ในสังคมไดดวย  ดังนั้น เม่ือสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การศึกษาก็จําเป$นตอง
มีการพัฒนาควบคู#กันไปดวย  ซ่ึงในการพัฒนาการศึกษานั้น สิ่งท่ีจําเป$นตองพัฒนาคือ หลักสูตร  
ซ่ึงเป$นสิ่งท่ีขาดไม#ไดในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรก็เพ่ือจะใหไดหลักสูตรท่ีดี เหมาะสมกับ
สังคมในยุคนั้นๆ หลักสูตรท่ีดีจะตองพัฒนาผูเรียนไดท้ังในดานความรู ความเขาใจ เจตคติ และทักษะ
ความชํานาญ  ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจําเป$นตองศึกษาขอมูลต#างๆ เพ่ือเป$นพ้ืนฐานในการ
พิจารณากําหนดจุดมุ#งหมาย หรือวัตถุประสงค/ของหลักสูตร  ซ่ึงวัตถุประสงค/ของหลักสูตรนี้จะเป$น
รากฐานในการกําหนดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ/การเรียนรูในหลักสูตรนั้นๆ  ขอมูลท่ีควร
ศึกษา ไดแก# 
  ๑. ขอมูลทางปรัชญาการศึกษา 
  ๒. ขอมูลทางดานจิตวิทยาการเรียนรู 
  ๓. ขอมูลจากนักวิชาการแต#ละสาขา 
  ๔. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน 
  ๕. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
  ๖. ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๙๘

 สําหรับหลักของการพัฒนาหลักสูตร  บุญชม  ศรีสะอาด ไดสรุปไวว#ามีดังต#อไปนี้ ๑๓ 
  ๑. ใชพ้ืนฐานจากประวัติศาสตร/ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรูต#างๆ  
  ๒. พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม  โดยวิเคราะห/ปKญหาความตองการ
และความจําเป$นต#างๆ ของสังคม 
  ๓. พัฒนาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการและความสนใจของผูเรียน 
  ๔. พัฒนาใหสอดคลองกับหลักการเรียนรู 
  ๕. ในการเลือกและจัดประสบการณ/การเรียน จะตองพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ความยากง#าย ลําดับก#อนหลัง ความต#อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ/ต#างๆ 
  ๖. พัฒนาในทุกจุดอย#างประสานสัมพันธ/กัน  ตามลําดับจากจุดประสงค/ สาระความรู
และประสบการณ/ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
  ๗. พิจารณาถึงความเป$นไปไดสูงในทางปฏิบัติ 
  ๘. พัฒนาอย#างมีระบบ 
  ๙. พัฒนาอย#างต#อเนื่องไม#หยุดยั้ง 
  ๑๐. มีการวิจัยติดตามผลอยู#ตลอดเวลา 
  ๑๑. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  ๑๒. อาศัยความร#วมมืออย#างจริงจังของผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของหลายฝ�าย 
 
 ในดานแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการทางการศึกษาไดกําหนดไวเป$นข้ันตอน
ต#างๆ พอจะสรุปไดว#า ควรประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. การกําหนดจุดมุ#งหมายของหลักสูตร 
  ๒. การเลือกและจัดลําดับเนื้อหาวิชาและประสบการณ/การเรียนรู 
  ๓. การนําหลักสูตรไปใช 
  ๔. การประเมินผลหลักสูตร 
  ๕. การปรับปรุงหลักสูตร 
 
 เม่ือพิจารณาข้ันตอนต#างๆ ดังกล#าวแลวจะเห็นว#า สามารถแยกกิจกรรมในการพัฒนา
หลักสูตรได ๓ กลุ#ม คือ เก่ียวกับการสรางหลักสูตร  การใชหลักสูตร  และการประเมินผลหลักสูตร 
 สําหรับการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# นั้น ไดผ#านกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการสราง
หลักสูตร และการใชหลักสูตร มาต้ังแต#ปQ พ.ศ. ๒๕๕๕  แต#ยังไม#มีหลักฐานปรากฏว#าไดมีการ
ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร จึงพอจะสรุปไดว#า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังไม#ครบ
ตามหลักการของการพัฒนาหลักสูตร คือมีการสรางและการใชหลักสูตร แต#ยังไม#มีการประเมินผล
หลักสูตร อันเป$นกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงจะนําไปสู#การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณค#ายิ่งข้ึน ดังท่ี กรรณิการ/  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด๑๔ ไดกล#าวไวว#า  
                                                           

๑๓ บุญชม  ศรีสะอาด, เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๓. 
๑๔ กรรณิการ/  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด,  การประเมินผลหลักสูตร, (ภาควิชาบริหารการศึกษา        

คณะครุศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หนา ๑.                                   



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๙๙ 

“การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการสําคัญอย#างหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือดูว#าการจัด
กิจกรรมหลักสูตรและการสอนไดดําเนินไปตามจุดมุ#งหมายหรือไม#และดูว#าการเรียนการสอนได
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนใหเป$นไปตามจุดมุ#งหมายเพียงใด”  
 
๒.๔ การประเมินหลักสูตร 
 ทิศนา  แขมมณี ๑๕  ไดกล#าวถึงเรื่องนี้ว#า “เก่ียวกับการประเมินหลักสูตรนี้เริ่มไดรับความ
สนใจในวงการศึกษามาต้ังแต# ค.ศ. ๑๙๖๐ แต# ราล/ฟ  ไทเลอร/ ก็นับว#าเป$นผูวางรากฐานมาให
นับต้ังแต# ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยไทเลอร/ ไดริเริ่มใหคํานิยามว#า การศึกษาคือการเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น 
การประเมินผลหลักสูตรจึงมุ#งไปท่ีการเปลี่ยนแปลงเป$นจุดสําคัญ  และกล#าวว#า สตัฟเฟ�ลบีมและคณะ 
ไดใหแนวคิดใหม#เก่ียวกับการประเมินผลหลักสูตรว#า การประเมินผลหลักสูตรคือ กระบวนการในการ
หาขอมูล เก็บขอมูล เพ่ือท่ีจะนํามาใชใหเป$นประโยชน/ในการตัดสินหาทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว#าเดิม  ต#อมา
ใน ปQ ค.ศ. ๑๙๖๓ ครอนบาค ไดเขียนคํานิยามของการประเมินผลหลักสูตรไวในวารสาร Teachers  
College Record ว#า การประเมินผลหลักสูตร  หมายถึงการรวบรวมขอมูลและการใชขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจในเรื่องของ โปรมแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา” 

 การประเมินผลหลักสูตร นับว#ามีความสําคัญต#อการพัฒนาหลักสูตรเป$นอย#างมาก เพราะการ
ประเมินผลจะทําใหทราบว#าหลักสูตรนั้นมีคุณค#าเพียงใด   การนําหลักสูตรไปใชเป$นไปตามท่ีกําหนด
ในหลักสูตรหรือไม# และผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ#งหมายของหลักสูตรหรือไม#
เพียงใด  ซ่ึงการประเมินหลักสูตรนี้อาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยู#กับวัตถุประสงค/ของการ
ประเมินว#าจะประเมินเพ่ืออะไร 

   รูปแบบการประเมินมีมากมายหลายรูปแบบ แต#ละรูปแบบลวนมีท้ังขอดีและขอเสียอยู#ท้ังสิ้น 
ไม#มีรูปแบบใดท่ีมีความสมบูรณ/ไปทุกอย#าง การใชรูปแบบการประเมินเพียงรูปแบบเดียวไม#สามารถ
ตอบคําถามเก่ียวกับการประเมินไดทุกคําถาม ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงตองใชรูปแบบการ
ประเมินหลายๆ รูปแบบผสมกัน ซ่ึงสามารถจะยกตัวอย#างเพ่ือเป$นแนวทางในการเลือกใชรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรได ดังนี้๑๖ 
 ๑. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยเทคนิคการวิเคราะหUของปุยแซงคU (Puissance 
Analysis Technique)  
 เป$นเทคนิคการประเมินหลักสูตรท่ีเป$นตัวเอกสารหลักสูตร โดยอาศัยการวิเคราะห/
องค/ประกอบของหลักสูตร ๓ ส#วน คือ จุดมุ#งหมาย การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอน แต#ละองค/ประกอบมีการจําแนกออกเป$นขอย#อยๆ และใหคะแนนแต#ละขอย#อยโดยน้ําหนัก
คะแนนไม#เท#ากัน ท้ังนี้เนื่องจากพิจารณาถึงความยากง#ายของพฤติกรรมการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึน เป$น
จุดมุ#งหมายและประเภทของการเรียนรูท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับนักเรียน โดยปกติแลววิธีการนี้จะใช
สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการพิจารณาตัดสินตองดูจากค#า Puissance 
Measure (P.M.) ซ่ึงคํานวณไดจากตารางวิเคราะห/ปุยแซงค/ท่ีสรางข้ึน 

                                                           

๑๕ ทิศนา  แขมมณี ใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน/  (บรรณาธิการ),  รวมบทความทางการประเมิน

โครงการ  เล มท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๑๑๓. 
๑๖ พิสณุ ฟองศรี, การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู การปฏิบัติ, พิมพ/ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

เทียมฝ�าการพิมพ/, ๒๕๔๙), หนา ๔๐ – ๔๖. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๐๐

 ๒. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอรU (The Tyler Model) 
 เป$นรูปแบบท่ีเนนการประเมินสัมฤทธิผลท่ีไดจากหลักสูตร ในทัศนะของไทเลอร/นั้น 
ถือว#ากระบวนการทางการศึกษาจะมีจุดเนนอยู# ๓ ส#วน คือ จุดมุ#งหมายของการศึกษา ประสบการณ/
การเรียนรู และสัมฤทธิผลของการเรียน ท้ัง ๓ ส#วน มีความสัมพันธ/กัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๑  รูปแบบการประเมินของไทเลอร/ 
 

    ตามแผนภาพท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ/ขององค/ประกอบทางการศึกษาเป$นการประเมิน 
เปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการเรียนกับจุดมุ#งหมายของการศึกษา และเป$นการประเมินความ 
สอดคลองระหว#างจุดมุ#งหมายของประสบการณ/การเรียนรูกับสัมฤทธิผลของการเรียน นั้นก็คือ  
การประเมินเปรียบเทียบการจัดประสบการณ/การเรียนรูท่ีไดปฏิบัติจริงกับสัมฤทธิผลท่ีเกิดจาก  
การปฏิบัติ ไทเลอร/มีความเชื่อว#า จุดมุ#งหมายท่ีต้ังไวอย#างชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจง จะเป$น
แนวทางในการประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตร จึงอยู#ท่ีการดูผลผลิตของ
หลักสูตรว#าตรงตามจุดมุ#งหมายท่ีกําหนดไวหรือไม# แนวคิดของไทเลอร/ เก่ียวกับการประเมินหลักสูตร 
จึงยึดความสําเร็จของจุดมุ#งหมายเป$นหลัก (goal attainment model) การประเมินหลักสูตรตาม
รูปแบบนี้จึงควรตอบคําถาม ๔ ขอ ขางล#างนี้ใหไดชัดเจน คือ 

 ๑. มีจุดมุ#งหมายทางการศึกษาใดบางท่ีโรงเรียนตองการ 
 ๒. มีประสบการณ/ทางการศึกษาใดบางท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุ#งหมายดังกล#าว 
 ๓. ควรจัดประสบการณ/ทางการศึกษาเหล#านั้นอย#างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
 ๔. จะตัดสินไดโดยวิธีคําว#าจุดมุ#งหมายเหล#านั้นบรรลุผลตามท่ีตองการ 
 

 ๓. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (The Stake's Congruence 
Contingency Model)  

 พัฒนาข้ึนโดยอาศัยแนวคิดจากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) โดยพิจารณา
ความสัมพันธ/เชื่อมโยงและความสอดคลองกันขององค/ประกอบต#างๆ ภายในระบบ แลวนํามา
เปรียบเทียบกับองค/ประกอบต#างๆ ของระบบหลักสูตร ชึ่งสเตคไดแบ#งออกเป$น ๓ ส#วนเช#นเดียวกับ
องค/ประกอบของระบบ ดังนี้ 

 ๑. สิ่งท่ีมีอยู#ก#อน (antecedents) หมายถึง สภาพของสิ่งต#างๆ ท่ีมีอยู#ก#อน การใช
หลักสูตร เทียบไดกับปKจจัยตัวปsอน (input) ของวิธีการเชิงระบบ ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก# ลักษณะของผูเรียน 
ลักษณะของครู เนื้อหาของหลักสูตร สื่อ วัสดุ อุปกรณ/ อาคารเรียน เป$นตน 

 ๒. กระบวนการสอน (transactions) เป$นข้ันนําหลักสูตรมาสู#การปฏิบัติ หรือการ
เรียนการสอน เทียบไดกับองค/ประกอบดานกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ ซ่ึงกระบวนการสอน

จุดมุ#งหมาย 
ของการศึกษา 

ประสบการณ/ 
การเรยีนรู 

สัมฤทธิผล 
ของการเรียน 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๐๑ 

ประกอบดวยการปฏิสัมพันธ/ระหว#างครูกับนักเรียน การสื่อความหมาย การแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว#างครูกับนักเรียน เวลาเรียนกับนักเรียน เวลาสอนกับครู เป$นตน 

 ๓. ผลท่ีไดรับ (outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชหลักสูตรท่ีมีต#อนักเรียน 
ท้ังดานความรู เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะต#างๆ รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนกับครูและโรงเรียน ซ่ึงผลท่ี
ไดรับจากการใชหลักสูตรนี้เทียบไดกับผลผลิต (outputs) ของวิธีการเชิงระบบนั้นเอง 

 การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้ เป$นการพิจารณาความสัมพันธ/สอดคลองกันของ
องค/ประกอบท้ัง ๓ ซ่ึงกําหนดไวเป$นสิ่งท่ีคาดหวังของหลักสูตรและขอมูลของสิ่งท่ีปรากฏ ซ่ึงเก็บได
จากการสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง การตัดสินอาศัยการเปรียบเทียบขอมูลท่ีเก็บไดกับเกณฑ/มาตรฐาน 
และความรูสึกนึกคิดของบุคคลต#างๆ ท่ีเป$นผูประเมิน  

 

 ๔. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus Curriculum Evaluation 
Model) 

 เป$นรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีช#วยในการตัดสินหลักสูตรท่ีกําลังใชอยู#ว#า ควรจะ
ปรับปรุง หรือใชต#อไปหรือจะยกเลิก ซ่ึงการประเมินเป$นกระบวนการท่ีเก่ียวของกับ 

 ๑. การกําหนดมาตรฐานของหลักสูตร ไดแก# มาตรฐานในดานการพัฒนาและ 
มาตรฐานดานเนื้อหา 

 ๒. การพิจารณาความไม#สอดคลอง ระหว#างส#วนประกอบต#างๆ ของหลักสูตร  
กับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 

 ๓. การไชหลักสูตรท่ีไม#สอดคลองสําหรับการหาจุดอ#อนของหลักสูตร 
 

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

 เป$นรูปแบบประเมินเพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการดําเนินงานจะมี ๒ 
ข้ันตอนดังนี้ คือ 

 ๑. วิเคราะห/หลักสูตร โดยพิจารณาจากองค/ประกอบ ๔ ประการ คือ โอกาสในการ
เรียนรู สิ่งเรา โครงสรางของหลักสูตร และสภาพการเรียนการสอน 

