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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มุ่งประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP MODEL)  

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารจ านวน ๔ รูป/คน อาจารย์ในหลักสูตร จ านวน ๑๐ รูป/คน นิสิต
ช้ันปีสุดท้ายจ านวน ๒๙ รูป/คน ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน ๑๒ รูป/คน  ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกตาม
เกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ รูป/คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้าน
บริบทส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑ ชุด  และ แบบประเมิน จ านวน  ๕  ชุด ส าหรับผู้บริหาร  
อาจารย์ นิสิต แบบ ๑.๑  นิสิต แบบ ๒.๑ และ ผู้ใช้บัณฑิต   

การวิเคราะห์แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท โดยใช้คะแนน
เฉล่ีย  ในหลักการเดียวกันกับการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC = index of items objective 
congruence) ข้อมูลจากแบบประเมิน วิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการประมวลความคิดเห็น และน าเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์  

 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้  ด้านกระบวนการ พบว่า  (μ = 
๔.๓๘ , = ๐.๗๕๑) ด้านบริบทของหลักสูตร (μ = ๔.๓๒ , = ๐.๕๒๘) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า 
(μ = ๔.๑๙ , = ๐.๔๙๙) และด้านผลผลิต พบว่า (μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) ตามล าดับ 

๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ด้านบริบท หลักสูตรมีความ
เหมาะสมเข้ากับบริบทของมหาวอทยาลัยและรองรับกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ควรเพิ่มรายวิชาสมัยใหม่ ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก หรือการปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา ด้านกระบวนการ ควรเน้นกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ท่ีเหมะสม 
 
 



๗ 
 

 

Research Title:   An Evaluation for Doctor of Philosophy (Buddhist 
Management) (New Curriculum 2011) 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Researchers: Programme Evaluation Committee of Doctor of 
Philosophy (Buddhist Management and Public 
Administration) 

Department:     Mahachulalongkornrajavidayalaya University 
Fiscal Year:  2559 /2016 
 

 

ABSTRACT 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



๘ 
 

 

บทที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคนและสังคม เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล๑ หลักสูตรเป็นส่ิงท่ีส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ท าให้จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา  
 ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้อง เป็นไปตามความต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 
๒๕๔๘ ไว้ โดยให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี ๒  
 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมท้ังเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่างๆ ให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้ สถาบั นอุดมศึกษา 
ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐาน
คุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  
  การพัฒนาหลักสูตรต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อน๓  เพราะส่วนงานจัดการศึกษาจะได้รับรู้
ถึงคุณค่าของหลักสูตร ผลท่ีได้จากการด าเนินการหลักสูตร ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินหลักสูตรจะ
เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตร  
อันจะน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  การประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ
คุณค่าของหลักสูตร ท้ังนี้ โดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของส่ิงท่ีประเมิน เพื่อน ามาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จัดอยู่ใน
ประเภทเฉพาะทางท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ค ๒) มีการจัดการเรียนการสอน 
ท่ัวประเทศ ประกอบด้วย คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ ๑๒ แห่ง โครงการ 

                                                 
๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก, (๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๔๒), หน้า ๒. 
๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘, ราชกิจจา-

นุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง, (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒,  

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง, (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 



๙ 
 

 

ขยายห้องเรียน ๔ แห่ง และหน่วยวิทยบริการ ๑๙ แห่ง รวมท้ังสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  
ในประเทศไทย ๑ แห่ง และต่างประเทศ ๖ แห่ง ทุกแห่งใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการจัดการ
เรียนการสอน ท้ังนี้ หลักสูตรปรับปรุงและจัดท าใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จะครบ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนั้น  
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัด
ให้มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการวิจัย เพื่อน าผลวิจัยไปเป็นแนวทาง  
ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ  
การเปล่ียนแปลงของสังคม  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นหลักสูตรใหมต้ั่งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะครบวงจรของการพัฒนา
หลักสูตรระยะ ๕ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จึงด าเนินการประเมิน
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อศึกษา
ความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยจะด าเนินการ
ประเมินใน ๔ ด้าน คือ การประเมินบริบทหลักสูตร การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวน 
และการประเมินผลลัพธ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นและเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
  
๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
  การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๓.๑  ขอบเขตด้านประชากร 
          ๑)  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวน ๕ ท่าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ ท่าน เป็นผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร มีประสบการณ์ในการประเมินหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องในการประเมินหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการจากผลงาน
ทางวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร  



๑๐ 
 

 

                  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  หรือมีประสบการณ์ใน
การบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
         ๒)  ผู้บริหาร  ได้แก่  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการหลักสูตร  
จ านวน ๔ รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
  ๓) อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ปี
การศึกษา ๒๕๕๘   ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรายวิชา  จ านวน  ๑๐ รูป/คน  
ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 ๔)  นิสิต  ได้แก่  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เป็นนิสิตช้ันปีท่ี ๑) แบบ ๑.๑  จ านวน ๑๐ รูป/คน  และแบบ ๒.๑  จ านวน ๑๙ รูป/คน รวม
ท้ังส้ิน ๒๙ รูป/คน  ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 ๕)  ผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่ม
จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน
๑๒ รูป/คน  ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        ๑) ด้านบริบท มุ่งประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องหลักสูตรในประเด็น 
                  (๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
             (๒)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของคณะ/ส่วนจัดการศึกษา 

            (๓)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของประเทศ 
                (๔)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น 

     (๕)  ความทันสมัยและประโยชน์ของหลักสูตร 
                  (๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตร 

     (๗)  ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 
         ๒) ด้านปัจจัยน าเข้า มุ่งประเมินความเหมาะสมของ โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา
ในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
         ๓) ด้านกระบวนการ  มุ่งประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         ๔) ด้านผลผลิต  มุ่งประเมินประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์
บัณฑิต และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน คือ (๑) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา  (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  



๑๑ 
 

 

 ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
         การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในครั้งนี้ แบ่งระยะเวลาในการ
ด าเนินการออกเป็น ๒ ระยะดังนี้ 
         ระยะที่ ๑  ด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
         ระยะที่ ๒  ด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
 
๑.๔  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
  ๑.๔.๑  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๑.๔.๒  การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  หมายถึง การประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องใน
ประเด็น 
      ๑)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับปณิธาน/วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  ๒)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของคณะ/ส่วนจัดการศึกษา 
      ๓)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของประเทศ 
 ๔)  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของท้องถิ่น 
      ๕)  ความทันสมัยและประโยชน์ของหลักสูตร 
  ๖)  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตร 
      ๗)  ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 
  ๑.๔.๓  การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  หมายถึง การประเมินประเมินความ
เหมาะสมของ โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของ
นิสิต ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ๑.๔.๔  การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ  หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๑.๔.๕  การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  หมายถึง  การประเมินประสิทธิภาพการผลิต
บัณฑิต โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์บัณฑิต และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้านความรู้ (๓) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
๑.๕ ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๑.๕.๑ ท าให้ทราบผลการด าเนินงานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 



๑๒ 
 

 

๑.๕.๒ ท าใหไ้ด้แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๕.๓ มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีครอบคลุมทุกส่วนจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะผู้วิจัยได้ตรวจเอกสาร
เพื่อประมวลแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 
 ๒.๒ องค์ประกอบของหลักสูตร 
 ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๔ การประเมินหลักสูตร 
 ๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ ความหมายของหลักสูตร 
 นักวิชาการทางการศึกษาไทยหลายท่าน อาทิ ธ ารง บัวศรี ๔ ให้ทัศนะว่า “ตามแนวความคิด
ใหม่ หลักสูตรหมายถึงประสบการณ์ทางการศึกษาท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝน
อบรมด้านต่างๆ อย่างดีท่ีสุดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมของตนอย่างเป็นสุข สามารถประกอบ
อาชีพได้ตามความปรารถนา”  สิริพร  บุญญานันต์ ๕ ให้ความหมายว่า “หลักสูตรหมายถึงมวล
ประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  หลักสูตรเป็นท้ังส่วนท่ีเป็นข้อก าหนดรายการสอน
และส่วนท่ีเป็นกระบวนการท้ังปวง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามข้อก าหนดนั้น” 
 จากการให้ความหมายของหลักสูตรที่แตกต่างกันน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด๖  จึงได้จัด
กลุ่มความหมายของหลักสูตรออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวัง (Intended) กลุ่มที่มอง
หลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริง (Actualized) และกลุ่มที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มข้างต้น  
 กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวังได้แก่กลุ่มที่ใหัความหมายว่าหลักสูตรคือวิชาและเน้ือหาวิชา เป็น
โปรแกรมการศึกษา เป็นเอกสาร และเป็นหลักสูตรแม่บท ส่วนกลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริง ได้แก่ กลุ่ม
ที่ให้ความหมายว่าหลักสูตรคือประสบการณ์  กลุ่มที่สามมองว่า หลักสูตรน้ันเป็นทั้งวิชา เน้ือหา และเป็นทั้ง
ประสบการณ ์

                                                 
๔ ธ ารง  บัวศรี,  ทฤษฎีหลักสูตร (ภาค ๒), (กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓.),  หน้า ๖๔. 
 ๕ สิริพร  บุญญานันต์, “การวิจัยหลักสูตร” วารสารวิธีวิทยาวิจัย  (๑ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๒๙),     

หน้า ๕–๑๗.       
๖ บุญชม ศรีสะอาด, การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา

สาส์น, ๒๕๔๖.), หน้า ๗ – ๑๑. 



๑๔ 
 

 

 นอกจากนั้น สงัด  อุทรานันท์ ๗  ยังได้จัดหมวดหมู่ค านิยามของหลักสูตร ไว้ เป็น ๘ แนวทาง 
คือ 
  ๑. หลักสูตรหรือรายวิชาหรือเนื้อหาสาระท่ีใช้สอน เช่น หลักสูตรคือรายการของส่ิง
ต่างๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องท าและจะต้องประสบโดยการพัฒนาความสามารถเพื่อจะท าส่ิงต่างๆ 
ให้ดีและเหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ 
  ๒. หลักสูตรหรือมวลประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้แก่เด็ก เช่น หลักสูตรประกอบไป
ด้วยประสบการณ์ท้ังหมดท่ีเด็กได้รับภายใต้การแนะแนวของครู 
  ๓. หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรคือกิจกรรมการเรียนการสอน
ชนิดต่างๆ ท่ีเตรียมการไว้และจัดให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน 
  ๔. หลักสูตร คือ ส่ิงท่ีสังคมคาดหมายหรือมุ่งหวังจะให้เด็กได้รับ เช่น หลักสูตรคือ  
การตัดสินใจก่อนท่ีจะด าเนินการการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับของ
เนื้อหาวิชา  การเลือกเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาใช้สอน  การเลือกวัสดุอุปกรณ์รวมท้ัง
กฏเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างได้ผลมากท่ีสุด 
  ๕. หลักสูตร คือ ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะน าเด็กไปสู่จุดหมายปลายทาง เช่น หลักสูตร
คือวิธีการเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีสามารถสร้างผลผลิตให้แก่สังคมของเรา 
หรือหลักสูตรประกอบด้วยส่ือกลางของการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน 
ให้ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่ผลผลิตทางการเรียนท่ีพึงปรารถนา 
  ๖. หลักสูตร คือ ข้อผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูและส่ิงแวดล้อมทางการเรียน เช่น 
หลักสูตรคือข้อผูกพันของผู้เรียนกับส่ิงแวดล้อมในแง่ต่างๆ ซึ่งถูกเตรียมการไว้ภายใต้ทิศทางของ
โรงเรียน  “ข้อผูกพัน” จะหมายถึงส่ิงท่ีผู้เรียนได้พบเห็นหรือส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องท าหรือต้องเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนได้แก่ข้อผูกพันท่ีผู้เรียนมีไว้กับครู เพื่อนร่วมช้ัน หรือบุคคลอื่นๆ  
ข้อผูกพันท่ีมีกับองค์ประกอบเช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  ข้อผูกพันท่ีมีต่อเนื้อหาวิชา ความคิด 
และสัญลักษณ์ต่างๆ  
  ๗. หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และส่ิงแวดล้อมทางการ
เรียน เช่น หลักสูตรคือกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและเนื้อหาสาระในส่วนท่ีเป็น
งานทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทักษะและค่านิยมเพื่อท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีได้
ก าหนดไว้ 
   ๘. หลักสูตรในความหมายอื่นๆ 
 จากการให้ค านิยาม ความหมายตลอดจนการจัดกลุ่มความหมายของค าว่า“หลักสูตร” 
ดังกล่าว คณะผู้วิจัยสรุปว่า หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผนการทางการศึกษาส าหรับผู้เรียน  
ท่ีบรรจุวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของความรู้ ประสบการณ์และกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
                                                 

๗ สงัด  อุทรานันท์, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการพิมพ์, 
๒๕๒๗.), หน้า ๖.                                                     



๑๕ 
 

 

๒.๒ องค์ประกอบของหลักสูตร 
 ในการสร้างหลักสูตรต้องค านึงถึงองค์ประกอบเป็นส าคัญ เพราะจะท าให้เห็นโครงสร้างของ
หลักสูตรได้ชัดเจน และเป็นเครื่องช้ีแนวทางของหลักสูตร เป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 ธ ารง บัวศรี๘ กล่าวไว้ว่า แบบหรือแปลนบ้านหรือพิมพ์เขียวของบ้าน จะมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ เช่น ฐานราก เสา พื้น ฝา เพดาน หลังคา ฯลฯ ส าหรับหลักสูตรก็เช่นเดียวกันจะต้องมี
องค์ประกอบครบครัน หาไม่แล้วผู้ใช้หลักสูตรจะไม่สามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างได้ผล องค์ประกอบ
ท่ีส าคัญของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
  ๑.  เป้าหมายและนโยบายการศึกษา (Education goals and Policies) หมายถึง  
ส่ิงท่ีรัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
  ๒.  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลรวมท่ีต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 
  ๓.  รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังท่ีแสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
  ๔.  จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนหลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นแล้ว 
  ๕.  เนื้อหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะ และ
ความสามารถท่ีต้องการให้มี รวมท้ังประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 
  ๖.  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง ส่ิงท่ีต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 
  ๗.  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน ( Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
  ๘.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
  ๙.  วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and 
Instructional Media) หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทัศน์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมท้ังอุปกรณ์โสตทัศศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาอื่นๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีส าคัญของหลักสูตรตามแนวของ ธ ารง บัวศรี คือ เป้าหมายและ
นโยบายการศึกษา (Education goals and Policies) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์ของวิชา (Types and Structures) เนื้อหา (Content) 
จุดประสงค์ของการเรียนรู้  ( Instructional Objectives) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 

                                                 
๘ ธ ารง บัวศรี, ทฤษฏีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการ

พิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๘. 



๑๖ 
 

 

(Instructional Strategies) การประเมินผล (Evaluation) วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
(Curriculum Materials and Instructional Media)  
 สงัด อุทรานันท์๙ ได้กล่าวไว้ว่า หลักสูตรที่ดีควรประกอบด้วย 
  ๑. เหตุผลและความจ าเป็นของหลักสูตร 
  ๒. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งควรท่ีจะมีท้ังจุดมุ่งหมายท่ัวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 
  ๓. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
  ๔. การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
  ๕. การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิชาการในชุมชน 
  ๖. การประเมินผล 
 กาญจนา คุณารักษ์๑๐ ได้สรุปองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่ามีองค์ประกอบอย่างน้อย ๖ 
ประการ คือ 
  ๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๒. เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ 
  ๓. วิธีการสอนและการด าเนินการ 
  ๔. วัสดุอุปกรณ์การสอน 
  ๕. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๖. การประเมินผล 
 ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ๑๑ กล่าวไว้ว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๑. ความมุ่งหมาย เป็นการก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ ว่าจะ
จัดการศึกษาเพื่ออะไร และผู้ท่ีเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีลักษณะเช่นใด 
  ๒. เนื้อหาสาระของหลักสูตร เป็นการก าหนดหัวข้อวิชาต่างๆ ในหลักสูตร เพื่อจัดให้
ผู้เรียนได้เรียน การก าหนดเนื้อหานี้จะต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ ของหลักสูตร 
ต้องเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  ๓. การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย กิจกรรม
หลายอย่าง ได้แก่ การจัดท าวัสดุหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและส่ิงแวดล้อมและ
การด าเนินการสอน 
  ๔. การประเมินผล เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าหลักสูตรนั้น มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร 
ยังใช้ได้ดีในปัจจุบันหรือไม่ ท้ังนี้หากพบข้อบกพร่องของหลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป  

                                                 

  ๙ สงัด อุทรานันท์, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๓๒), หน้า ๑๘๙. 

๑๐ กาญจนา คุณารักษ์, หลักสูตรและการพัฒนา,(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔. 

๑๑ ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ, เทคนิคและวิธีการสอน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, ๒๕๔๑), หน้า 
๑๐ -๑๒. 



๑๗ 
 

 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุดรโรจน์๑๒ ท่ีกล่าวว่าหลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบ 
๔ ประการ คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิขา วิธีการสอน และการประเมินผล 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรท่ีกล่าวมา พอสรุปได้ว่า องค์ประกอบ
ของหลักสูตร ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป จะประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย รายวิชา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตร ซึ่งโดยแต่ละองค์ประกอบของ
หลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งไปไม่ได้ ถ้ามีหลักสูตรใดท่ีมีองค์ประกอบไม่ครบตามท่ีนักวิชาการกล่าวแล้ว หลักสูตรนั้นก็ถือได้
ว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพขาดความน่าเช่ือถือ 
 จะเห็นว่า นักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้คล้ายคลึงกัน 
ผู้วิจัยสรุปได้ว่า หลักสูตรโดยท่ัวไปมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ 
  ๑. ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives) หมายถึงคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ คาดหวังไว้โดยความมุ่งหมายนี้จะต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับปรัชญา หรือปณิธานท่ีวางไว้ 
   ๒. เนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ (Content) หมายถึงเนื้อหาสาระท่ีผ่านการ
จัดล าดับการเรียนรู้ก่อนหลังแล้ว ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  ๓. การน าหลักสูตรไปใช้  (Pattern of Learning and teaching) หมายถึง แผนการ
ในการน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรก าหนด 
หรือเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
  ๔. การประเมินผลผลผลิต (Program of Evaluation of the Outcome) หมายถึง
โครงการท่ีจะประเมินเพื่อดูว่าผลผลิตท่ีได้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่ 
 
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร 
 เนื่องจากการศึกษาและสังคมเป็นส่ิงท่ีแยกจากกันไม่ได้ เพราะการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
เป็นพลเมืองดีหรือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ  การศึกษามุ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
ตนเองว่าควรมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างไร การศึกษามุ่งให้คนมีวิจารณญาณ
ในการคิด  มุ่งให้คนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้  นอกจากนั้นการศึกษายังมุ่งให้คนมีอาชีพเล้ียง
ตัวอยู่ในสังคมได้ด้วย  ดังนั้น เมื่อสังคมมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา การศึกษาก็จ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย  ซึ่งในการพัฒนาการศึกษานั้น ส่ิงท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาคือ หลักสูตร  
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรก็เพื่อจะให้ได้หลักสูตรท่ีดี เหมาะสมกับ
สังคมในยุคนั้นๆ หลักสูตรที่ดีจะต้องพัฒนาผู้เรียนได้ท้ังในด้านความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะ
ความช านาญ  ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จะเป็น

                                                 
๑๒ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๕), 

หน้า ๒๐. 