 ๒. ทําการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรโดยใชทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเป$นหลัก โดยการนําขอมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาว#ามีความเหมาะสมหรือไม# หรือมากนอยเพียงใด การใชหลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษา และจิตวิทยาเป$นหลักในการพิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตร ทําใหการประเมิน
หลักสูตรโดยวิธีนี้มีความแตกต#างจากการประเมินโดยรูปแบบอ่ืน ซ่ึงมักจะใชความคิดเห็นของบุคคล  
ผูวิเคราะห/เป$นหลักสําคัญ ดังนั้นรูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว/ จึงเป$นรูปแบบท่ีมีความ
สมเหตุสมผลอย#างมาก 

 
 

 ๖. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริเวน (Scriven)  
 เป$นรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาจากแนวความคิคของครอนบาค 

(Cronbach) มาปรับปรุง สรางเป$นรูปแบบการประเมินข้ึนใหม# โดยกล#าวถึงจุดมุ#งหมายของการ
ประเมินว#า เป$นการพิจารณาการประเมินเพ่ือช#วยตอบคําถามต#างๆ ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะโครงการ
ขององค/กรทางการศึกษาอันไดแก# กระบวนการเรียนการสอน บุคลากร วิธีการหรือโครงการต#างๆ 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๐๒

เช#น คําถามท่ีว#าโครงการต#างๆ เหล#านี้ มีประสิทธิภาพมากเพียงใด หรือดําเนินการคุมกับการลงทุน
หรือไม# และรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดเกณฑ/การประเมินและกระบวนการตัดสินใจ
ดวย สคริพเวนไดใหแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของการประเมินว#า ควรจะมีได หลายรูปแบบแลวแต#
ลักษณะของสิ่งท่ีจะประเมินว#าจะมีลักษณะเช#นใด ก็เลือกรูปแบบให เหมาะสมได ๘ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. การประเมินผลย#อยและการประเมินผลรวบยอด 
 ๒. การประเมินก#อนการปฏิบัติงานและการประเมินหลังการปฏิบัติงาน 
 ๓. การประเมินผลเปรียบเทียบและการประเมินผลไม#เปรียบเทียบ 
 ๔. การประเมินคุณค#าและค#าใชจ#ายในการลงทุน 
 ๕. การประเมินแบบไม#ผูกพันกับจุดมุ#งหมาย 
 ๖. รูปแบบวิถีแห#งการเปรียบเทียบ 
 ๗. วิธีการปฏิบัติเฉพาะกิจ 
 ๘. การประเมินคุณค#าของการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินของสคริพเวน เนนการประเมินโครงการโดยแบ#งออกเป$น ๒ ส#วน

คือ การประเมินความกาวหนาของโครงการ (formative evaluation) และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (summative evaluation) การประเมินท้ัง ๒ อย#าง มีประเด็นการประเมินท่ีแตกต#างกัน
หลายประการ สามารถเปรียบเทียบความแตกต#างตามรายละเอียดได 

 

 ๗. รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP 
 ในการประเมินผลโครงการหรือประเมินหลักสูตรนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย#าง 

แต#ในท่ีนี้ใคร#ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟ�ลบีม 
(Stufflebeam) เพราะเป$นโมเดลท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวไปในปKจจุบัน แนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม  
เนนการแบ#งแยกบทบาทของการทํางานระหว#างฝ�ายประเมินกับฝ�ายบริหารออกจากกันอย#างเด#นชัด 
กล#าวคือฝ�ายประเมินมีหนาท่ีระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝ�ายบริหาร ส#วนฝ�ายบริหาร 
มีหนาท่ีเรียกหาขอมูล และนําผลการประเมินท่ีไดไปใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือดําเนินกิจกรรมใดๆ 
ท่ีเก่ียวของแลวแต#กรณี ท้ังนี้เพ่ือปsองกันการมีอคติใน ฉะนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตร 
ตามแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม จึงเป$นรูปแบบท่ีเหมาะสมแก#การช#วยตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟ�ลบีมมีการตัดสินใจ ๔ ประเภท คือ 

 ๑. การตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผน เพ่ือกําหนดจุดมุ#งหมาย 
 ๒. การตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดโครงสราง เพ่ือเป$นการกําหนดวิธีการ 
 ๓. การตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินต#อ เพ่ือตัดสินใจว#าควรปรับปรุงแกไขหรือยกเลิก 
 ๔. การตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ เพ่ือใชประโยชน/ควบคุมและปรับปรุงวิธีการ 

   หลักการสําคัญของการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้มุ#งประเมินสภาพการณ/ต#างๆ ของ
หลักสูตร ๔ ดาน๑๗ คือ 
  ๑. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป$นการประเมินผลบริบทหรือสภาวะ
แวดลอม เพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดจุดมุ#งหมายหรือจุดประสงค/ต#างๆ ของหลักสูตร โดยการ
วิเคราะห/สภาวะแวดลอม ปKญหา และความตองการต#างๆ เพ่ือชี้ใหเห็นว#าควรกําหนดจุดมุ#งหมาย
                                                           

๑๗ ใจทิพย/ เช้ือรัตนพงษ/, การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส, 
๒๕๓๙), หนา ๑๙๕ – ๑๙๗. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๐๓ 

อย#างไรจึงจะสนองความตองการและแกปKญหาท่ีประสบอยู# ในกรณีท่ีการประเมินหลักสูตรไม#ไดอยู#ใน
ข้ันตอนการวางแผน แต#ใชมาระยะหนึ่งแลวตองการจะประเมิน การประเมินในส#วนนี้ก็คือการ
ประเมินหลักสูตร ในเรื่องจุดมุ#งหมายหรือจุดประสงค/ของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร และ
เนื้อหาสาระท่ีมีอยู#ในหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว#าสอดคลองกับสภาพแวดลอมหรือบริบท ปKญหาและ
ความตองการต#างๆ หรือไม#อย#างไร 

 ๒. การประเมินปKจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เป$นการประเมินปKจจัยต#างๆ  
ท่ีเก่ียวของกับการใชหลักสูตร ซ่ึงไดแก# ปKจจัยดานบุคลากร นักเรียน อุปกรณ/และสื่อการเรียน 
การสอน อาคารสถานท่ี งบประมาณ ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบดูว#าปKจจัยตัวปsอนเหล#านั้นเป$นอย#างไร มีผล
หรือมีส#วนช#วยในการใชหลักสูตรในเชิงปฏิบัติ บรรลุผลหรือไม#อย#างไร 

 ๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป$นการประเมินหลักสูตรในข้ัน
ปฏิบัติการหรือประเมินกระบวนการใชหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดูว#ากิจกรรมหรือกระบวนการต#างๆ 
ของการใชหลักสูตรในสภาพท่ีเป$นจริงเป$นอย#างไร มีปKญหาหรือขอบกพร#องหรือไม# เช#น เรื่องท่ี
เก่ียวกับการสอน การบริหาร เป$นตน 

 ๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป$นการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ใชหลักสูตรนั้น เป$นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยตรวจสอบว#าผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
จุดมุ#งหมายของหลักสูตรหรือไม#เพียงใด ซ่ึงอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ภาวะการมีงานทําหรือการศึกษาต#อในระดับสูงข้ึนไปและจากผลการทํางาน 
 ซ่ึงการประเมินหลักสูตรโดยใช CIPP (CIPP Model) นี้สามารถประเมินขอมูลต#างๆ  
ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรไดครอบคลุมมากท่ีสุด เป$นการประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ผูประเมิน 
จะประเมินผลท้ัง ๔ ดาน (Context - Input - Process - Product) แลวนํามาพิจารณาดูความ
สอดคลองและสัมพันธ/กัน กล#าวคือ ถาในจุดมุ#งหมายของหลักสูตรตองการใหผูเรียนรูจักคิดเป$น  
ทําเป$น และแกปKญหาเป$น ก็ตองศึกษาว#าปKจจัยเบ้ืองตนต#างๆ และกระบวนการเรียนการสอน  
และกระบวนการบริหารหลักสูตรเอ้ือต#อการทําใหผูเรียนสามารถคิดเป$น ทําเป$น และแกปKญหาเป$น
หรือไม#อย#างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติหรือสภาพท่ีเป$นอยู#สอดคลองกันหรือไม#อย#างไร ซ่ึงจะ
ทําใหไดขอมูลในการตัดสินคุณค#าของหลักสูตรได รวมท้ังทราบว#าส#วนใดของหลักสูตรใชได ส#วนใด 
มีขอบกพร#อง เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ซ่ึงประเภทของการประเมินและลักษณะ
ของตัดสินใจ จากระบบแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม สามารถสรุปไดดังภาพต#อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๐๔

 ประเภทของการประเมิน  ลักษณะการตัดสินใจ 
    
 ประเมินสภาวะแวดลอม 

(Context evaluation) 
 เลือก/ปรับวัตถุประสงค/ 

ของหลักสูตร 
    
 ประเมินปKจจัยเบ้ืองตน 

(Input evaluation) 
 เลือกแบบ/กิจกรรม/ 

ปรับเปลี่ยนปKจจัยเบ้ืองตน 
    
 ประเมินกระบวนการ 

(Process evaluation) 
 ปรับปรุงแนวทางหรือ 

กระบวนการทํางาน 
    
 ประเมินผลผลิต 

(Product evaluation) 
 

ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก/ยุติ 

    
 ปรับปรุง/ขยาย   
      
      

    ลมเลิก/ยุติ  

 
แผนภาพท่ี ๒  ความสัมพันธ/ระหว#างประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจ๑๘ 

 
 จึงพอจะสรุปไดว#า ตัวแบบจําลองซิป (CIPP Model) เป$นการประเมินท้ังระบบ  
ในรายละเอียดต#างๆ มีลักษณะเพ่ือชี้ใหเห็นจุดเด#น จุดดอยท่ีควรปรับปรุง  ขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
สามารถนํามาใชเป$นประโยชน/ในการนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงงาน  
ท้ังระบบไดมากท่ีสุด  การประเมินแบบจําลองซิป จึงเป$นท่ียอมรับกันอย#างกวางขวางเป$นท่ีนิยมใชกัน
อย#างแพร#หลายในการประเมินโครงการและประเมินหลักสูตรในปKจจุบัน   
   คณะผูวิจัยจึงเลือกใชแบบจําลองนี้เป$นแบบจําลองในการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# โดยใช
การประเมินท้ัง ๔ ดานของตัวแบบจําลอง   

 
๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕เป$น
หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู#ในการกํากับดูแลรับผิดชอบของคณะ
พุทธศาสตร/ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# นําหลักสูตรมาจัดการ
เรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
                                                           

๑๘ จิรพันธ/ ไตรทิพจรัส, แนวคิดทฤษฎีการประเมิน, (ภูเก็ต : บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๔๖), หนา 
๗. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๐๕ 

  ๒.๕.๑ วัตถุประสงคUของหลักสูตร๑๙ 
 ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถ
วิเคราะห/ วิพากษ/และวิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอย#างแตกฉาน 
  ๒. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เป$นผูนําสังคมดานจิตใจและ
ปKญญา 
  ๓. เ พ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต/ใช ในการเผยแผ#
พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคม 
 ๒.๕.๒ โครงสรOางของหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# จัดการศึกษาหลักสูตร 
โดยมีจํานวนหน#วยกิตท่ีศึกษารวม ๑๔๐ หน#วยกิต และมีโครงสรางของหลักสูตร ดังนี้๒๐ 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หน#วยกิต 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน#วยกิต ประกอบดวย วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ 
หน#วยกิต และวิชาเฉพาะดาน ๗๔ หน#วยกิต 
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน#วยกิต 

๒.๕.๓ แผนการจัดการศึกษาและรายวิชาท่ีจัดการศึกษา ปรากฏดังตาราง
ต#อไปนี้๒๑ 

ช้ันปYที่  ๑ 
ช้ันปYท่ี  ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร/เบ้ืองตน ๒ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เลือก  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๒ 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ 
 หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ/ ๒ 
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรป�ฎกศึกษา ๒ 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ 
 รวม ๑๖ 

                                                           

๑๙
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, “หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

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

๒๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๙ . 
๒๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๓ – ๒๐. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๐๖

หมายเหตุ : ตารางเรยีนรวมของคณะพุทธศาสตร/ (ทุกสาขาวิชา) วิชาหน#วยกิต ในวงเล็บ ( ) ไม#นับหน#วยกิต 
 

ช้ันปYท่ี  ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ  
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒ 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ภาษาศาสตร/เบ้ืองตน ๒ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เลือก  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองการปกครองของไทย ๒ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ 
 หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยป�ฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตป�ฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ 
 รวม ๑๕ 

 

ช้ันปYที่  ๒ 
ช้ันปYท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒ 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร/เบ้ืองตน (๒) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย ๒ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เลือก  
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน ๒ 
 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ/ไทย ๒ 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒ 
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี ๒ 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ 
 รวม ๑๔ 

 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๐๗ 

ช้ันปYท่ี  ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บังคับ  
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย/กับสังคม ๒ 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เลือก  
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ 
 วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๒๔๖ พระอภิธรรมป�ฎก ๒ 
๐๐๐ ๑๔๖ แต#งแปลบาลี ๒ 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒ 
 รวม ๑๓ 

 

ช้ันปYท่ี  ๓ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) 

 ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกตU  
๑๐๑  ๓๐๑ 
๑๐๑  ๓๐๒ 
๑๐๑  ๔๐๓ 

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร/ 
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห/ 
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 

๒ 
๒ 
๒ 

 ค. วิชาเอกบังคับ  
๑๐๑  ๓๐๖ หลักพุทธธรรม                                ๓ 
๑๐๑  ๓๐๗ 
๑๐๑  ๓๐๘ 

พุทธปรัชญาเถรวาท 
ธรรมบทศึกษา 

๓ 
๓ 

 ง. วิชาเอกเลือก  
๑๐๑  ๔๓๐ พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน ๒ 

 จ.  วิชาโท (ภาษาอังกฤษ)  
๓๐๒  ๓๐๖ โครงสรางและการอ#านภาษาอังกฤษ ๓ 

  ๓๐๒  ๓๐๒ การอ#านพระไตรป�ฎกภาคภาษาอังกฤษ ๒ 
               รวม ๒๒ 

 

 

 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๐๘

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 

 ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ 

 ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกตU  
๑๐๑  ๔๐๔ 
๑๐๑  ๔๐๕ 

ธรรมประยุกต/  
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร/ 

๒ 
๒ 

 ค. วิชาเอกบังคับ  
๑๐๑  ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา                   ๓ 
๑๐๑  ๓๑๑ พระพุทธศาสนามหายาน ๓ 
๑๐๑  ๔๑๒ พระสูตรมหายาน ๓ 

 ง. วิชาเอกเลือก  
๑๐๑  ๓๒๔ ชีวิตและผลงานของปราชญ/ทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 จ. วิชาโท (ภาษาอังกฤษ)  
๓๐๒  ๓๐๗ โครงสรางและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ 
๓๐๒  ๓๑๒ การฟKงและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 

 รวม ๒๒ 
   

ช้ันปYท่ี  ๔ 
ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 
 ก. วิชาแกน (พระพุทธศาสนา)  
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ 

 ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกตU  
   
 ค. วิชาเอกบังคับ  

๑๐๑  ๔๑๓ พุทธศิลปะ                                      ๓ 
๑๐๑  ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง ๓ 
๑๐๑  ๔๑๖ ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา ๓ 

 ง. วิชาเอกเลือก  
๑๐๑  ๔๒๙ 
๑๐๑  ๔๓๗ 

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 
พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข                                                                        

๒ 
๒ 

 จ. วิชาโท (ภาษาอังกฤษ)  
๓๐๒  ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ๒ 

 ฉ. วิชาเลือกเสรี  
๑๐๓  ๓๒๓ ศาสนากับภาวะผูนํา ๒ 

 รวม ๑๘ 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๐๙ 

ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน วยกิต 

 ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกตU  
 ข. วิชาเอกบังคับ  
๑๐๑  ๓๑๐ นิเทศศาสตร/ในพระไตรป�ฎก ๓ 
๑๐๑  ๔๑๕ จิตวิทยาในพระไตรป�ฎก ๓ 
๑๐๑  ๔๑๗ สัมมนาพระพุทธศาสนา           ๓ 

 ค. วิชาเอกเลือก  
๑๐๑  ๔๓๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 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 งานวิจัยที่เกี่ยวขOอง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร  ของสถาบันการศึกษาต#างๆ มีอยู#มากมาย  
ในท่ีนี้ผูวิจัยขอนําเสนอรายงานการวิจัยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตรโดยใชแบบจําลอง
ซิป(CIPP MODEL) ดังนี้ 
   ณฐมนต/ คมขํา๒๒ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว#า 
ดานบริบทของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับจุดมุ#งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับ
โครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส#วนใหญ#มีความเหมาะสมระดับมาก ดานปKจจัย
เบ้ืองตนของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับอาจารย/ และนิสิต ส#วนใหญ#มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับ
หองเรียน สื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอม ส#วนใหญ#มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ดาน
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส#วนใหญ#มีความ
เหมาะสมระดับมาก ดานผลผลิตของหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ของบัณฑิตท่ี
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมระดับมาก สําหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ของนิสิตขณะท่ีกําลังศึกษา 
ส#วนใหญ#มีความเหมาะสมระดับมาก 

                                                           

๒๒ ณฐมนต/ คมขํา, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.
๒๕๔๑  คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยบูรพา”, วารสารหลักสูตรและการสอน, ปQท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - 
มีนาคม ๒๕๕๐) : ๑๐. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๑๐

ภัทรพร อรัณยภา และคณะ๒๓ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร/ มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยใชแบบจําลองซิปป� 
(CIPP Model) ผลการวิจัยพบว#า ผลการประเมินไดรับการประเมินจากประชากรท้ังหมดในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุดท้ังในเรื่องความชัดเจนของภาษาท่ีใช สามารถนําไปปฏิบัติจริงได สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและเอกลักษณ/วิชาชีพ ส#วนโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทุกรายวิชา
สอดคลองกับวัตถุประสงค/ของหลักสูตร เนื้อหาทันสมัยน#าสนใจและเหมาะสมกับจํานวนหน#วยกิต  
ทุกรายวิชามีประโยชน/ต#อการนําไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช#นเดียวกัน 

ผลการประเมินปKจจัยนําเขาพบว#า จํานวนอาจารย/มีเพียงพอกับรายวิชาท่ีสอน อาจารย/ 
มีความรูและประสบการณ/ในวิชาท่ีสอน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะของ
หลักสูตร มีทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผล สามารถสอน
เชื่อมโยงความรูดานทฤษฎีไปสู#การปฏิบัติ อาจารย/มีทัศนคติท่ีดีต#อวิชาชีพ มีความตรงต#อเวลาท้ังใน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย#างสมํ่าเสมอ อาจารย/รับฟKงความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใส#
ใหความช#วยเหลือเอ้ืออาทรต#อนักศึกษาอย#างสมํ่าเสมอในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานนักศึกษาพบว#า 
ความรูพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงพอกับการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษามีความเชื่อม่ัน
และมีความถนัดในการเรียนวิชาชีพพยาบาล มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล มีความต้ังใจ
ศึกษาเล#าเรียนอย#างสมํ่าเสมอ มีความรูความเขาใจในวิชาท่ีเรียน นักศึกษาคิดว#าวิชาชีพพยาบาล 
มีความสําคัญและมีประโยชน/ต#อสังคม สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนในหลักสูตรนี้ไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดเป$นอย#างดีในระดับมาก ส#วนดานปKจจัยเอ้ือต#อการจัดการเรียนการสอนนั้นพบว#า 
หนังสือคู#มือหลักสูตร หองเรียน หองสมุด มีสถานท่ีเหมาะสม การใหบริการหองสมุดดี มีตํารา 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ/และคอมพิวเตอร/ เพียงพอระดับปานกลางถึงระดับมาก ดานสื่อวัสดุ
อุปกรณ/การเรียนการสอนพบว#า หุ#นจําลองต#างๆ และอุปกรณ/ฝzกปฏิบัติในหองสาธิต เครื่องฉายสไลด/ 
เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องรับโทรทัศน/ เครื่องเล#นวิดีทัศน/และวิทยุเทปมีเพียงพอระดับปานกลาง 
สถานท่ีฝzกปฏิบัติงานมีเพียงพอระดับมาก แต#ยานพาหนะมีเพียงพอระดับนอย 

ผลการประเมินกระบวนการผลิตเก่ียวกับการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค/ในระดับมาก 

ผลการประเมินผลผลิต พบว#า ผลผลิตจากหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพยาบาลตรงตามวัตถุประสงค/ของหลักสูตร สามารถประสานงานและใหความร#วมมือกับ
หน#วยงานอ่ืนได มีเจตคติท่ีดี รักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค/ในการพัฒนา
วิชาชีพพยาบาลใหทันต#อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคขอมูลข#าวสารและสามารถปฏิบัติการพยาบาล
ไดทุกสถานการณ/ในระดับปานกลาง 

                                                           

๒๓ ภัทรพร อรัณยภา และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .๒๕๔๔)”, วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ปQท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๕ – ๑๖. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๑๑ 

สุดาพร ไชยะ๒๔ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร/ ผลการวิจัยพบว#า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู พุทธศักราช ๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร/ โดยรวมและรายดาน ๗ 
ดาน ไดแก# ดานบริบท ดานปKจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ ดาน
ความยั่งยืน และดานความสามารถในการขยายผล มีความเหมาะสมอยู#ในระดับมาก โดยดานท่ีมี
ค#าเฉลี่ยสูงสุด คือดานความสามารถในการขยายผล  โดยเฉพาะเรื่อง ตองการใหมีการดําเนินการ
หลักสูตรนี้อยู#ต#อไป มีค#าเฉลี่ยสูงสุด ส#วนดานท่ีมีค#าเฉลี่ยตํ่าสุดคือดานปKจจัยนําเขา โดยเฉพาะเรื่อง 
เนื้อหาวิชาท่ีจัดใหเรียนมีความเหมาะสมท่ีจะช#วยใหนักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค/ของหลักสูตรได มี
ค#าเฉลี่ยตํ่าสุด 

สมบูรณ/ บุญฤทธิ์๒๕ ได ทําการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
พุทธศักราช ๒๕๓๘  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPP Model ดานบริบท ประเมินความเหมาะสมสอดคลอง
ของวัตถุประสงค/  โครงสราง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ดานปKจจัยนําเขา ประเมินความเหมาะสม
สอดคลองของปKจจัยเบ้ืองตน คือ คณาจารย/ นิสิต และสิ่งประกอบอ่ืนๆ ไดแก# อาคารสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ/  หนังสือ ตําราและโสตทัศนูปกรณ/ต#างๆ ดานกระบวนการ ประเมินความเหมาะสมสอดคลอง
ของการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานผลผลิต  
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ของนิสิตชั้นปQท่ี ๕ ท่ีกําลังปฏิบัติศาสนกิจว#ามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค/ตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ัวไปหรือไม#เพียงใด ดานผลกระทบ ประเมินผลกระทบจาก
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตชั้นปQท่ี ๕ โดยประเมินเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริหารในมหาวิทยาลัย 
คณะสงฆ//พระสังฆาธิการ และสังคม/องค/กร ต#อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตคณะพุทธศาสตร/ชั้นปQท่ี 
๕ ผลการวิจัยพบว#า ดานบริบท (Content) มีความเหมาะสม สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค/ของหลักสูตรในระดับมาก ท้ังในดานความชัดเจนของภาษาท่ีใช และง#ายต#อความเขาใจ 
สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและในชีวิตประจําวัน มีความสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม และสมณสารูปของผูเรียน  ดานปKจจัยตัวปsอน (input) มีความเหมาะสมในระดับนอย  
ท้ังในปKจจัยตัวปsอนดานอาจารย/ นิสิต และส#วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  
ดานกระบวนการ (Process) มีความเหมาะสมในระดับนอย ท้ังในส#วนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ดานผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังในระดับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ และคุณลักษณะท่ัวไปของผลผลิต  ดานผลกระทบ (Impact) มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ท้ังดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/  คุณลักษณะท่ัวไป และความพึงพอใจท่ีได 
ใชงานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

                                                           

๒๔ สุดาพร ไชยะ, “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร/”, วารสารวิทยาจารยU, ปQท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๓). 

๒๕ สมบูรณ/ บุญฤทธ์ิ, “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาวิชา
ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย 
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร/ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, บทคัดย#อ. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๑๒

ศศิธร ชิดนายี และคณะ๒๖ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ/ โดยใชรูปแบบซิป (CIPP model) ผลการวิจัยพบว#า  
ดานปKจจัยแวดลอมหรือบริบทของหลักสูตร คือ วัตถุประสงค/ของหลักสูตรโดยรวม มีความสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน และพระราชบัญญัติการศึกษา อยู#ในระดับมากท่ีสุด และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค/ของหลักสูตร อยู#ในระดับมาก ดานปKจจัยเก้ือหนุนในการจัดเรียนการสอนต#างๆ เช#น 
หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีปริมาณพอเพียง คุณภาพ และความสะดวกในการ
ใชบริการ อยู#ในระดับดี ยกเวน โรงอาหาร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร/ คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอร/ช#วย
สอน และอินเทอร/เน็ตท่ีมีปริมาณไม#พอเพียง โดยคุณภาพและความสะดวกในการใชบริการนั้น อยู#ใน
ระดับพอใชถึงควรปรับปรุง ดานกระบวนการดําเนินการ โดยรวมและรายดาน มีความเหมาะสมอยู#ใน
ระดับมากท่ีสุด และดานผลผลิต ไดแก# คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ โดยรวมอยู#ในระดับมากท่ีสุด 
รายดาน พบว#าสมรรถนะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิต อยู#ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีสมรรถนะสากล  
อยู#ในระดับมาก ส#วนสมรรถนะรายชั้นปQของนักศึกษาพยาบาลศาสตร/ ชั้นปQท่ี ๔ โดยรวมอยู#ในระดับมาก 

สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน/ แกวอุไร๒๗ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบว#า ดานบริบท พบว#า 
นโยบายท่ีทางมหาวิทยาลัยนเรศวรกําหนดไวส#วนใหญ#มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และ
นิสิตท่ีกําลังเริ่มเขาศึกษา มีความตองการท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอยู#ในระดับมาก 
ดานปKจจัยเบ้ืองตน พบว#า นิสิต บัณฑิต และอาจารย/หรือวิทยากรท่ีสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของปKจจัยเบ้ืองตนของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก กล#าวคือ หลักสูตร 
มีจุดมุ#งหมาย โครงสรางและรูปแบบการจัดเนื้อหาวิชาท่ีเหมาะสม มีความพรอมและความเหมาะสม
ในส#วนของอาจารย/ นิสิต สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือต#อการเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และ
บรรยากาศทางวิชาการ ดานกระบวนการ พบวา นิสิต และอาจารย/หรือวิทยากรท่ีสอน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความพรอมและความเหมาะสมของกระบวนการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก  
ส#วนบัณฑิตมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู#ในระดับปานกลาง ดานผลผลิต พบว#า นิสิต บัณฑิต 
อาจารย/หรือวิทยากร และผู บังคับบัญชาชั้นตน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลผลิตของหลักสูตร  
โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก และดานผลกระทบของหลักสูตร พบว#า นิสิต บัณฑิต และผูบังคับบัญชา
ชั้นตน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร/  
โดยภาพรวมอยู#ในระดับมาก 

รัชนีวรรณ ขําประดิษฐ/ และอรพินธุ/ พูนนารถ๒๘ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร/และสารนิเทศศาสตร/  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ/  ผลการวิจัยพบว#า  
ดานวัตถุประสงค/ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู# ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ  
ดานโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานเนื้อหารายวิชา 
                                                           

๒๖ ศศิธร ชิดนายี และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีอุตรดิตถU”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ/ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ/), ๒๕๔๘, บทคัดย#อ. 

๒๗ สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน/ แกวอุไร, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตรU มหาวิทยาลัยนเรศวร”, รายงานการวิจัย (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๘, บทคัดย#อ. 

๒๘ รัชนีวรรณ ขําประดิษฐ/ และอรพินธุ/ พูนนารถ, “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตรUและ
สารนิเทศศาสตรU มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถU”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ/ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ/), 
๒๕๔๙, บทคัดย#อ. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๑๓ 

มีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานความทันสมัยของเนื้อหารายวิชามีความ
เหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานการนําความรูจากรายวิชาไปประยุกต/ใช
ประโยชน/มีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวม และทุกขอ ยกเวนการฝzกประสบการณ/
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร/และสารนิเทศศาสตร/ ซ่ึงความคิดเห็นอยู#ในระดับมากท่ีสุด ดานความ
เหมาะสมดานปKจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ยกเวนการมี
หองทํางานนอกหองเรียนอย#างนอย ๑ ใน ๓ ของจํานวนนักศึกษาแต#ละหลักสูตร ซ่ึงอยู#ในระดับปาน
กลาง ดานกิจกรรมการเรียนการมีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ ดานฝzก
ประสบการณ/วิชาชีพมีความเหมาะสมอยู#ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกขอ 

ภูษณิศา นวลสกุล๒๙ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร/) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป� (CIPP Model) ประเมินใน ๔ ดาน คือ ดานบริบท ไดแก# วัตถุประสงค/ของ
หลักสูตร ดานปKจจัยเบ้ืองตน ไดแก# คุณสมบัติของผูเขาศึกษาโครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย/  วัส ดุการศึกษา เอกสาร ตําราเรียน และอาคารสถานท่ี  
ดานกระบวนการ ไดแก# การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร 
ดานผลผลิตของหลักสูตร ไดแก# ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาการ ดานวิชาชีพดานทักษะในการ
ทํางาน และดานเจตคติในการทํางาน ผลการวิจัยพบว#า อาจารย/ นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็น
ว#า ดานบริบท ดานปKจจัยเบ้ืองตนและดานกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกว#าเกณฑ/อย#างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส#วนดานผลผลิต ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นว#า ประสิทธิภาพของบัณฑิต 
ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานทักษะในการทํางานไม#สูงกว#าเกณฑ/ท่ีกําหนด ยกเวนดานเจตคติ 
ในการทํางานท่ีสูงกว#าเกณฑ/อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ 

ธีรศักด์ิ อุ#นอารมณ/เลิศ และคณะ๓๐ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร/ โดยใช
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟ�ลบีม (Stufflebeam) ผลการวิจัยพบว#า  
การประเมินบริบทในดานวัตถุประสงค/ พบว#าผูประเมินทุกกลุ#มมีความเห็นสอดคลองกันว#า
วัตถุประสงค/ของหลักสูตรท้ัง ๕ ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณ/ในปKจจุบัน มีความ
สอดคลองกับนโยบายของหน#วยงานต#างๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
การประเมินปKจจัยนําเขา ประกอบไปดวย ๕ ดาน ไดแก# ดานโครงสรางของหลักสูตรพบว#ามีความ
เหมาะสม ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบว#ามีความเหมาะสมอยู# ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
ดานอาจารย/ผูสอนพบว#ามีความเหมาะสมอยู#ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด ดานนักศึกษาพบว#า 
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในดานองค/ประกอบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน
พบว#ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย ๓ ดาน 
ไดแก# ดานการเรียนการสอนพบว#ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและ
                                                           

๒๙ ภูษณิศา นวลสกุล, “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตรU) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี), 
๒๕๕๐, บทคัดย#อ. 