๑๘ 
 

 

รากฐานในการก าหนดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรนั้นๆ  ข้อมูลท่ีควร
ศึกษา ได้แก่ 
  ๑. ข้อมูลทางปรัชญาการศึกษา 
  ๒. ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
  ๓. ข้อมูลจากนักวิชาการแต่ละสาขา 
  ๔. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
  ๕. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 
  ๖. ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
 
 ส าหรับหลักของการพัฒนาหลักสูตร  บุญชม  ศรีสะอาด ได้สรุปไว้ว่ามีดังต่อไปนี้ ๑๓ 
  ๑. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่างๆ  
  ๒. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ
และความจ าเป็นต่างๆ ของสังคม 
  ๓. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
  ๔. พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ 
  ๕. ในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ความยากง่าย ล าดับก่อนหลัง ความต่อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่างๆ 
  ๖. พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กัน  ตามล าดับจากจุดประสงค์ สาระความรู้
และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
  ๗. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ 
  ๘. พัฒนาอย่างมีระบบ 
  ๙. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
  ๑๐. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา 
  ๑๑. ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  ๑๒. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
 
 ในด้านแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการทางการศึกษาได้ก าหนดไว้เป็นขั้นตอน
ต่างๆ พอจะสรุปได้ว่า ควรประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๑. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  ๒. การเลือกและจัดล าดับเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ๓. การน าหลักสูตรไปใช้ 
  ๔. การประเมินผลหลักสูตร 
  ๕. การปรับปรุงหลักสูตร 
 

                                                 
๑๓ บุญชม  ศรีสะอาด, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๓. 



๑๙ 
 

 

 เมื่อพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า สามารถแยกกิจกรรมในการพัฒนา
หลักสูตรได้ ๓ กลุ่ม คือ เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร  การใช้หลักสูตร  และการประเมินผลหลักสูตร 
 ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น ได้ผ่านกิจกรรมในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
หลักสูตร และการใช้หลักสูตร มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  แต่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏว่าได้มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร จึงพอจะสรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังไม่ครบ
ตามหลักการของการพัฒนาหลักสูตร คือมีการสร้างและการใช้หลักสูตร แต่ยังไม่มีการประเมินผล
หลักสูตร อันเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น ดังท่ี กรรณิการ์  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด๑๔ ได้กล่าวไว้ว่า  
“การประเมินหลักสูตรคือกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อดูว่าการจัด
กิจกรรมหลักสูตรและการสอนได้ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่และดูว่าการเรียนการสอนได้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเพียงใด”  
 
๒.๔ การประเมินหลักสูตร 
 ทิศนา  แขมมณี ๑๕  ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรนี้เริ่มได้รับความ
สนใจในวงการศึกษามาต้ังแต่ ค .ศ. ๑๙๖๐ แต่ ราล์ฟ  ไทเลอร์ ก็นับว่าเป็นผู้วางรากฐานมาให้
นับต้ังแต่ ค.ศ. ๑๙๓๐ โดยไทเลอร์ ได้ริเริ่มให้ค านิยามว่า การศึกษาคือการเปล่ียนพฤติกรรม ดังนั้น 
การประเมินผลหลักสูตรจึงมุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลงเป็นจุดส าคัญ  และกล่าวว่า สตัฟเฟิลบีมและคณะ 
ได้ให้แนวคิดใหม่เกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรว่า การประเมินผลหลักสูตรคือ กระบวนการในการ
หาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อท่ีจะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกอื่นท่ีดีกว่าเดิม  ต่อมา
ใน ปี ค.ศ. ๑๙๖๓ ครอนบาค ได้เขียนค านิยามของการประเมินผลหลักสูตรไว้ในวารสาร Teachers  
College Record ว่า การประเมินผลหลักสูตร  หมายถึงการรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจในเรื่องของ โปรมแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา” 

 การประเมินผลหลักสูตร นับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก เพราะการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าหลักสูตรนั้นมีคุณค่าเพียงใด   การน าหลักสูตรไปใช้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรหรือไม่ และผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่
เพียงใด  ซึ่งการประเมินหลักสูตรนี้อาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินว่าจะประเมินเพื่ออะไร 

   รูปแบบการประเมินมีมากมายหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบล้วนมีท้ังข้อดีและข้อเสียอยู่ท้ังส้ิน 
ไม่มีรูปแบบใดท่ีมีความสมบูรณ์ไปทุกอย่าง การใช้รูปแบบการประเมินเพียงรูปแบบเดียวไม่สามารถ
ตอบค าถามเกี่ยวกับการประเมินได้ทุกค าถาม ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงต้องใช้รูปแบบการ

                                                 
๑๔ กรรณิการ์  สัจกุล และบุญมี  เณรยอด,  การประเมินผลหลักสูตร, (ภาควิชาบริหารการศึกษา        

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒), หน้า ๑.                                   
๑๕ ทิศนา  แขมมณี ใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  (บรรณาธิการ),  รวมบทความทางการประเมินโครงการ  

เล่มที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๑๓. 



๒๐ 
 

 

ประเมินหลายๆ รูปแบบผสมกัน ซึ่งสามารถจะยกตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรได้ ดังนี้๑๖ 
 ๑. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยเทคนิคการวิเคราะห์ของปุยแซงค์ (Puissance 
Analysis Technique)  
 เป็นเทคนิคการประเมินหลักสูตรท่ีเป็นตัวเอกสารหลักสูตร โดยอาศัยการวิเคราะห์
องค์ประกอบของหลักสูตร ๓ ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอน แต่ละองค์ประกอบมีการจ าแนกออกเป็นข้อย่อยๆ และให้คะแนนแต่ละข้อย่อยโดยน้ าหนัก
คะแนนไม่เท่ากัน ท้ังนี้เนื่องจากพิจารณาถึงความยากง่ายของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดขึ้น เป็น
จุดมุ่งหมายและประเภทของการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยปกติแล้ววิธีการนี้จะใช้
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยการพิจารณาตัดสินต้องดูจากค่า Puissance 
Measure (P.M.) ซึ่งค านวณได้จากตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ท่ีสร้างขึ้น 
 ๒. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (The Tyler Model) 
 เป็นรูปแบบท่ีเน้นการประเมินสัมฤทธิผลท่ีได้จากหลักสูตร ในทัศนะของไทเลอร์นั้น 
ถือว่ากระบวนการทางการศึกษาจะมีจุดเน้นอยู่ ๓ ส่วน คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์
การเรียนรู้ และสัมฤทธิผลของการเรียน ท้ัง ๓ ส่วน มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑  รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
 

    ตามแผนภาพที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางการศึกษาเป็นการประเมิน 
เปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการเรียนกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา และเป็นการประเมินความ 
สอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายของประสบการณ์การเรียนรู้กับสัมฤทธิผลของการเรียน นั้นก็คือ  
การประเมินเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้ปฏิบัติจริงกับสัมฤทธิผลท่ีเกิดจาก  
การปฏิบัติ ไทเลอร์มีความเช่ือว่า จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจง จะเป็น
แนวทางในการประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตร จึงอยู่ท่ีการดูผลผลิตของ
หลักสูตรว่าตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ แนวคิดของไทเลอร์ เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
จึงยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (goal attainment model) การประเมินหลักสูตรตาม
รูปแบบนี้จึงควรตอบค าถาม ๔ ข้อ ข้างล่างนี้ให้ได้ชัดเจน คือ 

                                                 
๑๖ พิสณุ ฟองศรี, การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เทียมฝ่า

การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐ – ๔๖. 

จุดมุ่งหมาย 
ของการศึกษา 

ประสบการณ ์
การเรียนรู้ 

สัมฤทธิผล 
ของการเรียน 



๒๑ 
 

 

 ๑. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาใดบ้างท่ีโรงเรียนต้องการ 
 ๒. มีประสบการณ์ทางการศึกษาใดบ้างท่ีจะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
 ๓. ควรจัดประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านั้นอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
 ๔. จะตัดสินได้โดยวิธีค าว่าจุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลตามท่ีต้องการ 
 

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

 พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดจากวิธีการเชิงระบบ (System Approach) โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงและความสอดคล้องกันขององค์ประกอบต่างๆ ภายในระบบ แล้วน ามา
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบหลักสูตร ช่ึงสเตคได้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนเช่นเดียวกับ
องค์ประกอบของระบบ ดังนี้ 

 ๑. ส่ิงท่ีมีอยู่ก่อน (antecedents) หมายถึง สภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ก่อน การใช้
หลักสูตร เทียบได้กับปัจจัยตัวป้อน (input) ของวิธีการเชิงระบบ ซึ่งในท่ีนี้ได้แก่ ลักษณะของผู้เรียน 
ลักษณะของครู เนื้อหาของหลักสูตร ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียน เป็นต้น 

 ๒. กระบวนการสอน (transactions) เป็นขั้นน าหลักสูตรมาสู่การปฏิบัติ หรือการ
เรียนการสอน เทียบได้กับองค์ประกอบด้านกระบวนการของวิธีการเชิงระบบ ซึ่งกระบวนการสอน
ประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การส่ือความหมาย การแลกเปล่ียนความคิด
ระหว่างครูกับนักเรียน เวลาเรียนกับนักเรียน เวลาสอนกับครู เป็นต้น 

 ๓. ผลท่ีได้รับ (outcomes) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรท่ีมีต่อนักเรียน 
ท้ังด้านความรู้ เจตคติ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ รวมท้ังผลท่ีเกิดขึ้นกับครูและโรงเรียน ซึ่งผลท่ี
ได้รับจากการใช้หลักสูตรนี้เทียบได้กับผลผลิต (outputs) ของวิธีการเชิงระบบนั้นเอง 

 การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้ เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์สอดคล้องกันของ
องค์ประกอบท้ัง ๓ ซึ่งก าหนดไว้เป็นส่ิงท่ีคาดหวังของหลักสูตรและข้อมูลของส่ิงท่ีปรากฏ ซึ่งเก็บได้
จากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง การตัดสินอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเก็บได้กับเกณฑ์มาตรฐาน 
และความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นผู้ประเมิน  

 

 ๔. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus Curriculum Evaluation 
Model) 

 เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีช่วยในการตัดสินหลักสูตรท่ีก าลังใช้อยู่ว่า ควรจะ
ปรับปรุง หรือใช้ต่อไปหรือจะยกเลิก ซึ่งการประเมินเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

 ๑. การก าหนดมาตรฐานของหลักสูตร ได้แก่ มาตรฐานในด้านการพัฒนาและ 
มาตรฐานด้านเนื้อหา 

 ๒. การพิจารณาความไม่สอดคล้อง ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตร  
กับมาตรฐานท่ีก าหนดขึ้น 

 ๓. การไช้หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องส าหรับการหาจุดอ่อนของหลักสูตร 
 

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



๒๒ 
 

 

 เป็นรูปแบบประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร กระบวนการด าเนินงานจะมี ๒ 
ขั้นตอนดังนี้ คือ 

 ๑. วิเคราะห์หลักสูตร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ โอกาสในการ
เรียนรู้ ส่ิงเร้า โครงสร้างของหลักสูตร และสภาพการเรียนการสอน 

 ๒. ท าการตัดสินคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้ทฤษฎีทางการศึกษาและทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเป็นหลัก โดยการน าข้อมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใด การใช้หลักการและทฤษฎี
ทางการศึกษา และจิตวิทยาเป็นหลักในการพิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตร ท าให้การประเมิน
หลักสูตรโดยวิธีนี้มีความแตกต่างจากการประเมินโดยรูปแบบอื่น ซึ่งมักจะใช้ความคิดเห็นของบุคคล  
ผู้วิเคราะห์เป็นหลักส าคัญ ดังนั้นรูปแบบการประเมินหลักสูตรของโกว์ จึงเป็นรูปแบบท่ีมีความ
สมเหตุสมผลอย่างมาก 

 
 

 ๖. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริเวน (Scriven)  
 เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาจากแนวความคิคของครอนบาค 

(Cronbach) มาปรับปรุง สร้างเป็นรูปแบบการประเมินขึ้นใหม่ โดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินว่า เป็นการพิจารณาการประเมินเพื่อช่วยตอบค าถามต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะโครงการ
ขององค์กรทางการศึกษาอันได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน บุคลากร วิธีการหรือโครงการต่างๆ 
เช่น ค าถามท่ีว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้ มีประสิทธิภาพมากเพียงใด หรือด าเนินการคุ้มกับการลงทุน
หรือไม่ และรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนดเกณฑ์การประเมินและกระบวนการตัดสินใจ
ด้วย สคริพเวนได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของการประเมินว่า ควรจะมีได้ หลายรูปแบบแล้วแต่
ลักษณะของส่ิงท่ีจะประเมินว่าจะมีลักษณะเช่นใด ก็เลือกรูปแบบให้ เหมาะสมได้ ๘ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. การประเมินผลย่อยและการประเมินผลรวบยอด 
 ๒. การประเมินก่อนการปฏิบัติงานและการประเมินหลังการปฏิบัติงาน 
 ๓. การประเมินผลเปรียบเทียบและการประเมินผลไม่เปรียบเทียบ 
 ๔. การประเมินคุณค่าและค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 ๕. การประเมินแบบไม่ผูกพันกับจุดมุ่งหมาย 
 ๖. รูปแบบวิถีแห่งการเปรียบเทียบ 
 ๗. วิธีการปฏิบัติเฉพาะกิจ 
 ๘. การประเมินคุณค่าของการประเมิน 
 รูปแบบการประเมินของสคริพเวน เน้นการประเมินโครงการโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

คือ การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (formative evaluation) และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (summative evaluation) การประเมินท้ัง ๒ อย่าง มีประเด็นการประเมินท่ีแตกต่างกัน
หลายประการ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างตามรายละเอียดได้ 

 

 ๗. รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP 
 ในการประเมินผลโครงการหรือประเมินหลักสูตรนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง  

แต่ในท่ีนี้ใคร่ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม 



๒๓ 
 

 

(Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลท่ีได้รับการยอมรับกันท่ัวไปในปัจจุบัน แนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  
เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด 
กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหาร 
มีหน้าท่ีเรียกหาข้อมูล และน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ท้ังนี้เพื่อป้องกันการมีอคติใน ฉะนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตร 
ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีมมีการตัดสินใจ ๔ ประเภท คือ 

 ๑. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน เพื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 ๒. การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้าง เพื่อเป็นการก าหนดวิธีการ 
 ๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินต่อ เพื่อตัดสินใจว่าควรปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก 
 ๔. การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อใช้ประโยชน์ควบคุมและปรับปรุงวิธีการ 

   หลักการส าคัญของการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้มุ่งประเมินสภาพการณ์ต่างๆ ของ
หลักสูตร ๔ ด้าน๑๗ คือ 
  ๑. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสูตร โดยการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ปัญหา และความต้องการต่างๆ เพื่อช้ีให้เห็นว่าควรก าหนดจุดมุ่งหมาย
อย่างไรจึงจะสนองความต้องการและแก้ปัญหาท่ีประสบอยู่ ในกรณีท่ีการประเมินหลักสูตรไม่ได้อยู่ใน
ขั้นตอนการวางแผน แต่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วต้องการจะประเมิน การประเมินในส่วนนี้ก็คือการ
ประเมินหลักสูตร ในเรื่องจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และ
เนื้อหาสาระท่ีมีอยู่ในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบดูว่าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือบริบท ปัญหาและ
ความต้องการต่างๆ หรือไม่อย่างไร 

 ๒. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร นักเรียน อุปกรณ์และส่ือการเรียน  
การสอน อาคารสถานท่ี งบประมาณ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบดูว่าปัจจัยตัวป้อนเหล่านั้นเป็นอย่างไร มีผล
หรือมีส่วนช่วยในการใช้หลักสูตรในเชิงปฏิบัติ บรรลุผลหรือไม่อย่างไร 

 ๓. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินหลักสูตรในขั้น
ปฏิบัติการหรือประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร เพื่อตรวจสอบดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
ของการใช้หลักสูตรในสภาพท่ีเป็นจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่ เช่น เรื่องท่ี
เกี่ยวกับการสอน การบริหาร เป็นต้น 

 ๔. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใช้หลักสูตรนั้น เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด ซึ่งอาจพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ภาวะการมีงานท าหรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปและจากผลการท างาน 

                                                 
๑๗ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส, 

๒๕๓๙), หน้า ๑๙๕ – ๑๙๗. 



๒๔ 
 

 

 ซึ่งการประเมินหลักสูตรโดยใช้ CIPP (CIPP Model) นี้สามารถประเมินข้อมูลต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้ครอบคลุมมากท่ีสุด เป็นการประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ผู้ประเมิน  
จะประเมินผลท้ัง ๔ ด้าน (Context - Input - Process - Product) แล้วน ามาพิจารณาดูความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ถ้าในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น  
ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ก็ต้องศึกษาว่าปัจจัยเบื้องต้นต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอน  
และกระบวนการบริหารหลักสูตรเอื้อต่อการท าให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น
หรือไม่อย่างไร ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติหรือสภาพท่ีเป็นอยู่สอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะ
ท าให้ได้ข้อมูลในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรได้ รวมท้ังทราบว่าส่วนใดของหลักสูตรใช้ได้ ส่วนใด  
มีข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งประเภทของการประเมินและลักษณะ
ของตัดสินใจ จากระบบแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม สามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 ประเภทของการประเมิน  ลักษณะการตัดสินใจ 
    
 ประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context evaluation) 
 เลือก/ปรับวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร 
    
 ประเมินปัจจัยเบื้องต้น 

(Input evaluation) 
 เลือกแบบ/กิจกรรม/ 

ปรับเปล่ียนปัจจัยเบื้องต้น 
    
 ประเมินกระบวนการ 

(Process evaluation) 
 ปรับปรุงแนวทางหรือ 

กระบวนการท างาน 
    
 ประเมินผลผลิต 

(Product evaluation) 
 

ปรับปรุง/ขยาย/ล้มเลิก/ยุติ 

    
 ปรับปรุง/ขยาย   
      
      
    ล้มเลิก/ยุติ  

 
แผนภาพที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจ๑๘ 

 
 จึงพอจะสรุปได้ว่า ตัวแบบจ าลองซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินท้ังระบบ  
ในรายละเอียดต่างๆ มีลักษณะเพื่อช้ีให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยท่ีควรปรับปรุง  ข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน

                                                 
๑๘ จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส, แนวคิดทฤษฎีการประเมิน, (ภูเก็ต : บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๔๖), หน้า ๗. 