๓๐ ธีรศักดิ์ อุ#นอารมณ/เลิศ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรU”, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๒, บทคัดย#อ. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๑๔

ประเมินผลพบว#ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตรพบว#า
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุ#มผูใหขอมูล ๓ 
กลุ#ม ไดแก# กลุ#มมหาบัณฑิตมีความเห็นว#าตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ  
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด กลุ#มผูบังคับบัญชาในหน#วยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู# พบว#าส#วนใหญ# 
มีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู#ในระดับมาก และกลุ#มอาจารย/ท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาต#อใน
ระดับปริญญาเอก พบว#าส#วนใหญ#พบว#ามีความพอใจอยู#ในระดับปานกลางถึงมาก และการประเมินผล
กระทบ พบว#ากลุ#มมหาบัณฑิตมีความเห็นว#าตนเองสามารถนําความรู ทักษะประสบการณ/ ท่ีไดรับจาก
การศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต/ใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

ปรมัตถ/ปKญปรัชญ/ ตองประสงค/ และคณะ๓๑ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร/ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจําปQการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการวิจัยพบว#า ดานบริบท ไดแก# ปรัชญา วิสัยทัศน/ พันธกิจ 
วัตถุประสงค/ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย/
ประจําหลักสูตร และนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันว#ามีความเหมาะสมอยู#ในระดับมาก  
ดานปKจจัยเบ้ืองตน นักศึกษาส#วนใหญ# สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในสาขาศิลป� – คํานวณ  
ค#าคะแนนเฉลี่ยสะสมก#อนเขาศึกษาในหลักสูตร อยู#ระหว#าง ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ดวยระบบโควตา  
ส#วนดานคุณสมบัติอาจารย/ผูสอน ส#วนใหญ#จบทางดานบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร/โดยมี
ประสบการณ/ดานงานวิจัยและการบริการวิชาการค#อนขางมาก ซ่ึงแสดงถึงความพรอมของบุคลากรท่ี
จะใชเป$นปKจจัยสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ตามภารกิจหลักท่ีคณะกรรมการหลักสูตรตอง
ดําเนินงานดานการบริหาร การสอนการวิจัยและภารกิจวิชาการดานอ่ืนๆ จึงส#งผลใหภาระงาน 
ต#อสัปดาห/ ของอาจารย/ผูสอนมีภาระงานจํานวนมาก ซ่ึงส#งผลกระทบต#อการติดตามความกาวหนา
ทางการเรียนรูของนักศึกษาเป$นรายบุคคลไดอย#างละเอียด ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาจารย/และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันว#ามีความเหมาะสมอยู#ในระดับมาก  
ดานกระบวนการ ไดแก#กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห/
จากการบริหารและบริการของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย/
และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกันว#ามีความเหมาะสมอยู#ในระดับมาก และดานผลลัพธ/ ไดแก# 
สมรรถนะของนักศึกษา และการบริหารวิชาการใหกับหน#วยงานภายนอก อาจารย/และนักศึกษา 
มีความคิดเห็นสอดคลองกันในดานสมรรถนะของนักศึกษาอยู#ในระดับมาก ส#วนดานการบริการ
วิชาการใหกับหน#วยงานภายนอกมีความคิดเห็นสอดคลองกันอยู#ในระดับปานกลาง 

อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ๓๒ ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝzกหัดครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ผลการวิจัยพบว#า ดานบริบทพบว#า ปรัชญาและจุดมุ#งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินดานปKจจัยนําเขาพบว#าจํานวนหน#วยกิตและเวลา เนื้อหาหลักสูตรมี
                                                           

๓๑ ปรมัตถ/ปKญปรัชญ/ ตองประสงค/ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรUธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปYการศึกษา ๒๕๕๒”, รายงาน
การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), ๒๕๕๓, บทคัดย#อ. 

๓๒ อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝ|กหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 
๒๕๕๔), บทคัดย#อ. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๑๕ 

ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและส#งผลใหนักศึกษาไดรับประโยชน/ในชีวิตประจําวันและ
มหาบัณฑิตไดรับประโยชน/ในการปฏิบัติงาน จัดการบริการต#างๆ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
ใชอุปกรณ/ต#างๆ อยู#ในระดับในระดับมาก นักศึกษามีคุณภาพในระดับมาก ผลการประเมินดาน
กระบวนการพบว#า คุณภาพการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทําวิทยานิพนธ/ 
จัดการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาอยู#ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินดานผลผลิตพบว#า 
ความพึงพอใจต#อคุณลักษณะมหาบัณฑิตของผูบังคับบัญชามหาบัณฑิตอยู#ในระดับมากท่ีสุด การ
ติดตามผลภาวะการมีงานทําของมหาบัณฑิต พบว#า ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนรอยละ ๘๔ 
หัวหนางานและเพ่ือนร#วมงานยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับมากรอยละ ๗๙ 
มหาบัณฑิตประเมินว#า บรรลุวัตถุประสงค/ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การปฐมวัยศึกษาอยู#ในระดับมากท่ีสุด ผลลัพธ/ตามดัชนีบ#งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาบรรลุเปsาหมายทุกดัชนีบ#งชี้ 

 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
การประเมิน 

บริบท 
หลักสูตร 

�  
การประเมิน 
ป̀จจัยนําเขOา 

-โครงสรางของหลักสูตร 
-รายวิชาในหลักสูตร  
-คุณลักษณะของ   
 อาจารย/  
-ความพรอมของนิสิต  
-สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

�  
การประเมิน
กระบวนการ 

- การบริหาร
หลักสูตร 

- การจัดการ
เรียนการสอน 

- การวัดและ
ประเมินผล 

�  

การประเมินผล
ผลิต 

 

- ประสิทธิภาพ
การผลิตบัณฑิต 

ความพึงพอใจ 
ผูบริหาร 
อาจารย/ 

นิสิต 
ผูใชบัณฑิต 

 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพการศึกษา 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๑๖

บทท่ี  ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# ครั้งนี้ เป$นการวิจัย
เชิงประเมิน โดยมุ#งประเมินใน ๔ ดาน ไดแก# ดานบริบท ดานปKจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และ 
ดานผลผลิต ตามรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ ผูใหขอมูลและกลุ#มประชากร 
๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
๓.๓ การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ    
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล   
๓.๕ การวิเคราะห/ขอมูล 

 

๓.๑ ผูOใหOขOอมูลและกลุ มประชากร 
        ๓.๑.๑ ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๕ ท#าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         ๑) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ ท#าน เป$นผูมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร  
มีประสบการณ/ในการประเมินหลักสูตร ไม#นอยกว#า ๕ ปQ หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเก่ียวของใน
การประเมินหลักสูตร ไม#ตํ่ากว#าระดับปริญญาโท หรือมีตําแหน#งทางวิชาการจากผลงานทางวิชาท่ี
เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร  
       ๒) ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๓ ท#าน เป$นผูมีความรูความเขาใจในหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕  หรือมีประสบการณ/ในการบริหาร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ไม#นอยกว#า ๕ ปQ 
 ๓.๑.๒ ผูบริหาร  ไดแก#  คณบดี  รองคณบดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ/   หัวหนาภาควิชา  
หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการหลักสูตร  จํานวน..................รูป/คน ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
  ๓.๑.๓ อาจารย/ ไดแก# อาจารย/ผูสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕   ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปQการศึกษา ๒๕๕๕ – 
ปQการศึกษา ๒๕๕๗   ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# ทุกรายวิชา  
จํานวน..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
 ๓.๑.๔ นิสิต  ไดแก#  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มเขารับการศึกษาในปQการศึกษา ๒๕๕๕  (ในปQการศึกษา ๒๕๕๘ เป$นนิสิต
ชั้นปQท่ี ๔)  จํานวน..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 
 ๓.๑.๕ ผูใชบัณฑิต  ไดแก#  ผูบังคับบัญชา นายจาง ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเริ่มจัดการเรียนการ
สอน ในปQการศึกษา ๒๕๕๕  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# จํานวน
..................รูป/คน  ศึกษาจากกลุ#มประชากร 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๑๗ 

๓.๒ เคร่ืองมือที่ใชOในการวิจัย    
  ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยสรางใชเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ๓.๒.๑  แบบประเมินความสัมพันธ/ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท  จํานวน ๑ ชุด 
                  แบบประเมินชุดนี้ ใชประเมินความสัมพันธ/ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท  
โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ท#านท่ีไดรับการคัดเลือก แบบประเมินพัฒนาจากแบบการหา 
ค#าสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิ
จะพิจารณาว#า ขอมูลของหลักสูตรในแต#ละขอมีความสอดคลองกับบริบทต#างๆ หรือไม#อย#างไร ถามี
ความสอดคลองผูทรงคุณวุฒิจะใหค#าเป$น “+๑” แต#ถาผูทรงคุณวุฒิเห็นว#าไม#มีความสอดคลองจะให
ค#าเป$น “-๑” และในกรณีท่ีผูทรงคุณวุฒิไม#แน#ใจว#ามีความสอดคลองหรือไม#ก็จะใหค#าเป$น “๐” 

๓.๒.๒ แบบประเมิน จํานวน  ๔  ชุด 
                  แบบประเมินท้ัง ๔ ชุดนี้  จําแนกผูตอบแบบประเมินเป$น ๔ กลุ#ม ไดแก# ชุดท่ี ๑ 
ผูบริหาร  ชุดท่ี ๒ อาจารย/ ชุดท่ี ๓ นิสิต  และชุดท่ี ๔ ผูใชบัณฑิต  มีรายละเอียดของแบบประเมินแต#
ละชุด ดังนี้  
   ๑)  แบบประเมินสําหรับผูบริหาร แบ#งออกเป$น ๕ ตอน  คือ 
             ตอนท่ี ๑ เป$นขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป$น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
          ตอนท่ี ๒ - ๕ เป$นแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดานปKจจัย
นําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เป$นแบบประเมินแบบมาตราส#วนประมาณค#าของลิเคิอร/ท 
(Rating Scale) โดยแบ#งเป$น ๕ ระดับ ดังนี้  

 ๕  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
    ๔  หมายถึง ระดับมาก  
    ๓  หมายถึง ระดับปานกลาง  

 ๒  หมายถึง ระดับนอย  
 ๑  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

 ๒)  แบบประเมินสําหรับอาจารย/ แบ#งออกเป$น ๕ ตอน  คือ 
             ตอนท่ี ๑ เป$นขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป$น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนท่ี ๒ - ๕ เป$นแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดาน
ปKจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต เป$นแบบประเมินแบบมาตราส#วนประมาณค#าของ 
ลิเคิอร/ท (Rating Scale) โดยแบ#งเป$น ๕ ระดับ  
        ๓)  แบบประเมิน สําหรับนิสิต แบ#งออกเป$น ๔ ตอน  คือ 
     ตอนท่ี ๑ เป$นขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป$น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนท่ี ๒ - ๔ เป$นแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ดาน คือ ดานบริบท  ดาน
ปKจจัยนําเขา และดานกระบวนการ เป$นแบบประเมินแบบมาตราส#วนประมาณค#าของลิเคิอร/ท 
(Rating Scale) โดยแบ#งเป$น ๕ ระดับ  
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๑๘

        ๔)  แบบประเมิน สําหรับผูใชบัณฑิต แบ#งออกเป$น ๒ ตอน  คือ 
   ตอนท่ี ๑ เป$นขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป$น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี ๒ เป$นแบบประเมินหลักสูตรดานผลผลิต เป$นแบบประเมินแบบ
มาตราส#วนประมาณค#าของลิเคิอร/ท (Rating Scale) โดยแบ#งเป$น ๕ ระดับ  
 
๓.๓  การสรOางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
         การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในวิจัย เพ่ือการประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  

๓.๓.๑  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  

๓.๓.๒  สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยสรางเป$นแบบประเมินดานต#างๆ ไดแก#  
แบบประเมินดานบริบท แบบประเมินดานปKจจัยนําเขา แบบประเมินดานกระบวนการและ 
แบบประเมินดานผลผลิต  

๓.๓.๓  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
และดานการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาคําถามแต#ละขอว#า
มีความสอดคลองตรงประเด็นในเรื่องท่ีจะศึกษาวิจัย รวมท้ังพิจารณาสํานวนภาษา ความชัดเจนของ
ขอคําถาม ไดค#าความสอดคลองอยู#ระหว#าง ๐.๖๐ ถึง ๑.๐๐ แลวนํามาปรับปรุงแกไขจนไดแบบ
ประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีความชัดเจนและสอดคลองกับประเด็นในเรื่องท่ีจะวิจัย  

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและดานการวิจัยท่ีตรวจสอบแบบประเมินดังกล#าว 
ไดแก#  

 ๑) พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีเชี่ยวชาญดานการวิจัย 

 ๒) พระครูสังฆรักษ/กิตติพงศ/ สิริวฑฺฒโน ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผูผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

 ๓) รศ.ดร.วิชัย วงษ/ใหญ# มหาวิทยาลัยวงษ/ชวลิตกุล ผูทรงคุณวุฒิท่ีชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรและการประเมินผล 

 ๔) ผศ.ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผูทรงคุณวุฒิท่ี
เชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

 ๕) ดร.ดิเรก  สุวรรณเศียร คณะครุศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีเชี่ยวชาญดานหลักสูตร 

๓.๓.๔ นําแบบประเมินสําหรับอาจารย/ ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับอาจารย/ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงไดกลุ#ม
ทดลองเป$นอาจารย/จํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  โดยใชค#าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach)   ไดค#าความเชื่อม่ัน = .๙๐๔   ส#วนแบบประเมินสําหรับ
นิสิตนําไปทดลองกับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวน ๓๐ รูป/คน ตอบแบบ
ประเมินแลวนํามาหาค#าความเชื่อม่ันโดยใชค#าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๑๙ 

ไดค#าความเชื่อม่ัน = .๘๗๒  ซ่ึงเป$นค#าความเชื่อม่ันท่ีสูงสามารถนําไปใชในการประเมินเพ่ือการวิจัยใน
ครั้งนี้ได 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขOอมูล 

๓.๔.๑ สํารวจจํานวนผูบริหาร อาจารย/และนิสิต ของหลักสูตร 
   ๓.๔.๒ คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ๕ ท#าน เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิดานครุศาสตร//ศึกษาศาสตร/ ๒ ท#าน และผูทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๓ ท#าน 
    ๓.๔.๓ แจกแบบประเมินหลักสูตรแก#กลุ#มเปsาหมาย คือ ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย/ท้ังหมดท่ีสอน
ในหลักสูตร ต้ังแต#ชั้นปQท่ี ๑ – ๔ และนิสิตชั้นปQท่ี ๔ ของหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปQการศึกษา 
๒๕๕๘ 
        ๓.๔.๔  แจกแบบประเมินหลักสูตรแก#ผูใชบัณฑิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๓.๔.๕  รวบรวมแบบประเมินกลับคืนเพ่ือเตรียมวิเคราะห/ขอมูลในข้ันตอนต#อไป 
 
๓.๕ การวิเคราะหUขOอมูล 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห/ขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห/แบบประเมินความสัมพันธ/ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท โดยใช
คะแนนเฉลี่ย  ในหลักการเดียวกันกับการหาค#าดัชนีความสอดคลอง  (IOC = index of items 
objective congruence) โดยกําหนดใหคะแนนค#าดัชนีความสอดคลองในแต#ละขอคําถาม ดังนี้ 
  คะแนน   +๑        หมายถึง เม่ือแน#ใจว#าขอคําถามนั้นมีความสอดคลอง 
  คะแนน     ๐    หมายถึง  เม่ือไม#แน#ใจว#าขอคําถามนั้นมีความสอดคลองหรือไม# 
  คะแนน    -๑    หมายถึง เม่ือแน#ใจว#าขอคําถามนั้นไม#มีความสอดคลอง 
  นําคะแนนการประเมินของผูทรงคุณวุฒิมาคํานวณดัชนีความสอดคลองจากสูตร 

IOC        =   ∑R 
   N 

 เม่ือ  IOC  หมายถึง ค#าดัชนีความสอดคลองระหว#างขอคําถามกับวัตถุประสงค/ 
   ∑R    หมายถึง คะแนนรวมความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
   N      หมายถึง จํานวนผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 โดยกําหนดเกณฑ/ค#าดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือมีค#าต้ังแต# ๐.๐๕  ข้ึนไป และ
วิเคราะห/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดวยการวิเคราะห/เนื้อหา (Content Analysis)  

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห/ขอมูลจากแบบประเมิน  คณะผูวิจัยนําแบบประเมินท่ีสมบูรณ/ท้ังหมด
ไปวิเคราะห/ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน โดยใชค#ารอยละ (Percentage) 
   ๒) ขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา ดานกระบวนการและดาน
ผลผลิต ใชค#ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค#าส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 การวิเคราะห/ขอมูลท่ีเป$นค#าทางสถิติ คณะผูวิจัยวิเคราะห/โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจาก
เครื่องคอมพิวเตอร/ การใหค#าคะแนนของแต#ละระดับ และเกณฑ/ในการแปลความหมายของขอมูล 
เป$นไปตามเกณฑ/ของ Likert (Likert scale) ดังนี้  



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๒๐

คะแนน ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนน ๔ หมายถึง ระดับมาก  
คะแนน ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนน ๒ หมายถึง ระดับนอย  
คะแนน ๑ หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด  
 

เกณฑ/ในการแปลความหมายของค#าเฉลี่ยท่ีคํานวณได  
ค#าเฉลี่ยระหว#าง ๔.๕๑- ๕.๐๐ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
ค#าเฉลี่ยระหว#าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ระดับมาก  
ค#าเฉลี่ยระหว#าง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ระดับปานกลาง  
ค#าเฉลี่ยระหว#าง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ระดับนอย  
ค#าเฉลี่ยระหว#าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

 
  ๓) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปKจจัยนํา ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต ใชวิธีการประมวลความคิดเห็น และนําเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๒๑ 

บทท่ี  ๔ 
ผลการวิเคราะหUขOอมูล 

 
 การวิจัยนี้มุ#งประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร# โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL) ผลการวิเคราะห/
ขอมูลนําเสนอตามลําดับ ดังต#อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห/ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
๔.๒ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานบริบท 
๔.๓ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานปKจจัยนําเขา 
๔.๔ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานกระบวนการ 
๔.๕ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานผลผลิต 
๔.๖ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห/ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
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 
 

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ/   
ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร   
   - ตํ่ากว#า ๕ ปQ      
   - ๕ - ๑๐ ปQ   
   - ๑๐ ปQข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก   
ตําแหน#งทางวิชาการ   



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๒๒

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
   - ศาสตราจารย/   
   - รองศาสตราจารย/   
   - ผูช#วยศาสตราจารย/   
   - ไม#มี   
 
   จากตารางท่ี ๑ พบว#า.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
๔.๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 
 
ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 
 

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ/   
ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร   
   - ตํ่ากว#า ๕ ปQ      
   - ๕ - ๑๐ ปQ   
   - ๑๐ ปQข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก   
ตําแหน#งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย/   
   - รองศาสตราจารย/   
   - ผูช#วยศาสตราจารย/   
   - ไม#มี   
 
   จากตารางท่ี ๒ พบว#า.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๒๓ 

๔.๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของอาจารย/ 
 

ตารางท่ี ๓ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของอาจารย/ 
 

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ/   
ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร   
   - ตํ่ากว#า ๕ ปQ      
   - ๕ - ๑๐ ปQ   
   - ๑๐ ปQข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก   
ตําแหน#งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย/   
   - รองศาสตราจารย/   
   - ผูช#วยศาสตราจารย/   
   - ไม#มี   
 
   จากตารางท่ี ๓ พบว#า.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
๔.๑.๔ ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 
 

ตารางท่ี ๔ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของนิสิต 
 

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ/   
เพศ   
   - ชาย      
   - หญิง   
อายุ   
   - ตํ่ากว#า ๑๗ ปQ   
   - ๑๗ – ๒๐ ปQ   



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๒๔

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
   - ๒๑ – ๔๐ ปQ   
   - ๔๐ ปQข้ึนไป   
สถานการประกอบอาชีพ   
   - มีอาชีพ   
   - ไม#มีอาชีพ   
 
   จากตารางท่ี ๔ พบว#า......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
๔.๑.๕ ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
 

ตารางท่ี ๕ จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
 

รายการขOอมูล จํานวน รOอยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ/   
ประสบการณ/การใชบัณฑิตในหลักสูตร   
   - ตํ่ากว#า ๕ ปQ     
   - ๕ – ๑๐ ปQ   
   - ๑๐ ปQข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก   
 
   จากตารางท่ี ๕ พบว#า.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
๔.๒ ผลการวิเคราะหUการประเมินดOานบริบท 
   ๔.๒.๑ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบทของหลักสูตร 
 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๒๕ 

   ๔.๒.๑ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบทของหลักสูตร 
 

ตารางท่ี ๖ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานบริบทของหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน รวม ค า IOC ความหมาย 
๑ หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับปณิธาน/วิสัยทัศน/ของมหาวิทยาลัย    
๒ หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับวัตถุประสงค/ของคณะ    
๓ หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับความตองการของประเทศ    
๔ หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับความตองการของทองถ่ิน    
๕ เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและก#อใหเกิดประโยชน/  

เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวไปท้ังในและต#างประเทศ 
 

  

๖ วัตถุประสงค/ของหลักสูตรมีความเหมาะสม    
๗ มีความสัมพันธ/สอดคลองระหว#างวัตถุประสงค/ โครงสราง  

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 
 

  

 เฉล่ีย    
 

 จากตารางพบว#า การประเมินความสัมพันธ/ สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบทโดย
ผูทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีผลคะแนนเฉลี่ย ........... แสดงใหเห็นว#า.......................................... 

เม่ือพิจารณารายขอพบว#า ขอท่ีมีค#าความสอดคลอง มากท่ีสุด ๓ อันดับแรก ไดแก# 
ขอท่ี.......................................................................................มีค#าความสอดคลอง ........... 
ขอท่ี.......................................................................................มีค#าความสอดคลอง........... 
ขอท่ี.......................................................................................มีค#าความสอดคลอง...........

ตามลําดับ 

 
 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 

  ตารางท่ี ๗ ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๑ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญ 
ในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห/ วิพากษ/และ 
วิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอย#างแตกฉาน 

      

- สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและ 
ในชีวิตประจําวันได 

  
    

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม 
และชุมชน 

  
    

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน       



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๒๖

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๒ วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๒ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เป$นผูนําสังคม
ดานจิตใจและปKญญา 

      

- สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

  
    

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและ
ชุมชน 

  
    

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน       
๓ วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๓ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต/ใชใน
การเผยแผ#พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคม 

  
    

- สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

  
    

- มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคมและ
ชุมชน 

  
    

- สอดคลองกับความตองการของผูเรียน       
 รวม       
 รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 
 ภาพรวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

 

 

 จากตารางท่ี ๗ พบว#า ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะหUการประเมินดOานป̀จจัยนําเขOา 
 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 
 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 
 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย/ 
 ๔.๓.๔ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานความพรอมของนิสิต 
 ๔.๓.๕ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๒๗ 

 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 
 

ตารางท่ี ๘   ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ 
     โครงสรางหลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ จํานวนหน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน#วยกิต       
๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน#วยกิต 

   วิชาบังคับ  ๑๘   หน#วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน#วยกิต 

  
    

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน#วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หน#วยกิต 

  
    

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน#วยกิต        
๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปQ หรือ 

นิสิตคฤหัสถ/ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม#นอยกว#า  ๒๐๐ ชั่วโมง 

  
    

๖ การปฏิบัติวิปKสสนากรรมฐาน 
ปQละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    

  
    

รวม       
รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

ภาพรวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 
 
 จากตารางท่ี ๘ พบว#า ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๒๘

 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 
 

ตารางท่ี ๙   ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ 
     รายวิชาในหลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร       
๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงค/ของ

หลักสูตร 
  

    

๒ รายวิชาแต#ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน#วยกิต       
๓ รายวิชาเป$นความรูท่ีทันสมัย       
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม       

รวม       
รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร       
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา       
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย/กับสังคม       
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป        
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน        
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป       

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร       
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร/เบ้ืองตน       
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร/เบ้ืองตน       
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร/เบ้ืองตน  

                     (ไม#นับหน#วยกิต) 
  

    

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย       
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย        
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร/ในชีวิตประจําวัน       
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย/กับสิ่งแวดลอม       
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ/โลกปKจจุบัน       
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน         
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง       
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน         
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง       



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๒๙ 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน       
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง        
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน         
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง       
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองตน         
๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุ�นชั้นสูง        
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน       
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง       
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม       
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย          
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย/กับอารยธรรม       
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา       
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร/กายภาพและประยุกต 

                     วิทยา 
  

    

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร/และเทคโนโลย ี
                     สารสนเทศ 

  
    

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๐ 
รายวิชา 

  
    

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี       
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ/       
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต#งแปลบาลี       
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรป�ฎกศึกษา       
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยป�ฎก       
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตป�ฎก       
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมป�ฎก       
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
  

    



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๓๐

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ/ไทย       
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ       
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ       
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
  

    

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดOาน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตU ๕ รายวิชา         

  
    

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร/                             
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห/       
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา       
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต/       
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร/       
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา       
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม       
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท        
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา       
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา        
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร/ในพระไตรป�ฎก       
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน       
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน         
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ        
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง       
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรป�ฎก       
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา       
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา       
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา       
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน           
๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                   
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรป�ฎก       
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปKญญาไทย       
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปKจจุบัน       
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ/ทาง

พระพุทธศาสนา 
  

    

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                         
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                        



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๓๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ       
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน                    
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
  

    

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข       
รวม       

รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 
ภาพรวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

 

 จากตารางท่ี ๙ พบว#า ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย/ 
 

ตารางท่ี ๑๐  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับความเหมาะสมของ 
      คุณลักษณะของอาจารย/ 

 

ท่ี คุณสมบัติอาจารยU 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ อาจารย/มีคุณวุฒิ ประสบการณ/ ความรูและความเขาใจใน

รายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
      

๒ อาจารย/สามารถวิจัยและสรางองค/ความรูใหม#       
๓ อาจารย/สามารถบริการวิชาการแก#ชุมชนและสังคม       
๔ อาจารย/สามารถติดต#อสื่อสารและใชภาษาไทย       
๕ อาจารย/สามารถติดต#อสื่อสารและใชภาษาต#างประเทศ       
๖ อาจารย/สามารถใชคอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีสารสนเทศ       
๗ อาจารย/สามารถทํางานร#วมกับผูอ่ืนไดอย#างมีประสิทธิ ภาพ       
๘ อาจารย/สามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
      

๙ อาจารย/มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม        
๑๐. อาจารย/สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดานวิชาการ

และวิชาชีพ 
      

รวม       
รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๓๒

 จากตารางท่ี ๑๐ พบว#า ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๔.๓.๔ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานความพรอมของนิสิต 
 

ตารางท่ี ๑๑  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับความพรอมของนิสิต 
 

ท่ี ความพรOอมของนิสิต 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอในการศึกษาตามหลักสูตรท่ี

เป�ดสอน 
      

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       
๓ นิสิตมีความสัมพันธ/อันดีต#อเพ่ือนในชั้นเรียน       
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย       
๕ นิสิตมีนิสัยรักการเรียนรูและกระตือรือรนในการศึกษา       
๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับสมณสารูป       
๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร       
๘ นิสิตสามารถเขาร#วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต       
๙ นิสิตมีความม่ันใจต#อความรู  ความสามารถของอาจารย/

ผูสอนตามหลักสูตรนี้ 
      

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิใจในการเขามาศึกษาตามหลักสูตรนี้       
รวม       

รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 
 

 จากตารางท่ี ๑๑ พบว#า ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๔.๓.๕ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตารางท่ี ๑๒  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ท่ี ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูO 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง

โสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ  
      

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หองประชุม หอง
โสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ 

      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๓๓ 

ท่ี ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูO 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณ/และครุภัณฑ/การศึกษา       
๔ คว าม เหมาะสมและ ทันส มัยของหนั งสื อ  ว า รส าร 

วิทยานิพนธ/ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 
      

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต#อการ
เรียนรูในหลักสูตร 

      

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลในหองสมุด       
๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร/ท่ีมีการเชื่อมโยง

อินเทอร/เน็ตในหองสมุด 
      

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข#าย
อินเทอร/เน็ต 

      

๙ การส#งเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขาร#วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 

      

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป$น เช#น ทุนการศึกษาการบริการอนามัย 
หอพัก ท่ีพักผ#อน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ีออกกําลังกาย 

      

รวม       
รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

 

 จากตารางท่ี ๑๒ พบว#า ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔.๔ ผลการวิเคราะหUการประเมินดOานกระบวนการ 

๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
๔.๔.๓ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 

 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
 
ตารางท่ี ๑๓  ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย/ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกระบวนการ

บริหารหลักสูตร 
 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผูOบริหาร อาจารยU 

µ σ µ σ 
๑ อาจารย/ประจําหลักสูตรอย#างนอยรอยละ ๘๐ มีส#วนร#วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

    



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๓๔

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผูOบริหาร อาจารยU 

µ σ µ σ 
๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ/ภาคสนาม (ถา

มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย#างนอยก#อนการเป�ด
สอนในแต#ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ/
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

    

๔ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อย#างนอย
รอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต#ละปQการศึกษา 

    

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ/การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปQท่ีแลว 

    

๖ อาจารย/ใหม#ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน 

    

๗ อาจารย/ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย#างนอยปQละหนึ่งครั้ง 

    

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม#นอยกว#ารอยละ ๕๐ 
ต#อปQ 

    

๙ ภาระงานสอนของอาจารย/ท่ีเป$นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

    

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความร#วมมือและความช#วยเหลือ
จากหน#วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกันอย#างเหมาะสม 

    

รวม     
รวมท้ังส้ิน     

 
 จากตารางท่ี ๑๓ พบว#า ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๓๕ 

 
๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  

 

ตารางท่ี ๑๔  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับการปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ท่ี การจัดการเรียนการสอน 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป$นสําคัญ โดยการ

ลดสัดส#วนการถ#ายทอดความรูของอาจารย/ และเพ่ิมสัดส#วน
การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหว#างผูเรียนใหมาก
ข้ึน 

      

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน       
๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน       
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอน 
      

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเขามาช#วย
เสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารย/และนิสิต 

      

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก#สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ 
การวิจัย  

      

๗ มีการเป�ดโอกาสใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 

      

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับระยะเวลา       
๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
      

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผลใหนิสิต
ทราบทุกครั้ง 

      

รวม       
รวมท้ังส้ิน µ = ..............      σ= ............. 