๒๕ 
 

 

สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงงาน  
ท้ังระบบได้มากท่ีสุด  การประเมินแบบจ าลองซิป จึงเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางเป็นท่ีนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการประเมินโครงการและประเมินหลักสูตรในปัจจุบัน   
   คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองในการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยใช้การประเมินท้ัง 
๔ ด้านของตัวแบบจ าลอง   

 
๒.๕ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.๒๕๕๔  
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในการก ากับดูแลรับผิดชอบของ
คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน า
หลักสูตรมาจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรภาษาไทย      : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Doctoral Programme in Buddhist Management 
๒. ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็มภาษาไทย  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)  
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
ช่ือย่อภาษาไทย  : พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ)  
ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Buddhist Management) 

๓. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๓.๑ หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนามีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีตอบสนองต่อการท าให้การบริหารงาน
เหล่านั้นประสบผลส าเร็จด้วยดี ประกอบกับการที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มาเป็นระยะ
เวลานานกว่า ๒๕ ปีแล้ว และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มาเป็น
ระยะเวลานานกว่า ๕ ปีแล้ว จึงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนี้ให้มี
การศึกษาค้นคว้าเชิงลึกในระดับสูงขึ้นไป กล่าวคือในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไปอีก 
 ดังนั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ให้มี
ลักษณะต่อยอดท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ผู้ประสงค์จะศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์เพื่อให้การบริหารงานในกิจการนั้น ๆ 
ประสบความส าเร็จด้วยดี อีกท้ังจะเป็นการจัดการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์เข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่ กล่าวคือ การบริหารการจัดการนั่นเอง 



๒๖ 
 

 

๓.๒ ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิตก าหนดให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์

เข้ากับวิชาการของสาขาการจัดการ ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป อันสอดคล้องกับการ
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีไ ด้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาช้ันสูงส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ท่ัวไป 

๓.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๓.๓.๑ เพื่ อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้
อย่างกลมกลืน 

๓.๓.๒ ๓.๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการ
สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย จัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการ ตลอดจน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป 

 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๔.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ

เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่น
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๔.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ได้รับค่าระดับเฉล่ียสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ท างานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับ
แต่ส าเร็จการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเห็นชอบ 

๔.๓ ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๕. วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์จะด าเนินการเกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่  โดย

พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ในแต่ละปี
การศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยท่ีมีความเป็นไปได้ มี
รายละเอียดครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๕.๑.๒ รายช่ือคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๕.๑.๓ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
๕.๑.๔ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๕.๑.๕ ขอบเขตการวิจัย 
๕.๑.๖ ปัญหาท่ีต้องการทราบ(ถ้ามี) 
๕.๑.๗ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 



๒๗ 
 

 

๕.๑.๘ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
๕.๑.๙ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๕.๑.๑๐ วิธีด าเนินการวิจัย 
๕.๑.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๕.๑.๑๒ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๕.๑.๑๓ โครงสร้างของดุษฎีนิพนธ์ (สารบัญช่ัวคราว) 
๕.๑.๑๔ บรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
๕.๑.๑๕ ประวัติผู้วิจัย 

๕.๒ ผู้สมัครต้องผ่านสอบข้อเขียนวัดความรู้ ในรายวิชาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

๕.๓ ผู้สอบผ่านข้อเขียนต้องสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/งานวิจัยท่ีเสนอ 
ตามข้อ ๕.๑ และความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
๖. ระบบการศึกษา 

๖.๑ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยแบ่ง
เวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาไม่น้อยกว่า 
๑๕ สัปดาห ์

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ และจะก าหนดระเบียบว่าด้วย
การศึกษาภาคฤดูร้อนท่ีไม่ขัดกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๖.๒ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ต้องเรียนรายวิชาบุรพวิชาท่ีแสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกันในรายวิชา 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๖.๓ นิสิตแบบ ๑.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติใน ๗ รายวิชา ต่อไปนี้ 

๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๑๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
xxx xxx เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ 
xxx xxx การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
xxx xxx การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
xxx xxx การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๖.๔ นิสิตแบบ ๒.๑ ต้องเรียนและสอบผ่านการวัดคุณสมบัติใน ๑๑ รายวิชา ต่อไปนี้ 
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
๘๐๔ ๑๐๘ เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ 
XXX XXX การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน 



๒๘ 
 

 

XXX XXX การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
XXX XXX การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ 
๘๐๔ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับการจัดการ 
XXX XXX การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ 
๘๐๔ ๒๑๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ 
๘๐๔ ๒๑๘ สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 

๖.๕ นิสิตต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ 
ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต, ภาษาเยอรมัน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาว
ต่างประเทศท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบ
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

๖.๖ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เมื่อได้ขึ้นทะเบียนนิสิตเรียบร้อย
แล้ว นิสิตแบบ ๒.๑ ท่ีศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสม 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์ 

๖.๗ ระบบการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้เพื่อด าเนินการ 

 

๗. ระยะเวลาการศึกษา 
๗.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๖ 

ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 
๗.๒ นิสิตแบบ ๒.๒ ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค หรือให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ และไม่เกิน ๒๑ ภาคการศึกษาปกติในระบบไตรภาคในกรณีท่ีนิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ใน
ระยะเวลาตามท่ีก าหนด บัณฑิตวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจอนุมัติ
ให้ต่ออายุสภาพนิสิตได้อีก แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

๗.๓ รายวิชาท่ีก าหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๗.๔ รายวิชาท่ีนิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมง และ
เมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ ช่ัวโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘. การลงทะเบียนเรียน 
๘.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ ก าหนดให้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาปกติมีค่า

เทียบหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 
๘.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ ก าหนดให้ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาปกติมีค่า

เทียบหน่วยกิตได้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 
 



๒๙ 
 

 

๙. การวัดผลและประเมินผล 
๙.๑ ให้มีการวัดผลทุกรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาโดยวิธีการทดสอบ 

เขียนรายงาน มอบหมายงานให้ท า หรือวิธีอื่นใดท่ีเหมาะสมกับรายวิชา 
๙.๒ นิสิตจะมีสิทธิเข้าสอบไล่ หรือได้รับการวัดผลในรายวิชาใดก็ต่อเมื่อมีเวลาศึกษาใน

รายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการศึกษาท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น 
๙.๓ การประเมินผลการศึกษารายวิชา แบ่งเป็น ๗ ระดับ คือ A, A-, B+, B, C+, C และ F มีผล

การศึกษา ระดับ ค่าระดับและเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้ 
ผลการศึกษา    ระดับ  ค่าระดับ    เกณฑ์ 

ดีเยี่ยม (Excellent)   A  ๔.๐๐  เกณฑ์ ผ่ าน วิ ชาบั ง คั บและ
วิชาเอก 

ดีมาก (Very Good)  A- ๓.๖๗  ” 
ดี (Good)   B+  ๓.๓๓  ” 
ค่อนข้างดี (Quite Good) B  ๓.๐๐  ” 
ปานกลาง (Moderate)  C+  ๒.๕๐ เกณฑ์ผ่านวิชาเลือก 
ผ่าน (Pass)   C  ๒.๐๐  ” 
ตก (Failed)    F  ๐ ไม่ผ่าน 

๙.๔ นิสิตต้องสอบไล่ได้ระดับ A, A-, B+, B, หรือ S ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้เป็นวิชา
บังคับหรือวิชาเอก นิสิตท่ีได้ระดับต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอก ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นอีก 
และต้องสอบให้ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B หรือ S แล้วแต่กรณี เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๙.๕ การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐. การส าเร็จการศึกษา 
คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑๐.๑ มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่เกินกว่า ๑๒ ภาคการศึกษา

ปกติ 
๑๐.๒ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๑๐.๓ ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๑๐.๔ ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ แต้ม 
๑๐.๕ ได้ระดับไม่ต่ ากว่า B ในรายวิชาบังคับและวิชาเอกทุกวิชา และได้รับ S ในกรณีท่ี

หลักสูตรก าหนดให้วัดผลเป็น S หรือ U 
๑๐.๖ สอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ และส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๑๐.๗ นิสิตท่ีสอบผ่านการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์แล้วต้องน าผลการศึกษาไปตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๑. ข้อก าหนดเก่ียวกับดุษฎีนิพนธ์ 



๓๐ 
 

 

๑๑.๑ นิสิตแบบ ๑.๑ จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียน
ดุษฎีนิพนธ์ได้หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

๑๑.๒ นิสิตแบบ ๒.๑ จะเสนอหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติลงทะเบียน
ดุษฎีนิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมใน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

๑๑.๓ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน แต่ไม่เกิน ๓ 
ท่าน ท้ังนี้ จะต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ท่าน   

๑๑.๔ นิสิตแบบ ๑.๑ มีสิทธิ์ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้ต่อเมื่อท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์ โดยใช้เวลาท า    ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือน นับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์และ
เรียนครบทุกรายวิชาท่ีต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

๑๑.๕ นิสิตแบบ ๒.๑ มีสิทธิ์ขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายละเอียดครบทุก
รายวิชาตามท่ีก าหนด ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในรายวิชาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ และท าดุษฎีนิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์โดยใช้เวลาท าดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับจากวันลงทะเบียนท าดุษฎีนิพนธ์  
 
๑๒. โครงสร้างของหลักสูตร  

๑๒.๑ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต  
๑๒.๒ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๒.๑ จ านวน ๖๐ หน่วยกิต  
๑๒.๓ โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต แบบ ๒.๑ 
     ๑. หมวดวิชาบังคับ  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
(๒๔) (๙) 

     ๒. หมวดวิชาบังคับ 
(นับหน่วยกิต) 

- ๙ 

     ๓. หมวดวิชาเอก - ๙ 
     ๔. หมวดวิชาเลือก - ๖ 
     ๕. ดุษฎีนิพนธ์ ๕๔ ๓๖ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๖๐ 

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

๑๓.รายวิชาในหลักสูตร 

   ก.รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๑.๑ 
 ๑) หมวดวิชาบังคับ : (ไม่นับหน่วยกิต) จ านวน ๘ รายวิชา คือ 
 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 



๓๑ 
 

 

 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  
๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist Management)  
XXX XXX เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   
XXX XXX การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   
XXX XXX การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   
XXX XXX การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
   
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Insight Meditation)  

 
หมายเหตุ: รายวิชาเหล่านี้เป็นวิชาบังคับพื้นฐานท่ีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษาโดยไม่นับหน่วย
กิต 
 

๒) ดุษฎีนิพนธ์ 
 

๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๕๔ หน่วยกิต 
  (Dissertation)  

 
 ข. รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ ๒.๑ 

 ๑) หมวดวิชาบังคับ : จ านวน ๖ รายวิชา ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานท่ีนิสิตระดับดุษฎี
บัณฑิตจะต้องศึกษา โดยก าหนดให้เป็นวิชานับหน่วยกิต ๙ หน่วยกิต และศึกษาวิชาอื่นๆท่ีไม่นับ
หน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย 

๑.๑ วิชาบังคับนับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Buddhist Philosophy of Sciences)  
๘๐๔ ๑๐๘ เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
     
๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 



๓๒ 
 

 

  (Seminar on Buddhist Management)   
 

 
๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist University and Thai Society)  
๘๐๔ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Advanced English for Management)  
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Insight Meditation)   

 ๒) หมวดวิชาเอกแบบ ๒.๑ : เป็นกลุ่มวิชาท่ีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา 
จ านวน ๙ หน่วยกิต ดังมีรายละเอียดรายวิชา ดังนี้ 

xxx xxx การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
     
xxx xxx การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
     
xxx xxx การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
   

 ๓) หมวดวิชาเลือกแบบ ๒.๑ : เป็นวิชาเลือกท่ีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตจะต้องศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ 

xxx xxx การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
    

xxx xxx การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการจัดการ ๓ ( ๓-๐-๖ )  
    

xxx xxx การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
   

๘๐๔ ๒๑๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ )  
  (Selected Studies in Buddhist Management)   
๘๐๔ ๒๑๘ สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิงพุทธ ๓ ( ๓-๐-๖ ) 
 (Seminar on Buddhist Management Research and Development) 

 ๔) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
หรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ท่ีได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการท่ีตรงกับรายวิชา
เหล่านี้  



๓๓ 
 

 

๖๑๔ ๑๐๑ พื้นฐานทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Introduction to Management)   
๖๑๔ ๑๐๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Organizational Theory and Management)   
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
 (Research Methodology in Management)  

๕) ดุษฎีนิพนธ์แบบ ๒.๑ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต 
  (Dissertation)  

 
๖) วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตส าหรับผู้ไม่เคยได้เรียนสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หรือไม่ได้เรียนรายวิชาเหล่านี้มาก่อน เว้นแต่ผู้ที่ได้สอนหรือมีผลงานทางวิชาการที่ตรงกับรายวิชา
เหล่านี้ คือ 
๖๑๔ ๑๐๑ พื้นฐานทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Introduction to Management)   
๖๑๔ ๑๐๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Buddhist Organizational Theory and Management)   
๖๑๔ ๑๐๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (๓) ( ๓-๐-๖ ) 
  (Research Methodology in Management)   

๑๔. แผนการศึกษา 

 ๑๔.๑ แผนการศึกษา แบบ ๑.๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
xxx xxx  เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ 
วิชาเอก 
- 

 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
(๓) 
 
- 

 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 



๓๔ 
 

 

วิชาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

xxx xxx  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 
xxx xxx  การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
xxx xxx  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ช้ันสูงทางการจัดการ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

(๓) 
(๓) 
 

(๓) 
(๓) 
 
- 
 
- 
 

๖ 

 
 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
 

 
 

๐ 
๐ 
 

๐ 
๐ 
 

 
 

๖ 
๖ 
 

๖ 
๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๑๒)    

 
 

ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๓ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 

 
- 
 
- 
 

   



๓๕ 
 

 

- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

- 
 

๑๒ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๕ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๔ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๑.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๕ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๑๕ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    



๓๖ 
 

 

 

๑๔.๒ แผนการศึกษา แบบ ๒.๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๑ วิชาบังคับ 

๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย 
๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ 
๘๐๔ ๒๐๕ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ 
วิชาเอก 
xxx xxx  เทคนิคการวิจัยช้ันสูงทางการจัดการ 
วิชาเลือก 
ดุษฎีบัณฑิต 

 
(๓) 
๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๖ 

 
๓ 
๓ 
๓ 
 

๓ 

 
๐ 
๐ 
๐ 
 

๐ 

 
๖ 
๖ 
๖ 
 

๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

 
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๒ วิชาบังคับ 

xxx xxx  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
xxx xxx  การปฏิรูปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
xxx xxx  การวางแผนและการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 
๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน 
วิชาเอก 
- 
 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
(๓) 
๓ 

 
 
 
 
 

๖ 

 
 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

 
 

๐ 
๐ 
๐ 
๐ 
๐ 

 
 

๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 



๓๗ 
 

 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๘    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

 
ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา

ด้วย
ตนเอง 

๓ วิชาบังคับ 
๘๐๔ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับการ
จัดการ 
วิชาเลือก 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ 
รายวิชา 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 

๖ 

 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๓ 
 

 
๐ 
 

๐ 
๐ 
๐ 
 

 
๖ 
 

๖ 
๖ 
๖ 
 

 รวมนับหน่วยกิต ๑๘    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษาที่ ๓ 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๔ วิชาบังคับ 

- 
กลุ่มวิชา 
- 
วิชาเอก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

๖ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๖    



๓๘ 
 

 

 รวมไม่นับหน่วยกิต -    
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๕ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๖ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    

 
ภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน 

 

ภาค
การศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา 

แบบ ๒.๑ 
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๖ วิชาบังคับ 

- 
วิชาเอก 
- 
วิชาเลือก 
- 
ดุษฎีนิพนธ์ 
๘๐๐ ๓๐๐ ดุษฎีนิพนธ์ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๖ 

   

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต -    



๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร  ของสถาบันการศึกษาต่างๆ มีอยู่มากมาย  
ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอรายงานการวิจัยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรโดยใช้แบบจ าลอง
ซิป(CIPP MODEL) ดังนี้ 
   ณฐมนต์ คมข า๑๙ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านบริบทของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับ
โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ด้านปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับอาจารย์ และนิสิต ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับ
ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ด้าน
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดับมาก ด้านผลผลิตของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตท่ี
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิตขณะท่ีก าลังศึกษา 
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก 

ภัทรพร อรัณยภา และคณะ๒๐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยใช้แบบจ าลองซิปป์ 
(CIPP Model) ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินได้รับการประเมินจากประชากรท้ังหมดในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุดท้ังในเรื่องความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและเอกลักษณ์วิชาชีพ ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทุกรายวิชา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาทันสมัยน่าสนใจและเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต  
ทุกรายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าพบว่า จ านวนอาจารย์มีเพียงพอกับรายวิชาท่ีสอน อาจารย์  
มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
หลักสูตร มีทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผล สามารถสอน
เช่ือมโยงความรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ อาจารย์มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความตรงต่อเวลาท้ังใน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใส่
ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอในระดับมากถึงมากท่ีสุด ด้านนักศึกษาพบว่า 
ความรู้พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงพอกับการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักศึกษามีความเช่ือมั่น
และมีความถนัดในการเรียนวิชาชีพพยาบาล มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล มีความต้ังใจ

                                                 
๑๙ ณฐมนต์ คมข า, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๑  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”, วารสารหลักสูตรและการสอน, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม 
๒๕๕๐) : ๑๐. 

๒๐ ภัทรพร อรัณยภา และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .๒๕๔๔)”, วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๕ – ๑๖. 



๒ 
 

 

ศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาท่ีเรียน นักศึกษาคิดว่าวิชาชีพพยาบาล 
มีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อสังคม สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนั้นพบว่า 
หนังสือคู่มือหลักสูตร ห้องเรียน ห้องสมุด มีสถานท่ีเหมาะสม การให้บริการห้องสมุดดี มีต ารา 
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์และคอมพิวเตอร์ เพียงพอระดับปานกลางถึงระดับมาก ด้านส่ือวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนพบว่า หุ่นจ าลองต่างๆ และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติในห้องสาธิต เครื่องฉายสไลด์ 
เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีทัศน์และวิทยุเทปมีเพียงพอระดับปานกลาง 
สถานท่ีฝึกปฏิบัติงานมีเพียงพอระดับมาก แต่ยานพาหนะมีเพียงพอระดับน้อย 

ผลการประเมินกระบวนการผลิตเกี่ยวกับการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับมาก 

ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ผลผลิตจากหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะทาง
วิชาชีพพยาบาลตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นได้ มีเจตคติท่ีดี รักและภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลในระดับดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ
เคารพสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
วิชาชีพพยาบาลให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคข้อมูลข่าวสารและสามารถปฏิบัติการพยาบาล
ได้ทุกสถานการณ์ในระดับปานกลาง 

สุดาพร ไชยะ๒๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู พุทธศักราช ๒๕๕๑  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรวมและรายด้าน ๗ 
ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประสิทธิผล ด้านผลกระทบ ด้าน
ความยั่งยืน และด้านความสามารถในการขยายผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านความสามารถในการขยายผล  โดยเฉพาะเรื่อง ต้องการให้มีการด าเนินการ
หลักสูตรนี้อยู่ต่อไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือด้านปัจจัยน าเข้า โดยเฉพาะเรื่อง 
เนื้อหาวิชาท่ีจัดให้เรียนมีความเหมาะสมท่ีจะช่วยให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด 

สมบูรณ์ บุญฤทธิ์๒๒ ได้ท าการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
พุทธศักราช ๒๕๓๘  สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ -
ราชวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ด้านบริบท ประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์  โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านปัจจัยน าเข้า ประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของปัจจัยเบื้องต้น คือ คณาจารย์ นิสิต และส่ิงประกอบอื่นๆ ได้แก่ อาคารสถานท่ี วัสดุ

                                                 
๒๑ สุดาพร ไชยะ, “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์”, วารสารวิทยาจารย์, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๓). 
๒๒ สมบูรณ์ บุญฤทธ์ิ, “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาวิชาศาสนา

และปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย (สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๗, บทคัดย่อ. 



๓ 
 

 

อุปกรณ์  หนังสือ ต าราและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ด้านกระบวนการ ประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง
ของการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านผลผลิต  
ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิตช้ันปีท่ี ๕ ท่ีก าลังปฏิบัติศาสนกิจว่ามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีคุณลักษณะท่ัวไปหรือไม่เพียงใด ด้านผลกระทบ ประเมินผลกระทบจาก
การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตช้ันปีท่ี ๕ โดยประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
คณะสงฆ์/พระสังฆาธิการ และสังคม/องค์กร ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ช้ันปีท่ี 
๕ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท (Content) มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับมาก ท้ังในด้านความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ และง่ายต่อความเข้าใจ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและในชีวิตประจ าวัน มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และสมณสารูปของผู้เรียน  ด้านปัจจัยตัวป้อน ( input) มีความเหมาะสมในระดับน้อย  
ท้ังในปัจจัยตัวป้อนด้านอาจารย์ นิสิต และส่วนประกอบอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนก ารสอน  
ด้านกระบวนการ (Process) มีความเหมาะสมในระดับน้อย ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ด้านผลผลิตมีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังในระดับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และคุณลักษณะท่ัวไปของผลผลิต  ด้านผลกระทบ ( Impact) มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ท้ังด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  คุณลักษณะท่ัวไป และความพึงพอใจท่ีได้ 
ใช้งานนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 

ศศิธร ชิดนายี และคณะ๒๓ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP model) ผลการวิจัยพบว่า  
ด้านปัจจัยแวดล้อมหรือบริบทของหลักสูตร คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวม มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และพระราชบัญญัติการศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดเรียนการสอนต่างๆ เช่น 
ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีปริมาณพอเพียง คุณภาพ และความสะดวกในการ
ใช้บริการ อยู่ในระดับดี ยกเว้น โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และอินเทอร์เน็ตท่ีมีปริมาณไม่พอเพียง โดยคุณภาพและความสะดวกในการใช้บริการนั้น อยู่ใน
ระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง ด้านกระบวนการด าเนินการ โดยรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และด้านผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต อยู่ในระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีสมรรถนะสากล  
อยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถนะรายช้ันปีของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร๒๔ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท พบว่า 
นโยบายท่ีทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดไว้ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
นิสิตท่ีก าลังเริ่มเข้าศึกษา มีความต้องการท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก 
                                                 

๒๓ ศศิธร ชิดนายี และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีอุตรดิตถ์”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์), ๒๕๔๘, บทคัดย่อ. 

๒๔ สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร”, รายงานการวิจัย (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๘, บทคัดย่อ. 



๔ 
 

 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า นิสิต บัณฑิต และอาจารย์หรือวิทยากรท่ีสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ หลักสูตร  
มีจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและรูปแบบการจัดเนื้อหาวิชาท่ีเหมาะสม มีความพร้อมและความเหมาะสม
ในส่วนของอาจารย์ นิสิต ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และ
บรรยากาศทางวิชาการ ด้านกระบวนการ พบวา นิสิต และอาจารย์หรือวิทยากรท่ีสอน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลผลิต พบว่า นิ สิต บัณฑิต 
อาจารย์หรือวิทยากร และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของหลักสูตร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านผลกระทบของหลักสูตร พบว่า นิสิต บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศา สตร์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

รัชนีวรรณ ข าประดิษฐ์ และอรพินธุ์ พูนนารถ๒๕ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการวิ จัยพบว่า  
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากโดยภาพรวมและทุ กข้อ  
ด้านโครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ ด้านเนื้อหารายวิชา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ ด้านความทันสมัยของเนื้อหารายวิชามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ ด้านการน าความรู้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวม และทุกข้อ ยกเว้นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ซึ่งความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความ
เหมาะสมด้านปัจจัยสนับสนุนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ ยกเว้นการมี
ห้องท างานนอกห้องเรียนอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ของจ านวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านกิจกรรมการเรียนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ ด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากโดยภาพรวมและทุกข้อ 

ภูษณิศา นวลสกุล๒๖ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์  วัสดุการศึกษา เอกสาร ต าราเรียน และอาคารสถาน ท่ี  
ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร 
ด้านผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพด้านทักษะในการ

                                                 
๒๕ รัชนีวรรณ ข าประดิษฐ์ และอรพินธ์ุ พูนนารถ, “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์), 
๒๕๔๙, บทคัดย่อ. 

๒๖ ภูษณิศา นวลสกุล, “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุ ง 
พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, รายงานการวิจัย (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี), ๒๕๕๐, 
บทคัดย่อ. 



๕ 
 

 

ท างาน และด้านเจตคติในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็น
ว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้นและด้านกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส่วนด้านผลผลิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพของบัณฑิต 
ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านทักษะในการท างานไม่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ยกเว้นด้านเจตคติ  
ในการท างานท่ีสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ 

ธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ และคณะ๒๗ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ผลการวิจัยพบว่า  
การประเมินบริบทในด้านวัตถุประสงค์ พบว่าผู้ประเมินทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท้ัง ๕ ข้อ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
การประเมินปัจจัยน าเข้า ประกอบไปด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างของหลักสูตรพบว่ามีความ
เหมาะสม ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
ด้านอาจารย์ผู้สอนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด ด้านนักศึกษาพบว่า  
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในด้านองค์ประกอบอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน
พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การประเมินกระบวนการ ประกอบไปด้วย ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ด้านการวัดและ
ประเมินผลพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และด้านการบริหารจัดการหลักสูตรพบว่า
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด การประเมินผลผลิต ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ๓ 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาบัณฑิตมีความเห็นว่าตนเองมีคุณลักษณะทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
ในระดับมากถึงมากท่ีสุด กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานท่ีมหาบัณฑิตท างานอยู่ พบว่าส่วนใหญ่  
มีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก และกลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก พบว่าส่วนใหญ่พบว่ามีความพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก และการประเมินผล
กระทบ พบว่ากลุ่มมหาบัณฑิตมีความเห็นว่าตนเองสามารถน าความรู้ ทักษะประสบการณ์ ท่ีได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคณะ๒๘ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการวิ จัยพบว่า ด้านบริบท ได้แก่ ปรัชญา วิ สัยทัศน์  พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  

                                                 
๒๗ ธีรศักด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ”, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๒, บทคัดย่อ. 

๒๘ ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒”, รายงาน
การวิจัย (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), ๒๕๕๓, บทคัดย่อ. 



๖ 
 

 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น นักศึกษาส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในสาขาศิลป์  – ค านวณ  
ค่าคะแนนเฉล่ียสะสมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร อยู่ระหว่าง ๒.๕๐ – ๒.๙๙ ด้วยระบบโควตา  
ส่วนด้านคุณสมบัติอาจารย์ ผู้สอน ส่วนใหญ่จบทางด้านบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์โดยมี
ประสบการณ์ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของบุคลากรท่ี
จะใช้เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ตามภารกิจหลักท่ีคณะกรรมการหลักสูตรต้อง
ด าเนินงานด้านการบริหาร การสอนการวิจัยและภารกิจวิชาการด้านอื่นๆ จึงส่งผลให้ภาระงาน  
ต่อสัปดาห์ ของอาจารย์ผู้สอนมีภาระงานจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้อย่างละเอียด ด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวก อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
ด้านกระบวนการ ได้แก่กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์
จากการบริหารและบริการของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์
และนักศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านผลลัพธ์ ได้แก่ 
สมรรถนะของนักศึกษา และการบริหารวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก อาจารย์และนักศึกษา  
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านสมรรถนะของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอกมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับปานกลาง 

อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ๒๙ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบทพบว่า ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าพบว่าจ านวนหน่วยกิตและเวลา เนื้อหาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและส่งผลให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
มหาบัณฑิตได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จัดการบริการต่างๆ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในระดับในระดับมาก นักศึกษามีคุณภาพในระดับมาก ผลการประเมินด้าน
กระบวนการพบว่า คุณภาพการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
จัดการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินด้านผลผลิตพบว่า 
ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะมหาบัณฑิตของผู้บังคับบัญชามหาบัณฑิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด การ
ติดตามผลภาวะการมีงานท าของมหาบัณฑิต พบว่า ปฏิบัติงานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ ๘๔ 
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับมากร้อยละ ๗๙ 
มหาบัณฑิตประเมินว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การปฐมวัยศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลลัพธ์ตามดัชนีบ่งช้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัยศึกษาบรรลุเป้าหมายทุกดัชนีบ่งช้ี 

 

                                                 
๒๙ อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ, “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัย

ศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๔), 
บทคัดย่อ. 
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยเรื่องนี้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
การประเมิน 

บริบท 
หลักสูตร 

  
การประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า 

-โครงสร้างของหลักสูตร 
-รายวิชาในหลักสูตร  
-คุณลักษณะของ   
 อาจารย์  
-ความพร้อมของนิสิต  
-ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
การประเมิน
กระบวนการ 

การบริหาร
หลักสูตร 

การจัดการ
เรียนการสอน 

การวัดและ
ประเมินผล 

  
การประเมินผลผลิต 

 
ประสิทธิภาพ 
การผลิตบัณฑิต 

ความพึงพอใจ 
ผู้บริหาร 
อาจารย์ 

นิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต 

 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่  ๓ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
  การวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประเมิน 
โดยมุ่งประเมินใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต 
ตามรูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP MODEL) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มประชากร 
๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๓ การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ    
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล   
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ ผูใ้ห้ข้อมูลและกลุ่มประชากร 
        ๓.๑.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๕ ท่าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๒ ท่าน เป็นผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร มี
ประสบการณ์ในการประเมินหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในการ
ประเมินหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการจากผลงานทางวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร  
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  หรือมีประสบการณ์ในการบริหาร
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 ๓.๑.๒ ผู้บริหาร  ได้แก่  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการหลักสูตร  
จ านวน ๔ รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
  ๓.๑.๓ อาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่มจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ปี
การศึกษา ๒๕๕๘   ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรายวิชา  จ านวน  ๑๐ รูป/คน  
ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 ๓.๑.๔ นิสิต  ได้แก่  นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็น
นิสิตช้ันปีท่ี ๑) แบบ ๑.๑  จ านวน ๑๐ รูป/คน  และแบบ ๒.๑  จ านวน ๑๙ รูป/คน รวมท้ังส้ิน ๒๙ 
รูป/คน  ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 ๓.๑.๕ ผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  ท่ีเริ่ม



๙ 
 

 

จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน
๑๒ รูป/คน  ศึกษาจากกลุ่มประชากร 
 
๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    
  ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสร้างใช้เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ๒ ประเภท ดังนี้ 
    ๓.๒.๑  แบบประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท  จ านวน ๑ ชุด 
                  แบบประเมินชุดนี้ ใช้ประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่านท่ีได้รับการคัดเลือก แบบประเมินพัฒนาจากแบบการหา 
ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จะพิจารณาว่า ข้อมูลของหลักสูตรในแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ หรือไม่อย่างไร ถ้ามี
ความสอดคล้องผู้ทรงคุณวุฒิจะให้ค่าเป็น “+๑” แต่ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องจะให้
ค่าเป็น “-๑” และในกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ก็จะให้ค่าเป็น “๐” 

๓.๒.๒ แบบประเมิน จ านวน  ๔  ชุด 
                  แบบประเมินท้ัง ๔ ชุดนี้  จ าแนกผู้ตอบแบบประเมินเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ชุดท่ี ๑ 
ผู้บริหาร  ชุดท่ี ๒ อาจารย์ ชุดท่ี ๓ นิสิต  และชุดท่ี ๔ ผู้ใช้บัณฑิต  มีรายละเอียดของแบบประเมินแต่
ละชุด ดังนี้  
   ๑)  แบบประเมินส าหรับผู้บริหาร แบ่งออกเป็น ๕ ตอน  คือ 
             ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
          ตอนท่ี ๒ - ๕ เป็นแบบประเมินหลักสูตรทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท 
(Rating Scale) โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้  

 ๕  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
    ๔  หมายถึง ระดับมาก  
    ๓  หมายถึง ระดับปานกลาง  

 ๒  หมายถึง ระดับน้อย  
 ๑  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 ๒)  แบบประเมินส าหรับอาจารย์ แบ่งออกเป็น ๕ ตอน  คือ 
             ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
   ตอนท่ี ๒ - ๕ เป็นแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ 
ลิเคิอร์ท (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ  
        ๓)  แบบประเมิน ส าหรับนิสิต แบ่งออกเป็น ๔ ตอน  คือ 
     ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 



๑๐ 
 

 

   ตอนท่ี ๒ - ๔ เป็นแบบประเมินหลักสูตรท้ัง ๔ ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท 
(Rating Scale) โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ  
        ๔)  แบบประเมิน ส าหรับผู้ใช้บัณฑิต แบ่งออกเป็น ๒ ตอน  คือ 
   ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 ตอนท่ี ๒ เป็นแบบประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต เป็นแบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ  
 
๓.๓  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย เพื่อการประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยมีข้ันตอนในการด าเนินการ ดังนี้  

๓.๓.๑  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย  

๓.๓.๒  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยสร้างเป็นแบบประเมินด้านต่างๆ  ได้แก่  
แบบประเมินด้านบริบท แบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้า แบบประเมินด้านกระบวนการและ 
แบบประเมินด้านผลผลิต  

๓.๓.๓  ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านหลักสูตร
และด้านการวิจัย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาค าถามแต่ละข้อว่า
มีความสอดคล้องตรงประเด็นในเรื่องท่ีจะศึกษาวิจัย รวมท้ังพิจารณาส านวนภาษา ความชัดเจนของ
ข้อค าถาม ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง ๐.๖๐ ถึง ๑.๐๐ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้แบบ
ประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นในเรื่องท่ีจะวิจัย  

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านหลักสูตรและด้านการวิจัย ท่ีตรวจสอบแบบประเมินดังกล่าว 
ได้แก่  

 ๑) พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย 

 ๒) พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน ผศ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านหลักสูตร 

 ๓) รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและการประเมินผล 

 ๔) ผศ.ดร.เอื้อมพร  หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เช่ียวชาญด้านหลักสูตร 

 ๕) ดร.ดิเรก  สุวรรณเศียร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีเช่ียวชาญด้านหลักสูตร 



๑๑ 
 

 

๓.๓.๔ น าแบบประเมินส าหรับอาจารย์ ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งได้กลุ่ม
ทดลองเป็นอาจารย์จ านวน ๑๐ รูป/คน เพื่อหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach)   ได้ค่าความเช่ือมั่น = .๙๐๔   ส่วนแบบประเมินส าหรับ
นิสิตน าไปทดลองกับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ านวน ๓๐ รูป/คน ตอบแบบ
ประเมินแล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าความเช่ือมั่น = .๘๗๒  ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นท่ีสูงสามารถน าไปใช้ในการประเมินเพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ ส ารวจจ านวนผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ของหลักสูตร 
   ๓.๔.๒ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ๓ ท่าน 
    ๓.๔.๓ แจกแบบประเมินหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ท้ังหมดท่ีสอน
ในหลักสูตร ต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๑ – ๔ และนิสิตช้ันปีท่ี ๔ ของหลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
        ๓.๔.๔  แจกแบบประเมินหลักสูตรแก่ผู้ใช้บัณฑิต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๓.๔.๕  รวบรวมแบบประเมินกลับคืนเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์แบบประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท โดยใช้
คะแนนเฉล่ีย  ในหลักการเดียวกันกับการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC = index of items 
objective congruence) โดยก าหนดให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 
  คะแนน   +๑        หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
  คะแนน     ๐    หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ 
  คะแนน    -๑    หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
  น าคะแนนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณดัชนีความสอดคล้องจากสูตร 

IOC        =   ∑R 
   N 

 เมื่อ  IOC  หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
   ∑R    หมายถึง คะแนนรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   N      หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 
 โดยก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือมีค่าต้ังแต่ ๐.๐๕  ขึ้นไป และ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  



๑๒ 
 

 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  คณะผู้วิจัยน าแบบประเมินท่ีสมบูรณ์ท้ังหมด
ไปวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
   ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้าน
ผลผลิต ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นค่าทางสถิติ คณะผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ การให้ค่าคะแนนของแต่ละระดับ และเกณฑ์ในการแปลความหมายของข้อมูล 
เป็นไปตามเกณฑ์ของ Likert (Likert scale) ดังนี้  

คะแนน ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คะแนน ๔ หมายถึง ระดับมาก  
คะแนน ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง  
คะแนน ๒ หมายถึง ระดับน้อย  
คะแนน ๑ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีค านวณได้  
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๔.๕๑- ๕.๐๐ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ระดับมาก  
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ระดับปานกลาง  
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ระดับนอ้ย  
ค่าเฉล่ียระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับนอ้ยท่ีสุด 

  ๓) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน า ด้านระบวนการ
และด้านผลผลิต ใช้วิธีการประมวลความคิดเห็น และน าเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

บทที่  ๔ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยนี้มุ่งประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP MODEL) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาการ
จัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) ประกอบด้วย 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
๔.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาการ
จัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) ประกอบด้วย 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๔.๘ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
๔.๙ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 
๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
๔.๑๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 

ตอนท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาการ
จัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๔.๑.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๑.๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหาร 
๔.๑.๓ ข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ 
๔.๑.๔ ข้อมูลท่ัวไปของนิสิต 
๔.๑.๕ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต 

 
๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ตารางที่ ๑ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 



๑๔ 
 

 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต - - 
   - คฤหัสถ์ ๕ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๑ ๒๐.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี ๓ ๖๐.๐ 
   - ๑๐ ปีข้ึนไป ๑ ๒๐.๐ 
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี - - 
   - ปริญญาโท - - 
   - ปริญญาเอก ๕ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์ ๑ ๒๐.๐ 
   - รองศาสตราจารย์ ๒ ๔๐.๐ 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๒๐.๐ 
   - อาจารย์ ๑ ๒๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ๕ – ๑๐ ปี 

จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 
และ ๑๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๐.๐ รองลงมาคือ ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และอาจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

๔.๑.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 
ตารางที่ ๒ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหาร 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ์ ๔ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๓ ๗๕.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี   
   - ๑๐ ปีข้ึนไป ๑ ๒๕.๐ 
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก ๔ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์   
   - รองศาสตราจารย์   
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๒๕.๐ 
   - อาจารย์ ๓ ๗๕.๐ 

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้บริหารทั้งหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ ากว่า  

๕ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมาคือ ๑๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 
รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

๔.๑.๓ ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ 
ตารางที่ ๓ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๖ ๖๐.๐ 
   - คฤหัสถ์ ๔ ๔๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๑๐ ๑๐๐.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี   
   - ๑๐ ปีข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก ๑๐ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์   
   - รองศาสตราจารย์   
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   - อาจารย์ ๑๐ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๓ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาคือ คฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ ากว่า  

๕ ปี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ท้ังหมดเป็นอาจารย์ จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