 
 จากตารางท่ี ๑๔ พบว#า ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๓๖

 
๔.๔.๓ ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
 

ตารางท่ี ๑๕  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต เก่ียวกับการปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผล 

 

ท่ี การวัดและประเมินผล 
ผูOบริหาร อาจารยU นิสิต 

µ σ µ σ µ σ 
๑ มีการกําหนดเกณฑ/การใหคะแนนไวอย#างชัดเจนและแจงให

นิสิตทราบ 
      

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตามสภาพ
จริง 

      

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาและตรงตาม
วัตถุประสงค/ของรายวิชา 

      

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิตโดย
คํานึงถึงความแตกต#างระหว#างบุคคล 

      

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูของตนเอง 

      

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมีความคิด
สรางสรรค/ 

      

๗ มีการวัดและประเมินผลอย#างต#อเนื่องท้ังก#อน ระหว#างและ
หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

      

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียนและการ
สอน 

      

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก#นิสิตในระยะเวลาท่ีกําหนด       
๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลในระดับ

หลักสูตร 
      

รวม       
รวมท้ังส้ิน  µ = ..............      σ= ............. 

 

 จากตารางท่ี ๑๕ พบว#า ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๓๗ 

๔.๕ ผลการวิเคราะหUการประเมินดOานผลผลิต 
 ตารางท่ี ๑๖  ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตต#อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                           ระดับอุดมศึกษาแห#งชาติและอัตลักษณ/บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ 

      พระพุทธศาสนา” 
 

ท่ี รายการประเมิน µ σ ความหมาย 

ผลการเรียนรูOตามกรอบมาตรฐาน TQF    
ดOานคุณธรรมจริยธรรม    
๑ มีวินัย    
๒ มีความอดทน    
๓ มีความซ่ือสัตย/    
๔ เสียสละเพ่ือส#วนรวม    
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างท่ีดี    

รวม    
รวมท้ังส้ิน    

ดOานความรูO    
๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ    
๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอย#างต#อเนื่อง    
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา    

๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปsาหมายอย#างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

   

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย    
รวม    

รวมท้ังส้ิน    
ดOานทักษะทางป̀ญญา    

๑๑ ความสามารถในการประยุกต/ใชความรูทางวิชาชีพกับ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปKญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

   

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน    
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย#างสมํ่าเสมอ    

๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน
การตัดสินใจ 

   

รวม    



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๓๘

ท่ี รายการประเมิน µ σ ความหมาย 

รวมท้ังส้ิน    
ดOานทักษะความสัมพันธUระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ    
๑๖ ความสามารถในการทํางานเป$นทีม    
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน    
๑๘ การรับฟKงความคิดเห็นของผูอ่ืน    
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปsาหมาย    

๒๐ ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชาและ
เพ่ือนร#วมงาน    

รวม    
รวมท้ังส้ิน    

ดOานทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห/ สังเคราะห/ โดยใชหลัก
เหตุผล    

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห/เชิงตัวเลข    

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร    

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการติดต#อสื่อสาร    
๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

รวม    
รวมท้ังส้ิน    

อัตลักษณUบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา”    
๒๖ มีสติ ไตร#ตรอง ไม#หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ    

๒๗ ปฏิบัติหนาท่ีของตนอย#างถูกตอง ครบถวนและ
ตรงไปตรงมา    

๒๘ มีความเป$นอยู#เรียบง#าย ดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง    

๒๙ เผื่อแผ#แบ#งปKนและช#วยเหลือผูอ่ืนโดยไม#ตองมีใครรอง
ขอ    

๓๐ ฝzกเจริญสมาธิวิปKสสนากรรมฐาน    

๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ
เขาใจอย#างถ#องแท    

๓๒ ปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างพุทธศาสนิกชนท่ีดี    
๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอนทาง    



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๓๙ 

ท่ี รายการประเมิน µ σ ความหมาย 

พระพุทธศาสนา 

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา    

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณ/ท่ี
กระทบต#อพระพุทธศาสนา    

๓๖ ร#วมกิจกรรมท่ีเก่ียวของดานพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต#าง ๆ     

๓๗ เป$นผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา    
รวม    

รวมท้ังส้ิน    
ภาพรวมท้ังหมด    

 
  จากตารางพบว#า ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔.๖ ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔.๖.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 
 ๔.๖.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา 
 ๔.๖.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 
 ๔.๖.๔ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิต   
  
 ๔.๖.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานบริบท 
  ๑) ขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
  ๒) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๓) ขอเสนอแนะโดยอาจารย/ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๔) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๔๐

๔.๖.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา 

๑) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๒) ขอเสนอแนะโดยอาจารย/ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๓) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

 ๔.๖.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานกระบวนการ 
๑) ขอเสนอแนะโดยผูบริหาร 

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

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

๒) ขอเสนอแนะโดยอาจารย/ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

 

๓) ขอเสนอแนะโดยนิสิต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

 ๔.๖.๔ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดานผลผลิตโดยผูใชบัณฑิต  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๔๑ 

บทท่ี  ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขOอเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มุ#งประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร# โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP MODEL)  

ประชากร ไดแก# ผูบริหารจํานวน........รูป/คน อาจารย/ในหลักสูตร จํานวน .........รูป/คน 
นิสิตชั้นปQสุดทายจํานวน .........รูป/คน ผูใชบัณฑิต  จํานวน..................รูป/คน  ส#วนกลุ#มผูใหขอมูล
คัดเลือกตามเกณฑ/คุณสมบัติท่ีกําหนดไว  ไดแก# ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕ รูป/คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก# แบบประเมินความสัมพันธ/สอดคลองของหลักสูตรในดาน
บริบทสําหรับผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน ๑ ชุด  และ แบบประเมิน จํานวน  ๔  ชุด สําหรับผูบริหาร  
อาจารย/ นิสิตและ ผูใชบัณฑิต   

การวิเคราะห/แบบประเมินความสัมพันธ/สอดคลองของหลักสูตรในดานบริบท โดยใชคะแนน
เฉลี่ย  ในหลักการเดียวกันกับการหาค#าดัชนีความสอดคลอง  (IOC = index of items objective 
congruence) ขอมูลจากแบบประเมิน วิเคราะห/ ใชค#ารอยละ (Percentage) ค#ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค#าส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส#วนขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชวิธีการประมวลความคิดเห็น และนําเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห/  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย   
๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห/ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

๑) ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ขอมูลท่ัวไปของผูบริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ขอมูลท่ัวไปของอาจารย/ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔) ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕) ขอมูลท่ัวไปของผูใชบัณฑิต 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๔๒

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานบริบท 
๑) ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดานบริบทของหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒) ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย/และนิสิต ดานบริบทของหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานปKจจัยนําเขา 
๑) ผลการวิเคราะห/การประเมินดานโครงสรางหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒) ผลการวิเคราะห/การประเมินดานรายวิชาในหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓) ผลการวิเคราะห/การประเมินดานคุณลักษณะของอาจารย/ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔) ผลการวิเคราะห/การประเมินดานความพรอมของนิสิต 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๕) ผลการวิเคราะห/การประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๕.๑.๔ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานกระบวนการ 
๑) ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ผลการวิเคราะห/ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห/การประเมินดานผลผลิต 
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๔๓ 

๕.๑.๖ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑) ดานบริบท 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒) ดานปKจจัยนําเขา 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓) ดานกระบวนการ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔) ดานผลผลิต 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยพบประเด็นท่ีสําคัญสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕.๒.๒ ผลการประเมินดานปKจจัยนําเขา 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๒.๓ ผลการประเมินดานกระบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.๒.๔ ผลการประเมินดานผลผลิต 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๕.๓ ขOอเสนอแนะ   
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต#อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๔๔

บรรณานุกรม  
 

๑) หนังสือและเอกสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ.๒๕๔๘. ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. (๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๔๘). 
 . ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ  
 พ.ศ.๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง. (๓๑ สิงหาคม

๒๕๕๒). 
กาญจนา คุณารักษ/. หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พระราชวังสนามจันทร/, ๒๕๔๐. 
กรรณิการ/ สัจกุล และบุญมี เณรยอด. การประเมินผลหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาบริหาร 
 การศึกษา คณะครุศาสตร/ จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒.                                   
จิรพันธ/ ไตรทิพจรัส. แนวคิดทฤษฎีการประเมิน. ภูเก็ต : บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๔๖. 
ใจทิพย/ เชื้อรัตนพงษ/. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส, 

๒๕๓๙. 
ทิศนา  แขมมณี ใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน/  (บรรณาธิการ). รวมบทความทางการประเมินโครงการ   
 เล มท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ/จุฬาลงกรณ/มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
ธํารง บัวศรี. ทฤษฏีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา.พิมพ/ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการ 
 พิมพ/, ๒๕๔๒. 
 . ทฤษฎีหลักสูตร (ภาค ๒) .  กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓. 
ณฐมนต/ คมขํา. “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๑   
 คณะศึกษาศาสตร/ มหาวิทยาลัยบูรพา”. วารสารหลักสูตรและการสอน, ปQท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  
 (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐). 
บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา 
 สาส/น, ๒๕๔๖. 
ปรียาพร วงศ/อนุตรโรจน/. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๕. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ/มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘.         
 ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘). 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒. 
 ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒). 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. ราชกิจจานุเบกษา เล มท่ี ๑๑๖ ตอนท่ี ๗๔ ก. (๑๙  
 สิงหาคม ๒๕๔๒). 
พิสณุ ฟองศรี. การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู การปฏิบัติ.พิมพ/ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เทียม 
 ฝ�าการพิมพ/, ๒๕๔๙. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๔๕ 

ภัทรพร อรัณยภา และคณะ. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .๒๕๔๔)”. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 
ปQท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑). 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. “หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕”. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  
ยุทธพงษ/ ไกยวรรณ. เทคนิคและวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย/สื่อเสริมกรุงเทพฯ, ๒๕๔๑. 
สงัด  อุทรานันท/. พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการพิมพ/,  
 ๒๕๒๗.                                                     
 . พ้ืนฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.พิมพ/ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ/ 
 มิตรสยาม, ๒๕๓๒. 
สิริพร  บุญญานันต/. “การวิจัยหลักสูตร” วารสารวิธีวิทยาวิจัย  (๑ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๒๙).       
สุดาพร ไชยะ. “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ราชนครินทร/”. วารสารวิทยาจารยU. ปQท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๓). 
๒) งานวิจัย 
ธีรศักด์ิ อุ#นอารมณ/เลิศ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน 
 ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร/”. รายงานการวิจัย.  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 
ปรมัตถ/ปKญปรัชญ/ ตองประสงค/ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 คอมพิวเตอร/ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปQ 
 การศึกษา ๒๕๕๒”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 
ภูษณิศา นวลสกุล. “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร/) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, ๒๕๕๐. 
รัชนีวรรณ ขําประดิษฐ/ และอรพินธุ/ พูนนารถ. “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร/และ 
 สารนิเทศศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ/”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎอุตรดิตถ/, ๒๕๔๙. 
ศศิธร ชิดนายี และคณะ. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีอุตรดิตถ/”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ/, ๒๕๔๘. 
สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน/ แกวอุไร. “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร/  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘. 
สมบูรณ/ บุญฤทธิ์. “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาวิชา 
 ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”,  
 รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตรU. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัย 
 ศึกษา วิทยาลัยการฝzกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๔. 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๔๖

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๔๗ 

(ตัวอย#าง) 
คําสั่งมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  

ท่ี        /๒๕๕๘ 
เรื่อง แต งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตแพร  
--------------------------------- 

 เ พ่ือใหการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# เป$นไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค/และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต#งตั้งใหผูมีรายนามดังต#อไปนี้ เป$นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร# ประกอบดวย 

๑. …………………………………………..       ประธานกรรมการ 
๒. …………………………………………..   กรรมการ 
๓. …………………………………………..   กรรมการ 
๔. …………………………………………..   กรรมการ 
๕. …………………………………………..   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑. ดําเนินการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
  ๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตรต#อวิทยาเขตแพร# คณะพุทธศาสตร/ และ
มหาวิทยาลัย 

 

ท้ังนี้   ตั้งแต#บัดนี้เป$นตนไป 
 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี  …………………………….  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(................................) 
           รองอธิการบดีวิทยาเขต.................... 
               ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดี 

 
 

 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๔๘

(ตัวอย#าง) 
ท่ี ศธ ……/………….. 

           ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห/ประเมินหลักสูตร 
 

เรียน/เจริญพร  ………………………….. 
 

สิ่งท่ีส#งมาดวย ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๑ ฉบับ 
  ๒. แบบประเมินเพ่ือการวิจัย ๑ ชุด 
 
 ดวยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร#  จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เป$นหลักสูตรปรับปรุงต้ังแต#ปQการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ
วงจรของการพัฒนาหลักสูตรระยะ ๕ ปQ ในปQการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรวิทยาเขตแพร# จึงดําเนินการประเมินหลักสูตร เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของสังคมในปKจจุบัน โดยจะดําเนินการประเมินใน ๔ ดาน คือ การ
ประเมินบริบทหลักสูตร การประเมินปKจจัยนําเขา การประเมินกระบวน และการประเมินผลลัพธ/  

ในการนี้  ท#านเป$นผูทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ จึงขอความอนุเคราะห/
ท#านประเมินความสัมพันธ/สอดคลองดานบริบทหลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# เพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 

จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ และขออนุโมทนาขอบคุณท#านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 เรียนมาดวยความนับถือ/ขอเจริญพร 
 
 
 

 (……………………………………..) 
 ประธานกรรมการประเมินหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทลาลัย 
 วิทยาเขตแพร# 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๔๙ 

 
 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
--------------------------------------- 
แบบประเมินสําหรับผูOทรงคุณวุฒิ 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สรางข้ึนเพ่ือประเมินความสัมพันธ/สอดคลองของหลักสูตรดานบริบท
หลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
 ๒. คําตอบของท#านจะไม#ถือว#าถูกหรือผิด เพราะเป$นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต#จะมี
คุณค#าอย#างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหมีความสมบูรณ/ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีท#านสามารถตอบได ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ/ของแบบประเมิน อันจะส#งผลท่ีเป$นประโยชน/อย#างยิ่งต#อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๓ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูทรงคุณวุฒิ 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท 
  ตอนท่ี  ๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร  
 

ตอนท่ี ๑ ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบประเมิน 
     ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ/ 

๒. ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว#า ๕ ปQ    ๕ – ๑๐ ปQ    ๑๐ ปQข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน#งทางวิชาการ      ศาสตราจารย/        รองศาสตราจารย/       ผูช#วยศาสตราจารย/       ไม#มี 

 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดOานบริบท  
           คําช้ีแจง โปรดพิจารณาความสัมพันธ/สอดคลองของหลักสูตรดานบริบท โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา  และตัดสินใจใหคะแนนผลการประเมินไดโดยเลือกทําเครื่องหมาย ✓ ในช#อง 
“ผลการพิจารณาความสัมพันธ/สอดคลอง”  เพียงช#องเดียว  โดยมีความหมายของคะแนนท่ีใหดังนี้ 
   - ๑  หมายถึง  เห็นว#ารายการประเมินไม�มีความสัมพันธ/สอดคลอง    
                      ๐  หมายถึง  ไม�แน�ใจว#ารายการประเมินไม#มีความสัมพันธ/สอดคลอง      
    ๑  หมายถึง  เห็นว#ารายการประเมินมีความสัมพันธ/สอดคลอง    
 