๔.๑.๔ ข้อมูลทั่วไปของนิสิต  
ตารางที่ ๔ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของนิสิต แบบ ๑.๑ 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๘ ๑๐๐.๐ 
   - คฤหัสถ์   
เพศ   
   - ชาย    ๘ ๑๐๐.๐ 
   - หญิง   
อายุ   
   - ต่ ากว่า ๓๐ ปี   
   - ๓๑ – ๔๐ ปี ๓ ๓๗.๕ 
   - ๔๑ – ๕๐ ปี ๓ ๓๗.๕ 
   - ๕๑ ปีข้ึนไป ๒ ๒๕.๐ 
สถานะการประกอบอาชีพ   
   - มีอาชีพ ๒ ๒๕.๐ 
   - ไม่มีอาชีพ ๖ ๗๕.๐ 

 
จากตารางที่ ๔ พบว่า นิสิตท้ังหมดเป็นบรรพชิต จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ เป็น

เพศชาย จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และมีอายุ

ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ สุดท้ายคือมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านสถานะการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๐ และมีอาชีพ จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 

๔.๑.๕ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางที่ ๕ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๖ ๕๐.๐ 
   - คฤหัสถ์ ๖ ๕๐.๐ 
ประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี   ๑ ๘.๓ 
   - ๕ – ๑๐ ปี ๑๑ ๙๑.๗ 
   - ๑๐ ปีข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท ๑๐ ๘๓.๓ 
   - ปริญญาเอก ๒ ๑๖.๗ 

 
    จากตารางที่ ๕ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐ และเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
 ด้านประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์ ๕ – ๑๐ ปี จ านวน ๑๑ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ สุดท้ายคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 
ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๓ สุดท้ายคือระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
   ๔.๒.๑ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
 
   ๔.๒.๑ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
ตารางที่ ๖ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริบทของหลักสูตร 

ท่ี 
รายการประเมิน รวม 

ค่า IOC ความหมา
ย 

๑ หลัก สูตรมี ความ สัมพันธ์ กั บปณิธาน /วิ สัย ทัศน์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของท้องถิ่น ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕ เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์  

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗ มีความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง  

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 เฉลี่ย ๕.๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 จากตารางที่ ๖ พบว่า การประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบทโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีผลคะแนนเฉล่ีย ๕.๐๐ แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากท่ีสุดเท่ากันทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 ๔.๒.๒ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
ตารางที่ ๗ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๑ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญ 
ในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ 
วิ จัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่าง
แตกฉาน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๓ ๐.๔๒๙ ๔.๖๓ ๐.๕๑๘ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและ 
ในชีวิตประจ าวันได้ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๔.๖๓ ๐.๕๑๘ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม 
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๔.๖๓ ๐.๕๑๘ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๔.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๒ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
สังคมด้านจิตใจและปัญญา ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๔.๒๓ ๐.๔๔๖ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๑๖ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๓ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
ชีวิตและสังคม ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๔.๐๐ ๐.๗๓๗ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๔.๗๕ ๐.๔๖๓ 

 รวม ๔.๑๔ ๐.๒๗๘ ๔.๐๙ ๐.๕๐๗ ๔.๗๑ ๐.๔๕๒ 

 รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๒     = ๐.๕๒๘ 
 ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๒     = ๐.๕๒๘ 

 

 



๒๑ 
 

 

 จากตารางที่ ๗ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด้านบริบทของหลักสูตร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(μ = ๔.๓๒ , = ๐.๕๒๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 ๔.๓.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 
 ๔.๓.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 

ตารางที่ ๘    ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๕๔ หน่วย

กิต ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๒ หมวดวิชาบังคับ ๒๗ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๖๙๙ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๓ วิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๕๒๗ ๓.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๔ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดหลักสูตร ๔๕ 
วัน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๕๒๗ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๕ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบการศึกษา ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๔.๕๐ ๐.๕๓๕ 

รวม ๔.๒๐ ๐.๔๐๐ ๔.๔๔ ๐.๔๗๙ ๓.๘๘ ๐.๔๒๗ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๑๙     = ๐.๔๙๙ 
ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๑๙     = ๐.๔๙๙ 

 
 จากตารางที่ ๘ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงสร้างของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๙ , = ๐.๔๙๙) 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

 
 
๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
 

ตารางที่ ๙    ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
ความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร       
๑ ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ๔.๕๐ ๐.๕๗๗ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๔.๑๓ ๐.๓๕๔ 

๒ รายวิชาแต่ละรายวิชา เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๓ รายวิชาเป็นความรู้ท่ีทันสมัย ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๑๖ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๔ มีการจัดล าดับรายวิชาในการเรียนได้เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

รวม ๔.๑๙ ๐.๒๓๙ ๔.๒๘ ๐.๔๗๘ ๔.๐๓ ๐.๐๘๘ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๑๗     = ๐.๓๔๘ 
ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร       
หมวดวิชาบังคับ  ๙  รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต       
๕ ๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๗๐ ๐.๔๘๓ ๔.๒๕ ๐.๔๖๓ 

๖ ๘๐๔ ๑๐๓ สัมมนาการศึกษาค้นคว้าระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๔.๒๕ ๐.๔๖๓ 

๗ ๘๐๕ ๑๐๑ สัมมนาการจัดการเชิงพุทธ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๔.๒๕ ๐.๔๖๓ 

๘ ๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๙ ๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๔.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๑๐ ๘๐๔ ๑๐๔ สัมมนาเทคนิคการวิจัยช้ันสูง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๑๑ ๘๐๔ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับการจัดการ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๑๒ ๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๔๘๓ ๔.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๑๓ ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน ๔.๕๐ ๐.๕๗๗ ๔.๙๐ ๐.๓๑๖ ๔.๓๘ ๐.๕๑๘ 

วิทยานิพนธ์ ๕๔ หน่วยกิต       

๑๔ ๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ ์  ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๑๖ ๔.๓๘ ๐.๕๑๘ 

รวม ๔.๑๕ ๐.๑๒๙ ๔.๓๓ ๐.๒๗๙ ๔.๔๖ ๐.๓๘๕ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๔     = ๐.๓๑๒ 
ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๒๕      = ๐.๒๓๔ 

 



๒๔ 
 

 

 จากตารางที่ ๙ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๒๕ , = ๐.๒๓๔) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๔ ,  
= ๐.๓๑๒) 

๒.  ด้านความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๗ ,  
= ๐.๓๔๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

 ๔.๓.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 

ตารางที่ ๑๐   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณลักษณะ
ของอาจารย์ 

 

ท่ี คุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ อาจารย์มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจใน

รายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๒ อาจารย์สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๔.๐๐ ๐.๗๕๖ 

๓ อาจารย์สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๔ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาไทย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๔.๐๐ ๐.๗๕๖ 

๕ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาต่างประเทศ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๙๔๙ ๓.๘๘ ๐.๘๓๕ 

๖ อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๕๐ ๐.๕๒๗ ๓.๕๐ ๐.๕๓๕ 

๗ อาจารย์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๘ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๓.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๙ อาจารย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๑๐. อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๓.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๑๑. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิเหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๑๒. อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการ
เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๘๘ ๐.๖๔๑ 

๑๓. อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๘๘ ๐.๖๔๑ 

๑๔. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เวลาท่ีเพียงพอในการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๘๘ ๐.๖๔๑ 

๑๕. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจนและ
มีประโยชน์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๘๘ ๐.๘๓๕ 

รวม ๓.๙๖ ๐.๐๔๗ ๓.๙๖ ๐.๕๗๘ ๓.๘๘ ๐.๔๖๔ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๙๒     = ๐.๔๖๕ 
 

 จากตารางที่ ๑๐ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของคุณลักษณะของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ 
๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๙๒ , = ๐.๔๖๕) 
 



๒๖ 
 

 

๔.๓.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 
 

ตารางที่ ๑๑  ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิต 
 

ท่ี ความพร้อมของนิสิต 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 
μ  μ  μ  

๑ นิสิตมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการศึกษาตาม
หลักสูตรที่เปิดสอน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๖๐ ๐.๖๙๙ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๒ นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๔๒๒ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๓ นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนในช้ันเรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๔๒๒ ๔.๓๘ ๐.๗๔๔ 

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๗๐ ๐.๖๗๕ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๕ นิ สิตมีนิ สัยรักการเรียนรู้ และกระตือรือร้น ใน
การศึกษา ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๔.๓๘ ๐.๗๔๔ 

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร้อย/เหมาะสมกับสมณ
สารูป ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๓ ๐.๘๓๕ 

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ตามหลักสูตร ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๖๗๕ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๘ นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๓๑๖ ๔.๐๐ ๐.๗๕๖ 

๙ นิสิตมีความมั่นใจต่อความรู้  ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๓๑๖ ๔.๑๓ ๐.๖๔๑ 

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิ ใจในการเข้ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๓๘ ๐.๗๔๔ 

รวม ๓.๙๕ ๐.๑๐๐ ๓.๘๓ ๐.๓๘๐ ๔.๑๙ ๐.๖๓๓ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๙๘     = ๐.๔๗๓ 
 

 จากตารางที่ ๑๑ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ
นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๙๘ , = ๐.๔๗๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

๔.๓.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ ๑๒  ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ท่ี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๓.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๓ ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การศึกษา ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๕๐ ๐.๕๓๕ 

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๓.๖๓ ๐.๕๑๘ 

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๖๐ ๐.๘๔๓ ๓.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๗๓๘ ๓.๓๘ ๐.๕๑๘ 

๗ ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๕๐ ๐.๙๗๒ ๓.๒๕ ๐.๔๖๓ 

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๕๐ ๐.๕๓๕ 

๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๑.๐๓๓ ๓.๒๕ ๐.๔๖๓ 

๑๐ การจัดบริการท่ีจ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ีพักผ่อน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ี
ออกก าลังกาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๓๘ ๐.๕๑๘ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๓๒๐ ๓.๘๘ ๐.๖๖๑ ๓.๔๐ ๐.๔๒๑ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๗๕      = ๐.๕๘๕ 
 

 จากตารางที่ ๑๒ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๕ , = ๐.๕๘๕) 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
๔.๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 

 
๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
 

ตารางที่ ๑๓   ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
หลักสูตร 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย ์
μ  μ  

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่ อวางแผน  ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๐.๘๒๓ 

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ 

๓ มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ 

๔ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา ท่ี เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๐๕๙ 

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๐๕๙ 

๖ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๑.๑๓๕ 

๗ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๑๖๐ 

๘ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อป ี ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๔๐ ๐.๘๔๓ 



๒๙ 
 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย ์
μ  μ  

๙ ภาระงานสอนของอาจารย์ท่ีเป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๘๔๓ 

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๐.๘๒๓ 

รวม ๔.๔๘ ๐.๓๖๙ ๔.๓๕ ๐.๘๗๕ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๘      = ๐.๗๕๑ 
 
 จากตารางที่ ๑๓ พบว่า ผู้บริหาร และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๘ , = ๐.๗๕๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
 

ตารางที่ ๑๔   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน 

 

ท่ี การจัดการเรียนการสอน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อความ

ต้องการและความสนใจของผู้เรียน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๓ การสอนและการศึกษาค้นคว้าเน้นใช้ภาษาอังกฤษ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๙๔๙ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๔ การจัดการเรียนการสอนเน้นและส่งเสริม
กระบวนการวิจัย ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๕ การจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาทักษะการ
คิด ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๖ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๗ การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ ์ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๘ การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

รวม ๔.๑๖ ๐.๔๐๐ ๓.๙๖ ๐.๖๙๐ ๓.๘๓ ๐.๓๒๐ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๙๕     = ๐.๕๒๔ 
 
 จากตารางที่ ๑๔ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๙๕ , = ๐.๕๒๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

๔.๔.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
 

ตารางที่ ๑๕   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับการปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผล 

 

ท่ี การวัดและประเมินผล 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๓.๘๘ ๐.๓๕๔ 

๒ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด
สร้างสรรค์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๖๓๒ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๔ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๕ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

๖ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์มีความชัดเจน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๓.๗๕ ๐.๔๖๓ 

รวม ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๓.๙๓ ๐.๕๓๔ ๓.๗๗ ๐.๓๓๓ 

รวมทั้งสิ้น  μ = ๓.๙๐     = ๐.๔๒๐ 
 

 จากตารางที่ ๑๕ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
วัดและประเมินผล ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๙๐ , = ๐.๔๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
ตารางที่ ๑๖   ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                           

ระ ดับอุดม ศึกษาแห่งชาติและอั ตลักษณ์บัณฑิต “มีศรั ทธาอุ ทิศตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา” 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF    
ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
๑ มีวินัย ๔.๐๐ ๐.๔๒๖ มาก 
๒ มีความอดทน ๔.๐๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๓ มีความซื่อสัตย์ ๓.๗๕ ๐.๗๕๔ มาก 

๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม ๓.๙๒ ๐.๕๑๕ มาก 

๕ ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๔๗๙ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๙๐ ๐.๔๗๙ มาก 

ด้านความรู้    
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ๓.๕๐ ๐.๕๒๒ ปานกลาง 
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 
๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

๙ 
มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย ๓.๙๒ ๐.๕๑๕ มาก 
รวม ๓.๖๘ ๐.๔๐๔ มาก 

รวมทั้งสิ้น ๓.๖๘ ๐.๔๐๔ มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา    

๑๑ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๗๕ ๐.๘๖๖ มาก 

๑๒ 
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

๔.๐๐ ๐.๖๐๓ มาก 

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน ๓.๙๒ ๐.๖๖๙ มาก 
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ ๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๑๕ 
ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ 

๓.๖๗ ๐.๗๗๘ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๐.๕๘๕ มาก 



๓๓ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

รวมทั้งสิ้น ๓.๘๐ ๐.๕๘๕ มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน ๓.๘๓ ๐.๗๑๘ มาก 
๑๘ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๔.๐๘ ๐.๕๑๕ มาก 
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๒๐ 
ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

๓.๕๐ ๐.๖๗๔ ปานกลาง 

รวม ๓.๘๒ ๐.๔๙๓ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๘๒ ๐.๔๙๓ มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลัก
เหตุผล 

๔.๐๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

๒๓ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

๒๔ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสาร ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 
๒๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๔๓๙ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๗๘ ๐.๔๓๙ มาก 

อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”    
๒๖ มีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงมัวเมาส่ิงยั่วยุ ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๒๗ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงไปตรงมา 

๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

๒๘ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๒๙ 
เผ่ือแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใครร้อง
ขอ 

๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๓๐ ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๓๑ 
ศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๓๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนท่ีดี ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 
๓๓ อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจหลักค าสอนทาง ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 



๓๔ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

พระพุทธศาสนา 

๓๔ 
ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

๓.๕๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๓๕ 
อธิบายให้คนรอบข้างและสังคมเข้าใจสถานการณ์ท่ี
กระทบต่อพระพุทธศาสนา 

๓.๗๕ ๐.๔๕๒ มาก 

๓๖ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องด้านพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่าง ๆ  

๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๓๗ เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ๓.๔๒ ๐.๖๖๙ ปานกลาง 
รวม ๓.๖๗ ๐.๓๕๕ มาก 

รวมทั้งสิ้น ๓.๖๘ ๐.๓๘๙ มาก 
ภาพรวมทั้งหมด ๓.๗๘ ๐.๓๘๐ มาก 

 
  จากตารางท่ี ๑๖ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุ ทิศตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา” อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

๔.๖ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 ๔.๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
 ๔.๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
 ๔.๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
 ๔.๖.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิต   
  
๔.๖.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
 หลักสูตรมีความเหมาะสมเข้ากับบริบทของมหาวอทยาลัยและรองรับกลุ่มประชากร
เป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการ 
    
๔.๖.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
 ควรเพ่ิมรายวิชาสมัยใหม่ 
 ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก หรือการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๔.๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
 ควรเน้นกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ที่เหมะสม 

๔.๖.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

ตอนที่ ๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการเชิง
พุทธ (แบบ ๒.๑) ประกอบด้วย 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๔.๗.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.๗.๒ ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหาร 
๔.๗.๓ ข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ 
๔.๗.๔ ข้อมูลท่ัวไปของนิสิต 
๔.๗.๕ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต 

 
๔.๗.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ตารางที่ ๑๗ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต - - 
   - คฤหัสถ์ ๕ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๑ ๒๐.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี ๓ ๖๐.๐ 
   - ๑๐ ปีข้ึนไป ๑ ๒๐.๐ 
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี - - 
   - ปริญญาโท - - 
   - ปริญญาเอก ๕ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์ ๑ ๒๐.๐ 
   - รองศาสตราจารย์ ๒ ๔๐.๐ 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๒๐.๐ 
   - อาจารย์ ๑ ๒๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๑๗ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ๕ – ๑๐ ปี 

จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ 
และ ๑๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 



๓๗ 
 

 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๐.๐ รองลงมาคือ ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และอาจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 

๔.๗.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 
ตารางที่ ๑๘ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหาร 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต   
   - คฤหัสถ์ ๔ ๑๐๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๓ ๗๕.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี   
   - ๑๐ ปีข้ึนไป ๑ ๒๕.๐ 
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก ๔ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์   
   - รองศาสตราจารย์   
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๒๕.๐ 
   - อาจารย์ ๓ ๗๕.๐ 

จากตารางที่ ๑๘ พบว่า ผู้บริหารทั้งหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ ากว่า  

๕ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมาคือ ๑๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ 
รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

๔.๗.๓ ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ 
ตารางที่ ๑๙ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของอาจารย์ 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๖ ๖๐.๐ 
   - คฤหัสถ์ ๔ ๔๐.๐ 
ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี    ๑๐ ๑๐๐.๐ 
   - ๕ - ๑๐ ปี   
   - ๑๐ ปีข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท   
   - ปริญญาเอก ๑๐ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
   - ศาสตราจารย์   
   - รองศาสตราจารย์   
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   - อาจารย์ ๑๐ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๑๙ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ 

รองลงมาคือ คฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ ากว่า  

๕ ปี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ท้ังหมดเป็นอาจารย์ จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

๔.๗.๔ ข้อมูลทั่วไปของนิสิต  
ตารางที่ ๒๐ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของนิสิต แบบ ๒.๑ 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๑๙ ๑๐๐.๐ 
   - คฤหัสถ์   
เพศ   
   - ชาย    ๑๙ ๑๐๐.๐ 
   - หญิง   
อายุ   
   - ต่ ากว่า ๓๐ ปี   
   - ๓๑ – ๔๐ ปี ๓ ๑๕.๘ 
   - ๔๑ – ๕๐ ปี ๘ ๔๒.๑ 
   - ๕๑ ปีข้ึนไป ๘ ๔๒.๑ 
สถานะการประกอบอาชีพ   
   - มีอาชีพ ๑๙ ๑๐๐.๐ 
   - ไม่มีอาชีพ   

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า นิสิตท้ังหมดเป็นบรรพชิต จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 

เป็นเพศชาย จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ และมีอายุ 

๕๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ สุดท้ายคือมีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ ตามล าดับ 

ด้านสถานะการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

๔.๗.๕ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางที่ ๒๑ จ านวนและร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ใช้บัณฑิต 

 

รายการข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ   
   - บรรพชิต ๖ ๕๐.๐ 
   - คฤหัสถ์ ๖ ๕๐.๐ 
ประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร   
   - ต่ ากว่า ๕ ปี   ๑ ๘.๓ 
   - ๕ – ๑๐ ปี ๑๑ ๙๑.๗ 
   - ๑๐ ปีข้ึนไป   
วุฒิการศึกษา   
   - ปริญญาตรี   
   - ปริญญาโท ๑๐ ๘๓.๓ 
   - ปริญญาเอก ๒ ๑๖.๗ 

 
    จากตารางที่ ๒๑ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐ และเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
 ด้านประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์ ๕ – ๑๐ ปี จ านวน ๑๑ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ สุดท้ายคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 
ตามล าดับ 
 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๓.๓ สุดท้ายคือระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

 
 
๔.๘ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
   ๔.๘.๑ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
 ๔.๘.๒ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
 
   ๔.๘.๑ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
ตารางที่ ๒๒ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริบทของหลักสูตร 

ท่ี 
รายการประเมิน รวม 

ค่า IOC ความหมา
ย 

๑ หลัก สูตรมี ความ สัมพันธ์ กั บปณิธาน /วิ สัย ทัศน์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของประเทศ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔ หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับความต้องการของท้องถิ่น ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕ เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยและก่อให้เกิดประโยชน์  

เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๗ มีความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง  

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 เฉลี่ย ๕.๐ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 

 จากตารางท่ี ๒๒ พบว่า การประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบทโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม มีผลคะแนนเฉล่ีย ๕.๐๐ แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากท่ีสุดเท่ากันทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

 

 
 ๔.๘.๒ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
ตารางที่ ๒๓ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๑ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญ 
ในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ 
วิ จัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่าง
แตกฉาน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๓ ๐.๔๒๙ ๔.๒๖ ๐.๔๐๙ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและ 
ในชีวิตประจ าวันได้ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม 
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๔.๓๗ ๐.๔๙๖ 

๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๒ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น า
สังคมด้านจิตใจและปัญญา ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๔.๒๓ ๐.๔๔๖ ๔.๕๘ ๐.๕๐๗ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๑๖ ๔.๕๘ ๐.๕๐๗ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๕๘ ๐.๕๐๗ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๔.๕๘ ๐.๕๐๗ 

๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๓ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา
ชีวิตและสังคม ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๔.๐๐ ๐.๗๓๗ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

- สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

- มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

- สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

 รวม ๔.๑๔ ๐.๒๗๘ ๔.๐๙ ๐.๕๐๗ ๔.๓๕ ๐.๓๘๗ 

 รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๒๕    = ๐.๔๒๔ 
 ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๒๕    = ๐.๔๒๔ 

 



๔๔ 
 

 

 

 จากตารางที่ ๒๓ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑)  ด้านบริบทของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๔.๒๕ , = ๐.๔๒๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

๔.๙ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
 ๔.๙.๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 ๔.๙.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
 ๔.๙.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 ๔.๙.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 
 ๔.๙.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 ๔.๙.๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
 

ตารางที่ ๒๔    ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๖๐ หน่วย

กิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ ๓.๗๙ ๐.๔๑๙ 

๒ หมวดวิชาบังคับ (๑๘) หน่วยกิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๑๖ ๓.๗๙ ๐.๔๑๙ 

๓ หมวดวิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๑๖ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๔ หมวดวิชาเอก ๙ หน่วยกิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๐ ๐.๔๘๓ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๕ หมวดวิชาเลือก  ๖ หน่วยกิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๔๐ ๐.๘๔๓ ๓.๗๙ ๐.๔๑๙ 

๖ วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๖๐ ๐.๖๙๙ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๗ การปฏบิัติวิปัสสนากรรมฐาน ๔๕ วัน  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๗๐ ๐.๔๘๓ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๘ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบการศึกษา  ๔.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๐ ๐.๕๒๗ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ 

รวม ๔.๒๘ ๐.๔๘๓ ๔.๕๘ ๐.๔๘๗ ๓.๙๒ ๐.๑๕๗ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๑๖   = ๐.๔๓๘ 
ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๑๖   = ๐.๔๓๘ 

 
 จากตารางที ่๒๔ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของโครงสร้างของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๖ , = ๐.๔๓๘) 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 ๔.๙.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
 

ตารางที่ ๒๕    ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาใน
หลักสูตร 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
ความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร       
๑ ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ๔.๕๐ ๐.๕๗๗ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๒ รายวิชาแต่ละรายวิชา เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๔๒ ๐.๕๐๗ 

๓ รายวิชาเป็นความรู้ท่ีทันสมัย ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๕๑๖ ๔.๔๒ ๐.๕๐๗ 

๔ มีการจัดล าดับรายวิชาในการเรียนได้เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 

รวม ๔.๑๙ ๐.๒๓๙ ๔.๒๘ ๐.๔๗๘ ๔.๒๖ ๐.๓๒๘ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๒๖    =  ๐.๓๖๒ 
ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร       
หมวดวิชาบังคับ  ๖  รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)       

 ๘๐๔ ๑๐๑ สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย  ๔.๕๐ ๐.๕๗๗ ๔.๘๐ ๐.๔๒๒ ๔.๓๗ ๐.๔๙๖ 

 ๘๐๔ ๑๐๒ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๗๔ ๐.๔๕๒ 

 ๘๐๔ ๒๐๖ นโยบายศาสตร์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๔.๖๓ ๐.๔๙๖ 

 ๘๐๔ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษช้ันสูงส าหรับการจัดการ  ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๔.๗๔ ๐.๔๕๒ 

 ๘๐๔ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๔.๕๘ ๐.๕๐๗ 

 ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน  ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๑๖ ๔.๔๗ ๐.๕๑๓ 

หมวดวิชาบังคับ  ๓  รายวิชา (นับหน่วยกิต)       

 ๘๐๔ ๑๐๘ ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการช้ันสูง ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๓๗ ๐.๔๙๖ 

 ๘๐๔ ๑๐๙ เทคนิคการวิจัยช้ันสูง ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๑๖ ๐.๖๐๒ 

 ๘๐๔ ๒๑๐ กลยุทธ์การจัดการช้ันสูงส าหรับการ
บริหารกิจการพระพุทธศาสนา ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๐๕ ๐.๕๒๔ 

หมวดวิชาเอก  ๓  รายวิชา       

 ๘๐๔ ๑๑๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรม        
องค์การเชิงพุทธ  ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๔๒๒ ๔.๓๒ ๐.๔๗๘ 

 ๘๐๔ ๑๑๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๗๐ ๐.๔๘๓ ๔.๔๗ ๐.๕๑๓ 

 ๘๐๔ ๒๑๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๗๐ ๐.๔๘๓ ๔.๓๗ ๐.๖๘๔ 

หมวดวิชาเลือก ๒  รายวิชา       

 ๘๐๔ ๒๑๗ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๖๐ ๐.๕๑๖ ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ 



๔๗ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
 ๘๐๔ ๒๑๘ สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการจัดการเชิง

พุทธ  ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๖๙๙ ๔.๔๒ ๐.๕๐๗ 

วิทยานิพนธ ์       

 ๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ ์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๔.๐๐ ๐.๓๓๓ 

รวม ๔.๑๕ ๐.๑๗๕ ๔.๓๔ ๐.๓๑๘ ๔.๓๙ ๐.๓๐๐ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๕    = ๐.๒๙๗ 
ภาพรวมทั้งสิ้น μ = ๔.๓๐    = ๐.๒๕๖ 

 

 จากตารางที่ ๒๕ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๐ , = ๐.๒๕๖) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร  อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๕ ,  
= ๐.๒๙๗) 

๒.  ด้านความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๒๖ ,  
= ๐.๓๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

 
 ๔.๙.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
 

ตารางที่ ๒๖   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณลักษณะ
ของอาจารย์ 

 

ท่ี คุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 
μ  μ  μ  

๑ อาจารย์มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจใน
รายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๔.๓๒ ๐.๔๗๘ 

๒ อาจารย์สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๔.๐๐ ๐.๗๔๕ 

๓ อาจารย์สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๔.๐๐ ๐.๗๔๕ 

๔ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาไทย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๓.๙๕ ๐.๗๐๕ 

๕ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาต่างประเทศ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๙๔๙ ๓.๗๙ ๐.๗๘๗ 

๖ อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๕๐ ๐.๕๒๗ ๓.๘๔ ๐.๖๘๘ 

๗ อาจารย์สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๓.๓๗ ๐.๔๙๖ 

๘ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๓.๕๘ ๐.๕๐๗ 

๙ อาจารย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๓.๕๓ ๐.๗๗๒ 

๑๐. อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๓๐ ๐.๖๗๕ ๓.๗๙ ๐.๔๑๙ 

๑๑. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิเหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๘๔ ๐.๕๐๑ 

๑๒. อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการ
เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๖๘ ๐.๔๗๘ 

๑๓. อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๖๓ ๐.๖๘๔ 

๑๔. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เวลาท่ีเพียงพอในการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๖๘ ๐.๖๗๑ 

๑๕. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจนและ
มีประโยชน์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๔๗ ๐.๖๑๒ 

รวม ๓.๙๖ ๐.๐๔๗ ๓.๙๖ ๐.๕๗๘ ๓.๗๔ ๐.๓๙๐ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๘๓     = ๐.๔๓๘ 
 

 จากตารางที่ ๒๖ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของคุณลักษณะของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ 
๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๘๓ , = ๐.๔๓๘) 



๔๙ 
 

 

 
๔.๙.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 

 

ตารางที่ ๒๗  ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับความพร้อมของนิสิต 
 

ท่ี ความพร้อมของนิสิต 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ นิสิตมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปิดสอน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๖๐ ๐.๖๙๙ ๓.๗๔ ๐.๘๐๖ 

๒ นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๔๒๒ ๓.๘๔ ๐.๘๙๘ 

๓ นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนในช้ันเรียน ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๔๒๒ ๓.๕๓ ๐.๗๗๒ 

๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๗๐ ๐.๖๗๕ ๓.๓๗ ๐.๔๙๖ 

๕ นิ สิตมีนิ สัยรักการเรียนรู้ และกระตือรือร้น ใน
การศึกษา ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๕๘ ๐.๕๐๗ 

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร้อย/เหมาะสมกับสมณ
สารูป ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๓๗ ๐.๔๙๖ 

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ตามหลักสูตร ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๖๗๕ ๓.๑๖ ๐.๓๗๕ 

๘ นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๓๑๖ ๓.๓๗ ๐.๔๙๖ 

๙ นิสิตมีความมั่นใจต่อความรู้  ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๓๑๖ ๓.๑๖ ๐.๓๗๕ 

๑๐ นิสิตมีความภาคภูมิ ใจในการเข้ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๗๔ ๐.๗๓๓ 

รวม ๓.๙๕ ๐.๑๐๐ ๓.๘๓ ๐.๓๘๐ ๓.๔๘ ๐.๔๕๒ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๖๕     = ๐.๔๔๑ 
 

 จากตารางที่ ๒๗ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ
นิสิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๖๕ , = ๐.๔๔๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

๔.๙.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ ๒๘  ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ท่ี สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม 

ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๔๒ ๐.๕๐๗ 

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๐.๖๓๒ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

๓ ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การศึกษา ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๖๐ ๐.๘๔๓ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๗๓๘ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๗ ความพอเพียงของจ านวนคอมพิ วเตอร์ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๓.๕๐ ๐.๙๗๒ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๘๐ ๐.๗๘๙ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๑.๐๓๓ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๑๐ การจัดบริการท่ีจ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ีพักผ่อน สถานท่ีจัดกิจกรรม สถานท่ี
ออกก าลังกาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๐๐ ๐.๖๖๗ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๓๒๐ ๓.๘๘ ๐.๖๖๑ ๓.๑๑ ๐.๑๗๕ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๔๖     = ๐.๕๗๙ 
 

 จากตารางที่ ๒๘ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (μ = ๓.๔๖ , = ๐.๕๗๙) 
๔.๑๐ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 

๔.๑๐.๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
๔.๑๐.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
๔.๑๐.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 



๕๑ 
 

 

 
๔.๑๐.๑ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
 

ตารางที่ ๒๙   ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
หลักสูตร 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์ 
μ  μ  

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่ อวางแผน  ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๐.๘๒๓ 

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ 

๓ มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน 
๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๕๐ ๐.๗๐๗ 

๔ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา ท่ี เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๐๕๙ 

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว ๔.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๐๕๙ 

๖ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๒๐ ๑.๑๓๕ 

๗ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๑.๑๖๐ 

๘ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ต่อป ี ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๔๐ ๐.๘๔๓ 

๙ ภาระงานสอนของอาจารย์ท่ีเป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๔๐ ๐.๘๔๓ 

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๓๐ ๐.๘๒๓ 



๕๒ 
 

 

ท่ี กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์ 
μ  μ  

รวม ๔.๔๘ ๐.๓๖๙ ๔.๓๕ ๐.๘๗๕ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๗๕     = ๐.๗๕๑ 
 
 จากตารางที่ ๒๙ พบว่า ผู้บริหาร และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารหลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๕ , = ๐.๗๕๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 

๔.๑๐.๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
 

ตารางที่ ๓๐   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน 

 

ท่ี การจัดการเรียนการสอน 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อความ

ต้องการและความสนใจของผู้เรียน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๙๔๓ ๓.๔๒ ๐.๕๐๗ 

๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๖๖๗ ๓.๕๘ ๐.๖๐๗ 

๓ การสอนและการศึกษาค้นคว้าเน้นใช้ภาษาอังกฤษ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๗๐ ๐.๙๔๙ ๓.๘๔ ๐.๓๗๕ 

๔ การจัดการเรียนการสอนเน้นและส่งเสริม
กระบวนการวิจัย ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๓.๖๓ ๐.๖๘๔ 

๕ การจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาทักษะการ
คิด ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๐๐ ๐.๘๑๖ ๓.๕๓ ๐.๖๙๗ 

๖ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๘๗๖ ๓.๔๗ ๐.๖๑๒ 

๗ การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ ์ ๓.๗๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๓๑๖ ๓.๔๗ ๐.๖๑๒ 

๘ การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๑๐ ๐.๕๖๘ ๓.๔๒ ๐.๗๖๙ 

รวม ๔.๑๖ ๐.๔๐๐ ๓.๙๖ ๐.๖๙๐ ๓.๕๕ ๐.๔๒๗ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๗๕     = ๐.๕๕๘ 
 
 จากตารางที่ ๓๐ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๕ , = ๐.๕๕๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

๔.๑๐.๓ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
 

ตารางที่ ๓๑   ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต เกี่ยวกับการปฏิบัติ ในการวัดและ
ประเมินผล 

 

ท่ี การวัดและประเมินผล 
ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต 

μ  μ  μ  
๑ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๔.๑๐ ๐.๗๓๘ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๒ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด
สร้างสรรค์ ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๘๐ ๐.๖๓๒ ๓.๔๒ ๐.๕๐๗ 

๔ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ๔.๐๐ ๐.๐๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

๕ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๓.๙๐ ๐.๕๖๘ ๓.๐๐ ๐.๐๐๐ 

๖ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์มีความชัดเจน ๔.๒๕ ๐.๕๐๐ ๔.๐๐ ๐.๔๗๑ ๓.๒๑ ๐.๔๑๙ 

รวม ๔.๐๘ ๐.๑๖๗ ๓.๙๓ ๐.๕๓๔ ๓.๑๘ ๐.๑๕๒ 

รวมทั้งสิ้น μ = ๓.๕๒     = ๐.๕๐๙ 
 

 จากตารางที่ ๓๑ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
วัดและประเมินผล ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๕๒ , = ๐.๕๐๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

 
๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
ตารางที่ ๓๒   ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ                           

ระ ดับอุดม ศึกษาแห่งชาติและอั ตลักษณ์บัณฑิต “มีศรั ทธาอุ ทิศตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา” 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF    
ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
๑ มีวินัย ๔.๐๐ ๐.๔๒๖ มาก 
๒ มีความอดทน ๔.๐๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๓ มีความซื่อสัตย์ ๓.๗๕ ๐.๗๕๔ มาก 

๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม ๓.๙๒ ๐.๕๑๕ มาก 

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๔๗๙ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๙๐ ๐.๔๗๙ มาก 

ด้านความรู้    
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ๓.๕๐ ๐.๕๒๒ ปานกลาง 
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 
๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

๙ 
มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย ๓.๙๒ ๐.๕๑๕ มาก 
รวม ๓.๖๘ ๐.๔๐๔ มาก 

รวมทั้งสิ้น ๓.๖๘ ๐.๔๐๔ มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา    

๑๑ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพกับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๗๕ ๐.๘๖๖ มาก 

๑๒ 
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

๔.๐๐ ๐.๖๐๓ มาก 

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน ๓.๙๒ ๐.๖๖๙ มาก 
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ ๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๑๕ 
ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ 

๓.๖๗ ๐.๗๗๘ มาก 



๕๖ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

รวม ๓.๘๐ ๐.๕๘๕ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๘๐ ๐.๕๘๕ มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน ๓.๘๓ ๐.๗๑๘ มาก 
๑๘ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ๔.๐๘ ๐.๕๑๕ มาก 
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๒๐ 
ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

๓.๕๐ ๐.๖๗๔ ปานกลาง 

รวม ๓.๘๒ ๐.๔๙๓ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๘๒ ๐.๔๙๓ มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้หลัก
เหตุผล 

๔.๐๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

๒๓ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

๒๔ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อส่ือสาร ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 
๒๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๖๗ ๐.๔๙๒ มาก 

รวม ๓.๗๘ ๐.๔๓๙ มาก 
รวมทั้งสิ้น ๓.๗๘ ๐.๔๓๙ มาก 

อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”    
๒๖ มีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงมัวเมาส่ิงยั่วยุ ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๒๗ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงไปตรงมา 

๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 

๒๘ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๒๙ 
เผ่ือแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใครร้อง
ขอ 

๓.๕๘ ๐.๕๑๕ มาก 

๓๐ ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน ๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๓๑ 
ศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๓๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนท่ีดี ๓.๗๕ ๐.๖๒๒ มาก 



๕๗ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน μ  ความหมาย 

๓๓ 
อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

๓.๘๓ ๐.๕๗๗ มาก 

๓๔ 
ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

๓.๕๘ ๐.๖๖๙ มาก 

๓๕ 
อธิบายให้คนรอบข้างและสังคมเข้าใจสถานการณ์ท่ี
กระทบต่อพระพุทธศาสนา 

๓.๗๕ ๐.๔๕๒ มาก 

๓๖ 
ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องด้านพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่าง ๆ  

๓.๖๗ ๐.๖๕๑ มาก 

๓๗ เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ๓.๔๒ ๐.๖๖๙ ปานกลาง 
รวม ๓.๖๗ ๐.๓๕๕ มาก 

รวมทั้งสิ้น ๓.๖๘ ๐.๓๘๙ มาก 
ภาพรวมทั้งหมด ๓.๗๘ ๐.๓๘๐ มาก 

 
  จากตารางท่ี ๓๒ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระ ดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุ ทิศตนเพื่ อ
พระพุทธศาสนา” อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

๔.๑๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
 ๔.๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
 ๔.๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
 ๔.๑๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
 ๔.๑๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิต   
  
๔.๑๒.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
 หลักสูตรมีความเหมาะสมเข้ากับบริบทของมหาวอทยาลัยและรองรับกลุ่มประชากร
เป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการ 
    
๔.๑๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
 ควรเพ่ิมรายวิชาสมัยใหม่ 
 ควรเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก หรือการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๔.๑๒.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
 ควรเน้นกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ที่เหมะสม 

๔.๑๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 

บทที่  ๕ 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มุ่งประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP MODEL)  

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารจ านวน ๔ รูป/คน อาจารย์ในหลักสูตร จ านวน ๑๐ รูป/คน นิสิต
ช้ันปีสุดท้ายจ านวน ๒๙ รูป/คน ผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน ๑๒ รูป/คน  ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกตาม
เกณฑ์คุณสมบัติท่ีก าหนดไว้  ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ รูป/คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้าน
บริบทส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๑ ชุด  และ แบบประเมิน จ านวน  ๕  ชุด ส าหรับผู้บริหาร  
อาจารย์ นิสิต แบบ ๑.๑  นิสิต แบบ ๒.๑ และ ผู้ใช้บัณฑิต   