 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๕๐

รายการประเมิน ดัชนีขOอมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธUสอดคลOอง 
-๑ ๐ ๑ 

๑. หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับ
ปณิธาน/วิสัยทัศน/ของ
มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  
ศึกษาพระไตรป�ฎกและวิชาชั้นสูง สําหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ/ 
 

วิสัยทัศนU  
มุ# ง พัฒนามหาวิ ทย าลั ย เป$ น ศูนย/ กล า ง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค/ความรูบูรณา
การกับศาสตร/สมัยใหม#  ใหนําไปสู#การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย#างยั่งยืน 

 

  

๒.หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับ
วัตถุประสงค/ของคณะ 

วัตถุประสงคUของคณะพุทธศาสตรU 
   ๑. มุ#งพัฒนาคณะพุทธศาสตร/และบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักดานการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาวิชาการ การวิจัย การ
ส#งเสริมพระพุทธศาสนาและการทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไดอย#างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. มุ#งพัฒนาคุณภาพของนิสิต ใหเป$นผูมี
ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา มีความ
รับผิดชอบต#อตนเอง สถาบันสังคมและ
พระพุทธศาสนา 
   ๓. มุ# ง พัฒนาคณะพุทธศาสตร/  ให เป$น
ศู น ย/ ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ด า น
พระพุทธศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต 
  ๔. มุ#งสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม 
คณะสงฆ/และรัฐบาล ในการดําเนินกิจกรรม
ดานพระพุทธศาสนา 

 

  

๓.หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับ
ความตองการของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 
 

  

๔.หลักสูตรมีความสัมพันธ/กับ
ความตองการของทองถ่ิน 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
  

๕. เนื้อหาของหลักสูตรมีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ ก# อ ใ ห เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น/  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวไปท้ังใน

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

  



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๕๑ 

รายการประเมิน ดัชนีขOอมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธUสอดคลOอง 
-๑ ๐ ๑ 

และต#างประเทศ 
๖.วัตถุประสงค/ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
  

๗. มีความสัมพันธ/สอดคลอง
ร ะ ห ว# า ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค/ 
โครงสราง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

  

 

ตอนท่ี  ๓ ขOอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
          ๑. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ/กับปณิธาน/วิสัยทัศน/ของ
มหาวิทยาลัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ/กับวัตถุประสงค/ของคณะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ/กับความตองการของ
ประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๔. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ/กับความตองการของ
ทองถ่ิน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๕๒

 ๕. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย
และก#อใหเกิดประโยชน/ เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ัวไปท้ังในและต#างประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๖. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นวัตถุประสงค/ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๗. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ/สอดคลองระหว#าง
วัตถุประสงค/ โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๘. ขอเสนอแนะต#อทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 

ขอขอบคุณท่ีท#านตอบแบบประเมินนี้อย#างดียิ่ง 
 

 

 

 

 

 

 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๕๓ 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
--------------------------------------- 

แบบประเมินสําหรับผูOบริหาร 
คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สรางข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
 ๒. คําตอบของท#านจะไม#ถือว#าถูกหรือผิด เพราะเป$นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต#จะมี
คุณค#าอย#างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหมีความสมบูรณ/ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีท#านสามารถตอบได ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ/ของแบบประเมิน อันจะส#งผลท่ีเป$นประโยชน/อย#างยิ่งต#อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ/ 

๒. ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว#า ๕ ปQ    ๕ – ๑๐ ปQ    ๑๐ ปQข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน#งทางวิชาการ      ศาสตราจารย/        รองศาสตราจารย/       ผูช#วยศาสตราจารย/       ไม#มี 

 
ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดOานบริบท  
        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค/ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แลวประเมินรายการต#างๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว  
 
วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห/ วิพากษ/และ
วิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอย#างแตกฉาน 

 
 
 
 
 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๕๔

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เป$นผูนําสังคมดานจิตใจและปKญญา 

 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต/ใชในการเผยแผ#พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๕๕ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา  
            การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา มุ#งประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ ความพรอมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 

  ๑) โครงสรOางของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน#วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นOอย นOอยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน#วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน#วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน#วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน#วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปQ หรือ 
นิสิตคฤหัสถ/ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม#นอยกว#า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปKสสนากรรมฐาน 
ปQละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารยU ความพรOอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูO 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ 
ความพรอมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๕๖

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงค/ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต#ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน#วยกิต      
๓ รายวิชาเป$นความรูท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย/กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร/เบ้ืองตน  

(ไม#นับหน#วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร/ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย/กับสิ่งแวดลอม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ/โลกปKจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองตน        



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๕๗ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุ�นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย/กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร/กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร/และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ/      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต#งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรป�ฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยป�ฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตป�ฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมป�ฎก      
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ/ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๕๘

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                     พระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดOาน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตU ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร/                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห/      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต/      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร/      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร/ในพระไตรป�ฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรป�ฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรป�ฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปKญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปKจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ/ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๕๙ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                    มนุษยชน               
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารยU      
๑ อาจารย/มีคุณวุฒิ ประสบการณ/ ความรูและความ

เขาใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย/สามารถวิจัยและสรางองค/ความรูใหม#      
๓ อาจารย/สามารถบริการวิชาการแก#ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย/สามารถติดต#อสื่อสารและใชภาษาไทย      
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

ภาษาต#างประเทศ 

     

๖ อาจารย/สามารถใชคอมพิวเตอร/และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย/ สามารถทํางานร# วมกับผู อ่ืนไดอย# างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย/สามารถจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย/มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย/สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดาน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารยU   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีตําแหน#งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีประสบการณ/ในการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๔ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหเวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๕ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหคําปรึกษาอย#าง
ชัดเจนและมีประโยชน/ 

     

ความพรOอมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู เ พียงพอในการศึกษาตาม      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๖๐

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

หลักสูตรท่ีเป�ดสอน 
๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ/อันดีต#อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู และกระตือรื อรนใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเขาร#วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต#อความรู  ความสามารถของ

อาจารย/ผูสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเขามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูO      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หอง
ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณ/และครุภัณฑ/
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ/ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต#อการเรียนรูในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลใน
หองสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร/ ท่ี มีการ
เชื่อมโยงอินเทอร/เน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข#าย
อินเทอร/เน็ต 

     

๙ การส#งเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขาร#วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป$น เช#น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ#อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 
สถานท่ีออกกําลังกาย 

     



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๖๑ 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดOานกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#อง
เดียว   
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย/ประจําหลักสูตรอย#างนอยรอยละ ๘๐ มีส#วน

ร#วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ/
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย#างนอยก#อนการเป�ดสอนในแต#ละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ/ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน  หลั งสิ้ นสุดภาค
การศึกษาท่ีเป�ดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อย#างนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เป�ดสอนในแต#ละปQการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ/การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ปQท่ีแลว 

     

๖ อาจารย/ ใหม# ทุกคน ได รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารย/ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย#างนอยปQละหนึ่งครั้ง 

     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม#นอยกว#า

     



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๖๒

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

รอยละ ๕๐ ต#อปQ 
๙ ภาระงานสอนของอาจารย/ท่ีเป$นจริงในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 
     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความร#วมมือและความ
ช#วยเหลือจากหน#วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน
อย#างเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป$นสําคัญ 
โดยการลดสัดส#วนการถ#ายทอดความรูของอาจารย/ 
และเพ่ิมสัดส#วนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหว#างผูเรียนใหมากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน      
๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเขามา
ช#วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารย/และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก#สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเป�ดโอกาสใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผลให
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต#อความตองการ
และความสนใจของผูเรียน 

     

๒ การเป�ดโอกาสใหผูเรียนมีส#วนร#วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

๓ การสอนและการศึกษาคนควาเนนใชภาษาอังกฤษ      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๖๓ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๔ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน เน น แล ะส# ง เ ส ริ ม
กระบวนการวิจัย 

     

๕ การจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส#งเสริมใหนิสิตเขาร#วมประชุมวิชาการ      
๗ ก า ร กํ า กั บ ติ ดต าม คว ามก า ว หน า ใ น ก า ร ทํ า

วิทยานิพนธ/ 
     

๘ การใหความรูและเตรียมความพรอมในการตีพิมพ/
เผยแพร#ผลงานวิทยานิพนธ/ 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ/การใหคะแนนไวอย#างชัดเจนและ
แจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค/ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยคํานึงถึงความแตกต#างระหว#างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมีความคิด
สรางสรรค/ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย#างต#อเนื่องท้ังก#อน 
ระหว#างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน
และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก#นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมีความคิด      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๖๔

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

สรางสรรค/ 
๔ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 
     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ/การประเมินวิทยานิพนธ/มีความชัดเจน      
 
ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานกระบวนการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 

 
ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรดOานผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูOตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ 

     

ดOานคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย/      
๔ เสียสละเพ่ือส#วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างท่ีดี      

ดOานความรูO      
๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๖๕ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอย#างต#อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปsาหมายอย#างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย      
 ดOานทักษะทางป̀ญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต/ใชความรูทางวิชาชีพ

กับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปKญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย#างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 
     

ดOานทักษะความสัมพันธUระหว างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป$นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟKงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปsาหมาย      
๒๐ ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชา

และเพ่ือนร#วมงาน 
     

ดOานทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห/ สังเคราะห/ โดยใช
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห/เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณUบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๖๖

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

พระพุทธศาสนา” 
๒๖ มีสติ ไตร#ตรอง ไม#หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      

๒๗ ปฏิบัติหนาท่ีของตนอย#างถูกตอง ครบถวนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ มีความเป$นอยู#เรียบง#าย ดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ#แบ#งปKนและช#วยเหลือผูอ่ืนโดยไม#ตองมีใคร
รองขอ 

     

๓๐ ฝzกเจริญสมาธิวิปKสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอย#างถ#องแท 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณ/ท่ี
กระทบต#อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร#วมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต#างๆ  

     

๓๗ เป$นผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานผลผลิต 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีท�านให�ความร�วมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอย�างดีย่ิง 
 
 
 
 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๖๗ 

 
แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  

--------------------------------------- 
แบบประเมินสําหรับอาจารยU 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สรางข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารย/ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
 ๒. คําตอบของท#านจะไม#ถือว#าถูกหรือผิด เพราะเป$นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต#จะมี
คุณค#าอย#างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหมีความสมบูรณ/ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีท#านสามารถตอบได ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ/ของแบบประเมิน อันจะส#งผลท่ีเป$นประโยชน/อย#างยิ่งต#อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ/ 

๒. ประสบการณ/การบริหารหลักสูตร       ตํ่ากว#า ๕ ปQ    ๕ – ๑๐ ปQ    ๑๐ ปQข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ตําแหน#งทางวิชาการ      ศาสตราจารย/        รองศาสตราจารย/       ผูช#วยศาสตราจารย/       ไม#มี 

 
ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดOานบริบท  
        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค/ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แลวประเมินรายการต#างๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว 
    
 
วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห/ วิพากษ/และ
วิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอย#างแตกฉาน 
 

 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๖๘

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เป$นผูนําสังคมดานจิตใจและปKญญา 

 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต/ใชในการเผยแผ#พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๖๙ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา  
            การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา มุ#งประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ ความพรอมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 

  ๑) โครงสรOางของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน#วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นOอย นOอยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน#วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน#วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน#วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน#วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปQ หรือ 
นิสิตคฤหัสถ/ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม#นอยกว#า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปKสสนากรรมฐาน 
ปQละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารยU ความพรOอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูO 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ 
ความพรอมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว 
     



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๗๐

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงค/ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต#ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน#วยกิต      
๓ รายวิชาเป$นความรูท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย/กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร/เบ้ืองตน  

(ไม#นับหน#วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร/ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย/กับสิ่งแวดลอม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ/โลกปKจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองตน        



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๗๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุ�นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย/กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร/กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร/และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ/      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต#งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรป�ฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยป�ฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตป�ฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมป�ฎก      
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ/ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๗๒

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                     พระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดOาน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตU ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร/                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห/      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต/      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร/      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร/ในพระไตรป�ฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรป�ฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรป�ฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปKญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปKจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ/ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๗๓ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                    มนุษยชน               
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารยU      
๑ อาจารย/มีคุณวุฒิ ประสบการณ/ ความรูและความ

เขาใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย/สามารถวิจัยและสรางองค/ความรูใหม#      
๓ อาจารย/สามารถบริการวิชาการแก#ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย/สามารถติดต#อสื่อสารและใชภาษาไทย      
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

ภาษาต#างประเทศ 

     

๖ อาจารย/สามารถใชคอมพิวเตอร/และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย/ สามารถทํางานร# วมกับผู อ่ืนไดอย# างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย/สามารถจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย/มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย/สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดาน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารยU   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีตําแหน#งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีประสบการณ/ในการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๔ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหเวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๕ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหคําปรึกษาอย#าง
ชัดเจนและมีประโยชน/ 
 

     

ความพรOอมของนิสิต      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๗๔

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู เ พียงพอในการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีเป�ดสอน 

     

๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ/อันดีต#อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู และกระตือรื อรนใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเขาร#วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต#อความรู  ความสามารถของ

อาจารย/ผูสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเขามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูO      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หอง
ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณ/และครุภัณฑ/
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ/ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต#อการเรียนรูในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลใน
หองสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร/ ท่ี มีการ
เชื่อมโยงอินเทอร/เน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข#าย
อินเทอร/เน็ต 

     

๙ การส#งเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขาร#วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป$น เช#น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ#อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 

     



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๗๕ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

สถานท่ีออกกําลังกาย 
 
ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดOานกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#อง
เดียว   
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย/ประจําหลักสูตรอย#างนอยรอยละ ๘๐ มีส#วน

ร#วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ/
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย#างนอยก#อนการเป�ดสอนในแต#ละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ/ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเป�ดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อย#างนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เป�ดสอนในแต#ละปQการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ/การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ปQท่ีแลว 

     

๖ อาจารย/ ใหม# ทุกคน ได รับการปฐมนิ เทศหรือ      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๗๖

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
๗ อาจารย/ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อย#างนอยปQละหนึ่งครั้ง 
     

๘ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม#นอยกว#า
รอยละ ๕๐ ต#อปQ 

     

๙ ภาระงานสอนของอาจารย/ท่ีเป$นจริงในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ไดรับความร#วมมือและความ
ช#วยเหลือจากหน#วยงานอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของกัน
อย#างเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป$นสําคัญ 
โดยการลดสัดส#วนการถ#ายทอดความรูของอาจารย/ 
และเพ่ิมสัดส#วนการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหว#างผูเรียนใหมากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผูเรียน      
๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเขามา
ช#วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารย/และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก#สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเป�ดโอกาสใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผลให
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๗๗ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต#อความตองการ
และความสนใจของผูเรียน 

     

๒ การเป�ดโอกาสใหผูเรียนมีส#วนร#วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