การวิเคราะห์แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท โดยใช้คะแนน
เฉล่ีย  ในหลักการเดียวกันกับการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC = index of items objective 
congruence) ข้อมูลจากแบบประเมิน วิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการประมวลความคิดเห็น และน าเสนอโดยการพรรณาวิเคราะห์  

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย   
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
ตอนท่ี ๑ สรุปผลการวิจัยของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑)  
๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ๕ – 

๑๐ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐ และ ๑๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมาคือ ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และอาจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 
ผู้บริหารทั้งหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 



๖๐ 
 

 

ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ า
กว่า ๕ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมาคือ ๑๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๐ รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

๓) ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ 
อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ 

คฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ า

กว่า ๕ ปี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๐ รูป/คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ท้ังหมดเป็นอาจารย์ จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐.๐ 
๔) ข้อมูลทั่วไปของนิสิต 
นิสิตท้ังหมดเป็นบรรพชิต จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ เป็นเพศชาย จ านวน ๘ 

รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ และมี

อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ สุดท้ายคือมีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน 
๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านสถานะการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพ จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๐ และมีอาชีพ จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

๕) ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และเป็นคฤหัสถ์ 

จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์ ๕ – ๑๐ ปี จ านวน 

๑๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ สุดท้ายคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 
ตามล าดับ 

ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๓ สุดท้ายคือระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
๑) ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
การประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบทโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ภาพรวม มีผลคะแนนเฉล่ีย ๕.๐๐ แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง 



๖๑ 
 

 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากท่ีสุดเท่ากันทุกข้อ 
๒) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ด้านบริบทของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๒ , 
= ๐.๕๒๘) 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
๑) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างของ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = ๔.๑๙ , = ๐.๔๙๙) 

๒) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาใน

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = ๔.๒๕ , = ๐.๒๓๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ 
๑.๑) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๔ ,  
= ๐.๓๑๒) 

๒.  ด้านความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๗ ,  
= ๐.๓๔๘) 
๓) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณลักษณะของ

อาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (μ = ๓.๙๒ , = ๐.๔๖๕) 

๔) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของนิสิต หลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 
๓.๙๘ , = ๐.๔๗๓) 

๕) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 
๓.๗๕ , = ๐.๕๘๕) 

๕.๑.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 
๑) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  



๖๒ 
 

 

ผู้บริหาร และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
หลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๔.๓๘ , = ๐.๗๕๑) 

๒) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๙๕ , = ๐.๕๒๔) 

๓) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๑.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๙๐ , = ๐.๔๒๐) 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
ผู้ ใ ช้บัณฑิตมีความคิดเห็น ต่อ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา” อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

๕.๑.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๑) ด้านบริบท 
หลักสูตรมีความเหมาะสมเข้ากับบริบทของมหาวอทยาลัยและรองรับกลุ่มประชากร

เป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการ 
๒) ด้านปัจจัยน าเข้า 
ควรเพิ่มรายวิชาสมัยใหม่ 
ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก หรือการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๓) ด้านกระบวนการ 
 ควรเน้นกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ท่ีเหมะสม 

 
ตอนท่ี ๒ สรุปผลการวิจัยของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) 
๕.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 



๖๓ 
 

 

ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ๕ – 
๑๐ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐ และ ๑๐ ปีข้ึนไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๐ รองลงมาคือ ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และอาจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ตามล าดับ 

๒) ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร 
ผู้บริหารทั้งหมดเป็นคฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ า

กว่า ๕ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ รองลงมาคือ ๑๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๐ รองลงมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ตามล าดับ 

๓) ข้อมูลทั่วไปของอาจารย์ 
อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ รองลงมาคือ 

คฤหัสถ์ จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ตามล าดับ 
ด้านประสบการณ์การบริหารหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์การบริหารหลักสูตร ต่ า

กว่า ๕ ปี จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ท้ังหมดจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๐ รูป/คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ท้ังหมดเป็นอาจารย์ จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐.๐ 
๔) ข้อมูลทั่วไปของนิสิต 
นิสิตท้ังหมดเป็นบรรพชิต จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ เป็นเพศชาย จ านวน 

๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐ 
ด้านอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ และมี

อายุ ๕๑ ปีข้ึนไป จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ สุดท้ายคือมีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ ตามล าดับ 

ด้านสถานะการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพ จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐ ตามล าดับ 

๕) ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 



๖๔ 
 

 

ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ และเป็นคฤหัสถ์ 
จ านวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 

ด้านประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร พบว่า มีประสบการณ์ ๕ – ๑๐ ปี จ านวน 
๑๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗ สุดท้ายคือ ต่ ากว่า ๕ ปี จ านวน ๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ 
ตามล าดับ 

ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๓ สุดท้ายคือระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท 
๑) ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของหลักสูตร 
การประเมินความสัมพันธ์ สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบทโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ภาพรวม มีผลคะแนนเฉล่ีย ๕.๐๐ แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้อง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าความสอดคล้องมากท่ีสุดเท่ากันทุกข้อ 
๒) ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต ด้านบริบทของหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑)  ด้านบริบทของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ 
= ๔.๒๕ , = ๐.๔๒๔) 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
๑) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านโครงสร้างหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างของ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = ๔.๑๖ , = ๐.๔๓๘) 

๒) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านรายวิชาในหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายวิชาใน

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (μ = ๔.๓๐ , = ๐.๒๕๖) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ 
๒.๑) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๕ ,  
= ๐.๒๙๗) 

๒.  ด้านความเหมาะสมท่ัวไปของรายวิชาในหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๒๖ ,  
= ๐.๓๖๒) 

๓) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านคุณลักษณะของอาจารย์ 
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ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณลักษณะของ
อาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (μ = ๓.๘๓ , = ๐.๔๓๘) 

๔) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านความพร้อมของนิสิต 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของนิสิต หลักสูตรพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 
๓.๖๕ , = ๐.๔๔๑) 

๕) ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(μ = ๓.๔๖ , = ๐.๕๗๙) 

๕.๑.๔ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ 
๑) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
ผู้บริหาร และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร

หลักสูตรสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๗๕ , = ๐.๗๕๑) 

๒) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน  
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 

ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๗๕ , = ๐.๕๕๘) 

๓) ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในการวัดและประเมินผล 

ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (แบบ ๒.๑) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (μ = ๓.๕๒ , = ๐.๕๐๙) 

 

๕.๑.๕ ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิต 
ผู้ ใ ช้บัณฑิตมีความคิดเห็น ต่อ คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา” อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

๕.๑.๖ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
๑) ด้านบริบท 
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หลักสูตรมีความเหมาะสมเข้ากับบริบทของมหาวอทยาลัยและรองรับกลุ่มประชากร
เป้าหมาย คือ พระสังฆาธิการ 

๒) ด้านปัจจัยน าเข้า 
ควรเพิ่มรายวิชาสมัยใหม่ 
ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับพระไตรปิฎก หรือการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

๓) ด้านกระบวนการ 
 ควรเน้นกระบวนการคัดเลือกนิสิตใหม่ท่ีเหมะสม 
๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยพบประเด็นท่ีส าคัญสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ ผลการประเมินด้านบริบทของหลักสูตร 
ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ด้านบริบทของหลักสูตร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๒ , = ๐.๕๒๘) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณฐมนต์ คมข า๓๐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัย
พบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมระดับมาก 
ส าหรับโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก 
ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับอาจารย์ และนิสิต ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก 
ส าหรับห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร และการวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมระดับมาก ด้านผลผลิตของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตท่ี
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมระดับมาก ส าหรับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิตขณะท่ีก าลังศึกษา 
ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก 

 
 ๕.๒.๒ ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 

ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสร้างของหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๑๙ , 
= ๐.๔๙๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรพร อรัณยภา และคณะ๓๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร-บัณฑิต คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔) โดยใช้แบบจ าลองซิปป์ (CIPP 
                                                 

๓๐ ณฐมนต์ คมข า, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๑  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”, วารสารหลักสูตรและการสอน, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม 
๒๕๕๐) : ๑๐. 

๓๑ ภัทรพร อรัณยภา และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .๒๕๔๔)”, วารสารการพยาบาลและการศึกษา, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๑๕ – ๑๖. 
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Model) ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินได้รับการประเมินจากประชากรท้ังหมดในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุดท้ังในเรื่องความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้ สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและเอกลักษณ์วิชาชีพ ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทุกรายวิชาสอดคล้องกับ
วัตถุประสง ค์ของหลักสูตร  เนื้ อหาทันสมัยน่ าสน ใจและ เหมาะสมกับจ านวนหน่ วยกิ ต  
ทุกรายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบวิชาชีพพยาบาล ในระดับมากถึงมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 

ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าพบว่า จ านวนอาจารย์มีเพียงพอกับรายวิชาท่ีสอน อาจารย์ 
มีความรู้และประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
หลักสูตร มีทักษะในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม วิธีการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผล สามารถสอน
เช่ือมโยงความรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ อาจารย์มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความตรงต่อเวลาท้ังใน
การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา เอาใจใส่
ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 
๕.๒.๓ ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
ผู้บริหาร และอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = ๔.๓๘ , = ๐.๗๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร ชิดนายี และคณะ๓๒ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP 
model) ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยแวดล้อมหรือบริบทของหลักสูตร คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยรวม มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และพระราชบัญญัติการศึกษา อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดเรียน
การสอนต่างๆ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีปริมาณพอเพียง คุณภาพ และ
ความสะดวกในการใช้บริการ อยู่ในระดับดี ยกเว้น โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และอินเทอร์เน็ตท่ีมีปริมาณไม่พอเพียง โดยคุณภาพและความ
สะดวกในการใช้บริการนั้น อยู่ในระดับพอใช้ถึงควรปรับปรุง ด้านกระบวนการด าเนินการ โดยรวม
และรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านผลผลิต ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ขณะท่ีสมรรถนะสากล อยู่ในระดับมาก ส่วนสมรรถนะรายช้ันปีของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

                                                 
๓๒ ศศิธร ชิดนายี และคณะ, “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีอุตรดิตถ์”, รายงานการวิจัย (อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์), ๒๕๔๘, บทคัดย่อ. 



๖๘ 
 

 

๕.๒.๔ ผลการประเมินด้านผลผลิต 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(μ = ๓.๗๘ , = ๐.๓๘๐) สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร๓๓ ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท พบว่า นโยบายท่ีทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก าหนดไว้ส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนิสิตท่ีก าลังเริ่มเข้าศึกษา มีความต้องการท่ีจะเข้าศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า นิสิต บัณฑิต และอาจารย์หรือ
วิทยากรท่ีสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก กล่าวคือ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย โครงสร้างและรูปแบบการจัดเนื้อหาวิชาท่ีเหมาะสม มี
ความพร้อมและความเหมาะสมในส่วนของอาจารย์ นิสิต ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และบรรยากาศทางวิชาการ ด้านกระบวนการ พบวา นิสิต และอาจารย์
หรือวิทยากรท่ีสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการหลักสูตร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ผลผลิต พบว่า นิสิต บัณฑิต อาจารย์หรือวิทยากร และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ผลผลิตของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านผลกระทบของหลักสูตร พบว่า นิสิต 
บัณฑิต และผู้บังคับบัญชาช้ันต้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ   
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 หลักสูตรควรน าผลการวิจัยไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนา
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาอย่างต่อเนื่องและเก็บข้อมูลจากนิสิตทุกช้ันปี เพื่อสะท้อนปัญหาท่ีครอบคลุมทุก

ด้าน 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๓ สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร, “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร”, รายงานการวิจัย (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๘, บทคัดย่อ. 



๖๙ 
 

 

 
บรรณานุกรม  

 

๑) หนังสือและเอกสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 พ.ศ.๒๕๔๘. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. (๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๔๘). 
 . ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ.๒๕๕๒. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง. (๓๑ สิงหาคม

๒๕๕๒). 
กาญจนา คุณารักษ์. หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 พระราชวังสนามจันทร์, ๒๕๔๐. 
กรรณิการ์ สัจกุล และบุญมี เณรยอด. การประเมินผลหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร:ภาควิชาบริหาร 
 การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๒.                                   
จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส. แนวคิดทฤษฎีการประเมิน. ภูเก็ต : บัณฑิตวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ๒๕๔๖. 
ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์. การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส, 

๒๕๓๙. 
ทิศนา  แขมมณี ใน สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  (บรรณาธิการ). รวมบทความทางการประเมินโครงการ   
 เล่มที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
ธ ารง บัวศรี. ทฤษฏีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนา.พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการ 
 พิมพ์, ๒๕๔๒. 
 . ทฤษฎีหลักสูตร (ภาค ๒) . กรุงเทพมหานคร : โครงการพัฒนาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๓. 
ณฐมนต์ คมข า. “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๑   
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”. วารสารหลักสูตรและการสอน, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  
 (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐). 
บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา 
 สาส์น, ๒๕๔๖. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, ๒๕๓๕. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘.         
 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง. (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘). 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒. 
 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒). 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก. (๑๙  
 สิงหาคม ๒๕๔๒). 
พิสณุ ฟองศรี. การประเมินทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เทียม 



๗๐ 
 

 

 ฝ่าการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
ภัทรพร อรัณยภา และคณะ. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ .๒๕๔๔)”. วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 
ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑). 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. “หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ  

 หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕”. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ. เทคนิคและวิธีการสอน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, ๒๕๔๑. 
สงัด  อุทรานันท์. พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : วงเดือนการพิมพ์,  
 ๒๕๒๗.                                                     
 . พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 มิตรสยาม, ๒๕๓๒. 
สิริพร  บุญญานันต์. “การวิจัยหลักสูตร” วารสารวิธีวิทยาวิจัย  (๑ : กันยายน – ธันวาคม ๒๕๒๙).       
สุดาพร ไชยะ. “การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ราชนครินทร์”. วารสารวิทยาจารย์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๑๐ (สิงหาคม ๒๕๕๓). 
๒) งานวิจัย 
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน 
 ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์”. รายงานการวิจัย.  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปี 
 การศึกษา ๒๕๕๒”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๓. 
ภูษณิศา นวลสกุล. “การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง  
 พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย . มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, ๒๕๕๐. 
รัชนีวรรณ ข าประดิษฐ์ และอรพินธุ์ พูนนารถ. “การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 
 สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎอุตรดิตถ์, ๒๕๔๙. 
ศศิธร ชิดนายี และคณะ. “การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีอุตรดิตถ์”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, ๒๕๔๘. 
สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร. “การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘. 
สมบูรณ์ บุญฤทธิ์. “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๓๘ สาขาวิชา 
 ศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”,  



๗๑ 
 

 

 รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

อัญชลี ไสยวรรณ และคณะ. “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการปฐมวัย 
 ศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

 

 



๗๔ 
 

 

 
 
 

แบบประเมินเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
--------------------------------------- 
แบบประเมินส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค าช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรด้านบริบท
หลักสูตรของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. ค าตอบของท่านจะไม่ถือว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต่จะมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อค าถามท่ีท่านสามารถตอบได้ ท้ังนี้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน อันจะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๓ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 
  ตอนท่ี  ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
     ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ์ 

๒. ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร       ต่ ากว่า ๕ ปี    ๕ – ๑๐ ปี    ๑๐ ปีข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ต าแหน่งทางวิชาการ      ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ไม่มี 
 

ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
           ค าชี้แจง โปรดพิจารณาความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรด้านบริบท โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  และตัดสินใจให้คะแนนผลการประเมินได้โดยเลือกท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง 
“ผลการพิจารณาความสัมพันธ์สอดคล้อง”  เพียงช่องเดียว  โดยมีความหมายของคะแนนท่ีให้ดังนี้ 
   - ๑  หมายถึง  เห็นว่ารายการประเมินไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง    
                      ๐  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินไม่มีความสัมพันธ์สอดคล้อง      
    ๑  หมายถึง  เห็นว่ารายการประเมินมีความสัมพันธ์สอดคล้อง    
 

 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



๗๕ 
 

 

รายการประเมิน ดัชนีข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธ์สอดคล้อง 
-๑ ๐ ๑ 

๑. หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน  
ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
 

วิสัยทัศน์  
มุ่ ง พัฒนามหาวิ ทย า ลัย เป็น ศูนย์ ก ลา ง
การศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ 
โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่  ให้น าไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 

  

๒.หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของคณะ 

วัตถุประสงค์ของคณะพุทธศาสตร์ 
   ๑. มุ่งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์และบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้านการผลิต
บัณฑิต การพัฒนาวิชาการ การวิจัย การ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. มุ่งพัฒนาคุณภาพของนิสิต ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน สังคมและ
พระพุทธศาสนา 
   ๓. มุ่ งพัฒนาคณะพุทธศาสตร์  ให้ เป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ด้ า น
พระพุทธศาสนา ปรัชญา และบาลีสันสกฤต 
  ๔. มุ่งสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม 
คณะสงฆ์และรัฐบาล ในการด าเนินกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา 

 

  

๓.หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

  

๔.หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการของท้องถิ่น 

แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 
  

๕. เนื้อหาของหลักสูตรมีความ
ทั น ส มั ย แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 
  



๗๖ 
 

 

รายการประเมิน ดัชนีข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ผลการพิจารณา

ความสัมพันธ์สอดคล้อง 
-๑ ๐ ๑ 

ป ร ะ โ ย ชน์  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ
มหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวไปท้ังใน
และต่างประเทศ 

เชิงพุทธ 

๖.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

 
  

๗. มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
ร ะ ห ว่ า ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และรายวิชา 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 

 

  

 

ตอนที่  ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
          ๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ์กับปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ์กับความต้องการของ
ประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๗๗ 
 

 

 ๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ์กับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๕. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย
และก่อให้เกิดประโยชน์ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยช้ันน าท่ัวไปท้ังในและต่างประเทศ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๗. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๘. ข้อเสนอแนะต่อทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง 
 



๗๘ 
 

 

 
 
 
 

แบบประเมินเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
--------------------------------------- 

แบบประเมินส าหรับผู้บริหาร 
ค าช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. ค าตอบของท่านจะไม่ถือว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต่จะมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อค าถามท่ีท่านสามารถตอบได้ ท้ังนี้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน อันจะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ์ 

๒. ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร       ต่ ากว่า ๕ ปี    ๕ – ๑๐ ปี    ๑๐ ปีข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ต าแหน่งทางวิชาการ      ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ไม่มี 
 
ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
        ค าชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ แล้วประเมินรายการต่างๆ ด้วยการท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๑ 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



๗๙ 
 

 

      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ
วิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 

 
 
 
 
 
 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๒ 
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 

 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๓     
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๓ 
 



๘๐ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
            การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า มุ่งประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

  ๑) โครงสร้างของหลักสูตร 
      ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาจ านวนหน่วยกิตและเงื่อนไขการจบหลักสูตร และท า
เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน่วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี หรือ 
นิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

  
   



๘๑ 
 

 

มีความเหมาะสมเพียงใด 
๖ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ปีละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
             ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ 
ความพร้อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต่ละรายวิชา เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต      
๓ รายวิชาเป็นความรู้ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดล าดับรายวิชาในการเรียนได้เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต้น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการส่ือสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย      