๓ การสอนและการศึกษาคนควาเนนใชภาษาอังกฤษ      
๔ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร ส อน เน น แล ะส# ง เ ส ริ ม

กระบวนการวิจัย 
     

๕ การจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส#งเสริมใหนิสิตเขาร#วมประชุมวิชาการ      
๗ ก า ร กํ า กั บ ติ ดต าม คว ามก า ว หน า ใ น ก า ร ทํ า

วิทยานิพนธ/ 
     

๘ การใหความรูและเตรียมความพรอมในการตีพิมพ/
เผยแพร#ผลงานวิทยานิพนธ/ 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ/การใหคะแนนไวอย#างชัดเจนและ
แจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค/ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยคํานึงถึงความแตกต#างระหว#างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมีความคิด
สรางสรรค/ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย#างต#อเนื่องท้ังก#อน 
ระหว#างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน
และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก#นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๗๘

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมีความคิด

สรางสรรค/ 
     

๔ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนาผูเรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ/การประเมินวิทยานิพนธ/มีความชัดเจน      
 
ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานกระบวนการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 

 
ตอนท่ี ๕ การประเมินหลักสูตรดOานผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูOตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ 

     

ดOานคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย/      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๗๙ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๔ เสียสละเพ่ือส#วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างท่ีดี      

ดOานความรูO      
๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอย#างต#อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปsาหมายอย#างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย      
 ดOานทักษะทางป̀ญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต/ใชความรูทางวิชาชีพ

กับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปKญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย#างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 
     

ดOานทักษะความสัมพันธUระหว างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป$นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟKงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปsาหมาย      
๒๐ ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชา

และเพ่ือนร#วมงาน 
     

ดOานทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห/ สังเคราะห/ โดยใช
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห/เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๘๐

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณUบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร#ตรอง ไม#หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      

๒๗ ปฏิบัติหนาท่ีของตนอย#างถูกตอง ครบถวนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ มีความเป$นอยู#เรียบง#าย ดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ#แบ#งปKนและช#วยเหลือผูอ่ืนโดยไม#ตองมีใคร
รองขอ 

     

๓๐ ฝzกเจริญสมาธิวิปKสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอย#างถ#องแท 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณ/ท่ี
กระทบต#อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร#วมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต#างๆ  

     

๓๗ เป$นผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานผลผลิต 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณท่ีท�านให�ความร�วมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอย�างดีย่ิง 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๘๑ 

 

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
--------------------------------------- 

แบบประเมินสําหรับนิสิต 
คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สรางข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร# 
 ๒. คําตอบของท#านจะไม#ถือว#าถูกหรือผิด เพราะเป$นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต#จะมี
คุณค#าอย#างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหมีความสมบูรณ/ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีท#านสามารถตอบได ท้ังนี้ เพ่ือ
ความสมบูรณ/ของแบบประเมิน อันจะส#งผลท่ีเป$นประโยชน/อย#างยิ่งต#อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๔ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  
  

ตอนท่ี ๑ ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบประเมิน 
 ๑.    สถานภาพ          บรรพชิต                   คฤหัสถ/ 
 ๒.    เพศ                  ชาย                        หญิง 
 ๓.    อายุ      ตํ่ากว#า ๑๗  ปQ            ๑๗ – ๒๐ ปQ          ๒๑ – ๔๐ ปQ        ๔๐ ปQข้ึนไป 
 ๔.    สถานะการประกอบอาชีพ         มีอาชีพ (ระบุ).................................     ไม#มีอาชีพ        
 

ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดOานบริบท  
        คําช้ีแจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค/ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา แลวประเมินรายการต#างๆ ดวยการทําเครื่องหมาย  � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว 
 

วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๑ 
      เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห/ วิพากษ/และ
วิจัยวิชาการดานพระพระพุทธศาสนาไดอย#างแตกฉาน 

 

 
 
 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 

    



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๘๒

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

 วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๒ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เป$นผูนําสังคมดานจิตใจและปKญญา 

 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

วัตถุประสงคUของหลักสูตร ขOอท่ี ๓     
 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําพุทธธรรมไปประยุกต/ใชในการเผยแผ#พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต#อวัตถุประสงค/ของหลักสูตร ขอ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ สามารถนําไปประยุกต/ใชในหนาท่ีการงานและใน
ชีวิตประจําวันได 

     

๒ มีความสอดคลองกับสภาพความตองการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๘๓ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา  
            การประเมินหลักสูตรดานปKจจัยนําเขา มุ#งประเมินความเหมาะสมของโครงสรางของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ ความพรอมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
 

  ๑) โครงสรOางของหลักสูตร 
      คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาจํานวนหน#วยกิตและเง่ือนไขการจบหลักสูตร และทํา
เครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นOอย นOอยท่ีสุด 

๑ จํานวนหน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน#วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน#วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน#วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน#วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน#วยกิต 
   วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน#วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปQ หรือ 
นิสิตคฤหัสถ/ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม#นอยกว#า  ๒๐๐ ชั่วโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปKสสนากรรมฐาน 
ปQละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารยU ความพรOอมของนิสิตและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูO 
             คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย/ 
ความพรอมของนิสิตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท#านเพียงช#องเดียว 
   



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๘๔

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคลองของรายวิชากับวัตถุประสงค/ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต#ละรายวิชา เหมาะสมกับจํานวนหน#วยกิต      
๓ รายวิชาเป$นความรูท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดลําดับรายวิชาในการเรียนไดเหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย/กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                  
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร/เบ้ืองตน      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร/เบ้ืองตน  

(ไม#นับหน#วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร/ในชีวิตประจําวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย/กับสิ่งแวดลอม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ/โลกปKจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุ�นเบ้ืองตน        



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๘๕ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุ�นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดลอม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย/กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร/กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร/และ    
                     เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ/      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต#งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรป�ฎกศึกษา      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยป�ฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตป�ฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมป�ฎก      
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   เทศกาลและพิธีกรรม 

                     พระพุทธศาสนา 
     

๕๔ ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ/ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๘๖

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                     พระพุทธศาสนา 
หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะดOาน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกตU ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร/                            
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห/      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต/      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร/      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร/ในพระไตรป�ฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรป�ฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                  
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรป�ฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปKญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปKจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ/ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                        
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รฐัศาสตร/ในพระไตรป�ฎก                       
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๘๗ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

                    มนุษยชน               
๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 

                   ยั่งยืน        
     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารยU      
๑ อาจารย/มีคุณวุฒิ ประสบการณ/ ความรูและความ

เขาใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย/สามารถวิจัยและสรางองค/ความรูใหม#      
๓ อาจารย/สามารถบริการวิชาการแก#ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย/สามารถติดต#อสื่อสารและใชภาษาไทย      
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

ภาษาต#างประเทศ 

     

๖ อาจารย/สามารถใชคอมพิวเตอร/และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย/ สามารถทํางานร# วมกับผู อ่ืนไดอย# างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย/สามารถจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๙ อาจารย/มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย/สามารถใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตดาน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารยU   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีตําแหน#งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/มีประสบการณ/ในการ
ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๔ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหเวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ/ 

     

๕ อาจารย/ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/ใหคําปรึกษาอย#าง
ชัดเจนและมีประโยชน/ 

     

ความพรOอมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพ้ืนฐานความรู เ พียงพอในการศึกษาตาม      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๘๘

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

หลักสูตรท่ีเป�ดสอน 
๒ นิสิตมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ/อันดีต#อเพ่ือนในชั้นเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย      
๕ นิสิต มีนิ สัยรักการเรียนรู และกระตือรื อรนใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบรอย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรูตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเขาร#วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความม่ันใจต#อความรู  ความสามารถของ

อาจารย/ผูสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิสิตมีความภาคภู มิใจในการเขามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูO      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน หองเรียน หอง

ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน หองเรียน หอง
ประชุม หองโสตทัศนูปกรณ/และหองปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณ/และครุภัณฑ/
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ/ เอกสาร ตําราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือ
ต#อการเรียนรูในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบคนขอมูลใน
หองสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจํานวนคอมพิวเตอร/ ท่ี มีการ
เชื่อมโยงอินเทอร/เน็ตในหองสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเชื่อมโยงเครือข#าย
อินเทอร/เน็ต 

     

๙ การส#งเสริมและสนับสนุนใหนิสิตเขาร#วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจําเป$น เช#น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ี พักผ#อน สถานท่ีจัด กิจกรรม 
สถานท่ีออกกําลังกาย 

     



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๘๙ 

 
ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานป̀จจัยนําเขOา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรดOานกระบวนการ 

 

  คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอน   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป$นสําคัญ 
โดยการลดสัดส#วนการถ#ายทอดความรูของ
อาจารย/ และเพ่ิมสัดส#วนการปฏิบัติและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหว#างผูเรียนใหมากข้ึน 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของ
ผูเรียน 

     

๓ มีการทําวิจัยในชั้นเรียน      
๔ มีการนําผลการวิจัยชั้นเรียนมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีนําสื่อเทคโนโลยีเขา
มาช#วยเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของอาจารย/
และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
บริการวิชาการแก#สังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเป�ดโอกาสใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายใหนิสิตทําชิ้นงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตท้ังในและ
นอกชั้นเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายใหนิสิตทําและแจงผล
ใหนิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน        



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๙๐

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 
๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต#อความ

ตองการและความสนใจของผูเรียน 
     

๒ ก า ร เ ป� ด โ อ ก า ส ใ ห ผู เ รี ย น มี ส# ว น ร# ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอน 

     

๓ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า เ น น ใ ช
ภาษาอังกฤษ 

     

๔ การจัดการเรียนการสอนเนนและส# ง เสริม
กระบวนการวิจัย 

     

๕ การจัดการเรียนการสอนเนนพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส#งเสริมใหนิสิตเขาร#วมประชุมวิชาการ      
๗ การกํา กับติดตามความก าวหนาในการทํา

วิทยานิพนธ/ 
     

๘ การใหความรูและเตรียมความพรอมในการ
ตีพิมพ/เผยแพร#ผลงานวิทยานิพนธ/ 

     

การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท านั้น) 

     

๑ มีการกําหนดเกณฑ/การใหคะแนนไวอย#างชัดเจน
และแจงใหนิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรง
ตามสภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับเนื้อหาและ
ตรงตามวัตถุประสงค/ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของ
นิสิตโดยคํานึงถึงความแตกต#างระหว#างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ#งเนนใหนิสิตมี
ความคิดสรางสรรค/ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย#างต#อเนื่องท้ังก#อน 
ระหว#างและหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

     

๘ มีการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนา
ผูเรียนและการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก#นิสิตในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการดําเนินการวัดและประเมินผลใน      



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๙๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

ระดับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผล   
(สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท านั้น) 

     

๑ ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเ มินผล ท่ี มุ# ง เนนใหนิสิต มี

ความคิดสรางสรรค/ 
     

๔ มีกระบวนการใหนิสิตมีส#วนร#วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

     

๕ มีการนําผลการประเมินไปใชเ พ่ือการพัฒนา
ผูเรียนและการสอน 

     

๖ เกณฑ/การประเมินวิทยานิพนธ/มีความชัดเจน      
 
ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานกระบวนการ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 

ขอขอบคุณท่ีท�านให�ความร�วมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอย�างดีย่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๙๒

 

แบบประเมินเพ่ือการวิจัย  
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

คณะพุทธศาสตรU มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร  
--------------------------------------- 
แบบประเมินสําหรับผูOใชOบัณฑิต 

คําช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สรางข้ึนเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร/ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตแพร# 
 ๒. คําตอบของท#านจะไม#ถือว#าถูกหรือผิด เพราะเป$นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต#จะมี
คุณค#าอย#างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ใหมีความสมบูรณ/ยิ่งข้ึน 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินใหครบทุกขอคําถามท่ีท#านสามารถตอบได ท้ังนี้  
เพ่ือความสมบูรณ/ของแบบประเมิน อันจะส#งผลท่ีเป$นประโยชน/อย#างยิ่งต#อการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือเป$น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต#อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๒ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  
 
ตอนท่ี ๑ ขOอมูลท่ัวไปของผูOตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ            บรรพชิต                  คฤหัสถ/ 
  ๒. ประสบการณ/การใชบัณฑิตในหลักสูตร  

                ตํ่ากว#า ๕ ปQ          ๕ – ๑๐ ปQ            ๑๐ ปQข้ึนไป 
 

  ๓. วุฒิการศึกษา         ปรญิญาตรี               ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

  ๔. ตําแหน#งในหน#วยงานท่ีใชบัณฑิต....................................................................................... 
 

 
ตอนท่ี ๒ การประเมินหลักสูตรดOานผลผลิต  
 คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และทําเครื่องหมาย � ในช#องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท#านเพียงช#องเดียว  
  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

ผลการเรียนรูOตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ 

     

ดOานคุณธรรมจริยธรรม      

หมายเลข 
แบบประเมิน 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๙๓ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซ่ือสัตย/      
๔ เสียสละเพ่ือส#วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างท่ีดี      

ดOานความรูO      
๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองอย#างต#อเนื่อง      
๘ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรูในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปsาหมายอย#างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เขาใจในงานของตนเองและงานท่ีไดรับมอบหมาย      
 ดOานทักษะทางป̀ญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต/ใชความรูทางวิชาชีพ

กับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแกปKญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการทํางาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานอย#างสมํ่าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอขอมูลและแนวคิดเพ่ือใชใน

การตัดสินใจ 
     

ดOานทักษะความสัมพันธUระหว างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการทํางานเป$นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับระบบการทํางาน      
๑๘ การรับฟKงความคิดเห็นของผูอ่ืน      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานใหสําเร็จตามเปsาหมาย      
๒๐ ไดรับความเชื่อถือและไววางใจจากผูบังคับบัญชา

และเพ่ือนร#วมงาน 
     

ดOานทักษะการวิเคราะหUเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ ความสามารถในการวิเคราะห/ สังเคราะห/ โดยใช      



  (ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร ๑๙๔

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นOอย 
นOอย
ท่ีสุด 

เหตุผล 
๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห/เชิงตัวเลข      

๒๓ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใชภาษาไทยเพ่ือการ
ติดต#อสื่อสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณUบัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร#ตรอง ไม#หลงมัวเมาสิ่งยั่วยุ      
๒๗ ปฏิบัติหนาท่ีของตนอย#างถูกตอง ครบถวนและ

ตรงไปตรงมา 
     

๒๘ มีความเป$นอยู#เรียบง#าย ดําเนินชีวิตดวยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผื่อแผ#แบ#งปKนและช#วยเหลือผูอ่ืนโดยไม#ตองมีใคร
รองขอ 

     

๓๐ ฝzกเจริญสมาธิวิปKสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหเกิดความ

เขาใจอย#างถ#องแท 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป$นแบบอย#างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายใหคนรอบขางเขาใจหลักคําสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนใหคนรอบขางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายใหคนรอบขางและสังคมเขาใจสถานการณ/ท่ี
กระทบต#อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร#วมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต#างๆ  

     

๓๗ เป$นผูนําในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา      
 

ขOอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรดOานผลผลิต 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 



(ร#าง) รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร  ๑๙๕ 

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีท�านให�ความร�วมมือในการตอบแบบประเมินน้ีอย�างดีย่ิง 
 
 
 

 
 