๘๒ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตช้ันสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น        
๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับส่ิงแวดล้อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ    
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔)      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิัยปิฎก      



๘๓ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก      
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   การปกครองคณะสงฆ์ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด้าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                             
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต์      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        



๘๔ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปิฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                   
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปิฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                         
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ 

                    มนุษยชน               
     

๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 
                   ยั่งยืน        

     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย์      
๑ อาจารย์มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความ

เข้าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย์สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม ่      
๓ อาจารย์สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาไทย      
๕ อ า จ า ร ย์ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้

ภาษาต่างประเทศ 
     

๖ อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย์สามารถท างานร่ วมกับผู้อื่น ไ ด้อย่ างมี      



๘๕ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ประสิทธิภาพ 
๘ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและ

นอกช้ันเรียน 
     

๙ อาจารย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารย์   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๔ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาอย่าง
ชัดเจนและมีประโยชน์ 

     

ความพร้อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปิดสอน 
     

๒ นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนในช้ันเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย      
๕ นิ สิตมีนิ สัยรั กการเรียนรู้ และกระ ตือรือร้น ใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร้อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความมั่นใจต่อความรู้  ความสามารถของ

อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิ สิตมีความภาคภูมิ ใจในการเข้ามาศึกษาตาม      



๘๖ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

หลักสูตรนี้ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง

ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

     

๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ีพักผ่อน สถาน ท่ีจัดกิจกรรม 
สถานท่ีออกก าลังกาย 

     

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ 

 

  ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่อง
เดียว   
 



๘๗ 
 

 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน  หลัง ส้ิน สุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผล สัมฤทธิ์ ของนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ปีท่ีแล้ว 

     

๖ อาจารย์ ใหม่ ทุกคน ไ ด้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

๘ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๙ ภาระงานสอนของอาจารย์ท่ีเป็นจริงในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

     

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างเหมาะสม 

     



๘๘ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ 
และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน      
๓ มีการท าวิจัยในช้ันเรียน      
๔ มีการน าผลการวิจัยช้ันเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน าส่ือเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเสริม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายให้นิสิตท าช้ินงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตท้ังในและ
นอกช้ันเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให้นิสิตท าและแจ้งผลให้
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 

     

๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

๓ การสอนและการศึกษาค้นคว้าเน้นใช้ภาษาอังกฤษ      
๔ การ จัดก าร เ รี ยน การ สอน เน้ น และ ส่ ง เ สริ ม

กระบวนการวิจัย 
     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะการคิด      



๘๙ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๖ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ      
๗ กา รก า กั บ ติ ดต ามคว าม ก้ า ว หน้ า ใน ก าร ท า

วิทยานิพนธ์ 
     

๘ การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจนและ
แจ้งให้นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด
สร้างสรรค์ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องท้ังก่อน 
ระหว่างและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก่นิสิตในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการด าเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด

สร้างสรรค์ 
     



๙๐ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔ มีกระบวนการให้นิ สิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๕ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๕ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซื่อสัตย์      
๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม      
๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      

ด้านความรู้      
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ      



๙๑ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง      
๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย      
 ด้านทักษะทางปัญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ใน

การตัดสินใจ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน      
๑๘ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย      
๒๐ ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน 
     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

๒๓ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

     

๒๔ 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

     

๒๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ      



๙๒ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

พระพุทธศาสนา” 
๒๖ มีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงมัวเมาส่ิงยั่วยุ      

๒๗ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ 
มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ 
เผ่ือแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใคร
ร้องขอ 

     

๓๐ ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจหลักค าสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให้คนรอบข้างและสังคมเข้าใจสถานการณ์ท่ี
กระทบต่อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่างๆ  

     

๓๗ เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิต 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง 
 
 
 



๙๓ 
 

 

 
 

แบบประเมินเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
--------------------------------------- 

แบบประเมินส าหรับอาจารย ์
ค าช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. ค าตอบของท่านจะไม่ถือว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต่จะมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อค าถามท่ีท่านสามารถตอบได้ ท้ังนี้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน อันจะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๕ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ  
  ตอนท่ี  ๕ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ  บรรพชิต     คฤหัสถ์ 

๒. ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร       ต่ ากว่า ๕ ปี    ๕ – ๑๐ ปี    ๑๐ ปีข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษา            ปริญญาตรี     ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 ๔. ต าแหน่งทางวิชาการ      ศาสตราจารย์        รองศาสตราจารย์       ผู้ช่วยศาสตราจารย์       ไม่มี 
 
ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
        ค าชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ แล้วประเมินรายการต่างๆ ด้วยการท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว 
    
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๑ 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



๙๔ 
 

 

      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ
วิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 
 

 
 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๒ 
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 

 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๓     
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๓ 
 



๙๕ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
            การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า มุ่งประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

  ๑) โครงสร้างของหลักสูตร 
      ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาจ านวนหน่วยกิตและเงื่อนไขการจบหลักสูตร และท า
เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน่วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี หรือ 
นสิิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ช่ัวโมง 

  
   



๙๖ 
 

 

มีความเหมาะสมเพียงใด 
๖ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

ปีละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
             ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ 
ความพร้อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว 
     
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต่ละรายวิชา เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต      
๓ รายวิชาเป็นความรู้ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดล าดับรายวิชาในการเรียนได้เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต้น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการส่ือสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
     



๙๗ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        
๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตช้ันสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น        
๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับส่ิงแวดล้อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ    
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔)      



๙๘ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิัยปิฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก      
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   การปกครองคณะสงฆ์ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด้าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                             
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต์      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      



๙๙ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปิฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      
๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 

                    มหายาน           
     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                   
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปิฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                         
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ 

                    มนุษยชน               
     

๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 
                   ยั่งยืน        

     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย์      
๑ อาจารย์มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความ

เข้าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย์สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่      
๓ อาจารย์สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาไทย      
๕ อ า จ า ร ย์ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้

ภาษาต่างประเทศ 
     

๖ อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     



๑๐๐ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗ อาจารย์สามารถท างานร่ วมกับผู้อื่นไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 

     

๙ อาจารย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

     

คุณลักษณะของอาจารย์   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๔ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาอย่าง
ชัดเจนและมีประโยชน์ 
 

     

ความพร้อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปิดสอน 
     

๒ นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนในช้ันเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย      
๕ นิ สิตมีนิ สัยรั กการเรียนรู้ และกระ ตือ รือร้น ใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร้อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความมั่นใจต่อความรู้  ความสามารถของ      



๑๐๑ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรนี้ 
๑๐ นิ สิตมีความภาคภูมิ ใจในการเข้ามาศึกษาตาม

หลักสูตรนี้ 
     

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง

ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

     

๓ ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

     

๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ีพักผ่อน สถาน ท่ีจัดกิจกรรม 
สถานท่ีออกก าลังกาย 

     

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ 

 



๑๐๒ 
 

 

  ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่อง
เดียว   
 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กระบวนการบริหารหลักสูตร        
๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

     

๒ มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

     

๓ มีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔ มีการทวนสอบผล สัมฤทธิ์ ของนั ก ศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

๕ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 
ปีท่ีแล้ว 

     

๖ อาจารย์ ใหม่ ทุกคน ไ ด้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

๗ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

๘ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๙ ภาระงานสอนของอาจารย์ท่ีเป็นจริงในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

     



๑๐๓ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑๐ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างเหมาะสม 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ 
และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

     

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน      
๓ มีการท าวิจัยในช้ันเรียน      
๔ มีการน าผลการวิจัยช้ันเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน าส่ือเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเสริม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายให้นิสิตท าช้ินงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตท้ังในและ
นอกช้ันเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให้นิสิตท าและแจ้งผลให้
นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 

     

๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน 

     

๓ การสอนและการศึกษาค้นคว้าเน้นใช้ภาษาอังกฤษ      



๑๐๔ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔ การ จัดก าร เ รี ยน การ สอน เน้ น และ ส่ ง เ สริ ม
กระบวนการวิจัย 

     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะการคิด      
๖ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ      
๗ กา รก า กั บ ติ ดต ามคว าม ก้ า ว หน้ า ใน ก าร ท า

วิทยานิพนธ์ 
     

๘ การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจนและ
แจ้งให้นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตาม
สภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาและตรง
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของนิสิต
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด
สร้างสรรค์ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องท้ังก่อน 
ระหว่างและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก่นิสิตในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการด าเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      



๑๐๕ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมีความคิด

สร้างสรรค์ 
     

๔ มีกระบวนการให้นิ สิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๕ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน 

     

๖ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๕ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซื่อสัตย์      
๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม      



๑๐๖ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
ด้านความรู้      
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง      
๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย      
 ด้านทักษะทางปัญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ใน

การตัดสินใจ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน      
๑๘ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย      
๒๐ ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน 
     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

๒๓ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ      



๑๐๗ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ติดต่อส่ือสาร 
๒๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงมัวเมาส่ิงยั่วยุ      

๒๗ 
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงไปตรงมา 

     

๒๘ 
มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ 
เผ่ือแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใคร
ร้องขอ 

     

๓๐ ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจหลักค าสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให้คนรอบข้างและสังคมเข้าใจสถานการณ์ท่ี
กระทบต่อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่างๆ  

     

๓๗ เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิต 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง 



๑๐๘ 
 

 

 
 

แบบประเมินเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
--------------------------------------- 

แบบประเมินส าหรับนิสิต 
ค าช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. ค าตอบของท่านจะไม่ถือว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต่จะมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อค าถามท่ีท่านสามารถตอบได้ ท้ังนี้ เพื่อ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมิน อันจะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๔ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
  ตอนท่ี  ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
  ตอนท่ี  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ  
  

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑.    สถานภาพ          บรรพชิต                   คฤหัสถ์ 
 ๒.    เพศ                  ชาย                        หญิง 
 ๓.    อายุ      ต่ ากว่า ๑๗  ปี            ๑๗ – ๒๐ ปี          ๒๑ – ๔๐ ปี        ๔๐ ปีขึ้นไป 
 ๔.    สถานะการประกอบอาชีพ         มีอาชีพ (ระบุ).................................     ไม่มีอาชีพ        
 

ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
        ค าชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ แล้วประเมินรายการต่างๆ ด้วยการท าเครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๑ 
      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และ
วิจัยวิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน 

 

 
 

หมายเลข 
แบบประเมิน 

     



๑๐๙ 
 

 

 
 
 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๑ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๒ 
    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมด้านจิตใจและปัญญา 

 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๒ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ ๓     
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนา 
ชีวิตและสังคม 
 

 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ ๓ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าท่ีการงานและใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๒ มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคม
และชุมชน 

     



๑๑๐ 
 

 

๓ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านบริบท 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๓ การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
            การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า มุ่งประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างของ
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

  ๑) โครงสร้างของหลักสูตร 
      ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาจ านวนหน่วยกิตและเงื่อนไขการจบหลักสูตร และท า
เครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ 
หน่วยกิต มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๒ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  ๑๘   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๓ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต  
   วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๔ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๕ พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๑ ปี หรือ 
นิสิตคฤหัสถ์ปฏิบัติงานบริการสังคม 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ ช่ัวโมง 
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  

   

๖ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ปีละ ๑๐ วัน รวม ๔๐ วัน    
มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

๗ ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษาท่ีจบ
การศึกษา มีความเหมาะสมเพียงใด 

  
   

 



๑๑๑ 
 

 

 ๒) รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิตและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
             ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ 
ความพร้อมของนิสิตและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของท่านเพียงช่องเดียว 
   
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

รายวิชาในหลักสูตร      
ความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตร      
๑ ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
     

๒ รายวิชาแต่ละรายวิชา เหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต      
๓ รายวิชาเป็นความรู้ท่ีทันสมัย      
๔ มีการจัดล าดับรายวิชาในการเรียนได้เหมาะสม      

ความเหมาะสมเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ  ๙  รายวิชา      
๕ ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม      
๖ ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป       
๗ ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                   
๘ ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองต้น       
๙ ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป      

๑๐ ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการส่ือสาร      
๑๑ ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      
๑๒ ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น      
๑๓ ๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
     

๑๔ ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเลือก ๒๒ รายวิชา       
๑๕ ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย      
๑๖ ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      
๑๗ ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม      
๑๘ ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      
๑๙ ๐๐๐ ๑๑๖    ภาษาอังกฤษเบื้องต้น        



๑๑๒ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒๐ ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๒๑ ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น        
๒๒ ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตช้ันสูง      
๒๓ ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น      
๒๔ ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง       
๒๕ ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองต้น        
๒๖ ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง      
๒๗ ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น        
๒๘ ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง       
๒๙ ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองต้น      
๓๐ ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง      
๓๑ ๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับส่ิงแวดล้อม      
๓๒ ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย        
๓๓ ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม      
๓๔ ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา      
๓๕ ๐๐๐ ๒๔๑    วิทยาศาสตร์กายภาพและ 

                     ประยุกตวิทยา 
     

๓๖ ๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ    
                     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

หมวดวิชาเฉพาะ  - วิชาแกนพระพุทธศาสนา 
 ๒๐ รายวิชา 

     

๓๘ ๐๐๐ ๑๔๔   วรรณคดีบาลี      
๓๙ ๐๐๐ ๑๔๕   บาลีไวยากรณ์      
๔๐ ๐๐๐ ๑๔๖  แต่งแปลบาลี      
๔๑ ๐๐๐ ๑๔๗       พระไตรปิฎกศึกษา  ๒(๒-๐-๔)      
๔๒ ๐๐๐ ๑๔๘   พระวนิัยปิฎก      
๔๓ ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก      
๔๔ ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก      
๔๕ ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑      
๔๖ ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒      
๔๗ ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓      
๔๘ ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔      



๑๑๓ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

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   การปกครองคณะสงฆ์ไทย      
๕๕ ๐๐๐ ๒๖๑       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      
๕๖ ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ      
๕๗ ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทาง 

                     พระพุทธศาสนา 
     

หมวดวิชาเฉพาะ – วิชาเฉพาะด้าน  
- วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๕ รายวิชา         

     

๕๘ ๑๐๑ ๓๐๑      พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                             
๕๙ ๑๐๑ ๓๐๒      พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์      
๖๐ ๑๐๑ ๔๐๓      พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา      
๖๑ ๑๐๑ ๔๐๔      ธรรมประยุกต์      
๖๒ ๑๐๑ ๔๐๕      พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์      
วิชาเอก – วิชาบังคับ   ๑๒  รายวิชา      
๖๓ ๑๐๑ ๓๐๖       หลักพุทธธรรม      
๖๔ ๑๐๑ ๓๐๗       พุทธปรัชญาเถรวาท       
๖๕ ๑๐๑ ๓๐๘       ธรรมบทศึกษา      
๖๖ ๑๐๑ ๓๐๙       วิสุทธิมัคคศึกษา       
๖๗ ๑๐๑ ๓๑๐       นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก      
๖๘ ๑๐๑ ๓๑๑       พระพุทธศาสนามหายาน      
๖๙ ๑๐๑ ๓๑๒       พระสูตรมหายาน        
๗๐ ๑๐๑ ๔๑๓       พุทธศิลปะ       
๗๑ ๑๐๑ ๔๑๔       ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง      
๗๒ ๑๐๑ ๔๑๕       จิตวิทยาในพระไตรปิฎก      
๗๓ ๑๐๑ ๔๑๖       ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา      
๗๔ ๑๐๑ ๔๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนา      
วิชาเอก – วิชาเลือก  ๑๒  รายวิชา      



๑๑๔ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗๕ ๑๐๑ ๓๑๘      เปรียบเทียบเถรวาทกับ 
                    มหายาน           

     

๗๖ ๑๐๑ ๓๑๙      ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก                   
๗๗ ๑๐๑ ๓๒๐      อักษรจารึกในพระไตรปิฎก      
๗๘ ๑๐๑ ๓๒๒      พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย      
๗๙ ๑๐๑ ๓๒๓      พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน      
๘๐ ๑๐๑ ๓๒๔      ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา 
     

๘๑ ๑๐๑ ๓๒๕      พุทธธรรมกับสังคมไทย                         
๘๒ ๑๐๑ ๔๒๗      รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก                        
๘๓ ๑๐๑ ๔๒๙      พระพุทธศาสนากับสันติภาพ      
๘๔ ๑๐๑ ๔๓๐      พระพุทธศาสนากับสิทธิ 

                    มนุษยชน               
     

๘๕ ๑๐๑ ๔๓๑      พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ี 
                   ยั่งยืน        

     

๘๖ ๑๐๑ ๔๓๗      พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข      
คุณลักษณะของอาจารย์      
๑ อาจารย์มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความ

เข้าใจในรายวิชาท่ีสอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๒ อาจารย์สามารถวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่      
๓ อาจารย์สามารถบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
๔ อาจารย์สามารถติดต่อส่ือสารและใช้ภาษาไทย      
๕ อ า จ า ร ย์ ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ใ ช้

ภาษาต่างประเทศ 
     

๖ อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๗ อาจารย์สามารถท างานร่ วมกับผู้อื่นไ ด้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

     

๘ อาจารย์สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกช้ันเรียน 

     

๙ อาจารย์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

     

๑๐ อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน านิสิตด้าน      



๑๑๕ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

วิชาการและวิชาชีพ 
คุณลักษณะของอาจารย์   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณวุฒิเหมาะสม      
๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีต าแหน่งทางวิชาการ

เหมาะสม 
     

๓ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มีประสบการณ์ในการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๔ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เวลาท่ีเพียงพอใน
การปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

     

๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าปรึกษาอย่าง
ชัดเจนและมีประโยชน์ 

     

ความพร้อมของนิสิต      
๑ นิสิตมีพื้นฐานความรู้ เพียงพอในการศึกษาตาม

หลักสูตรที่เปิดสอน 
     

๒ นิสิตมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๓ นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนในช้ันเรียน      
๔ นิสิตมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย      
๕ นิ สิตมีนิ สัยรั กการเรียนรู้ และกระ ตือรือร้น ใน

การศึกษา 
     

๖ นิสิตมีความประพฤติเรียบร้อย/เหมาะสมกับ 
สมณสารูป 

     

๗ นิสิตมีเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ตามหลักสูตร      
๘ นิสิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานิสิต      
๙ นิสิตมีความมั่นใจต่อความรู้  ความสามารถของ

อาจารย์ผู้สอนตามหลักสูตรนี้ 
     

๑๐ นิ สิตมีความภาคภูมิ ใจในการเข้ามาศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 

     

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๑ ความพอเพียงของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง

ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ  
     

๒ ความเหมาะสมของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ 

     



๑๑๖ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๓ ความสะดวกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
การศึกษา 

     

๔ ความเหมาะสมและทันสมัยของหนังสือ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ เอกสาร ต าราตามหลักสูตร 

     

๕ ความทันสมัยของส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตร 

     

๖ ความสะดวกรวดเร็วของบริการสืบค้นข้อมูลใน
ห้องสมุด 

     

๗ ความพอเพียงของจ านวนคอมพิวเตอร์ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด 

     

๘ ความสะดวกและรวดเร็วของการเช่ือมโยงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

     

๙ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

     

๑๐ การจัดบริการท่ีจ าเป็น เช่น ทุนการศึกษาการบริการ
อนามัย หอพัก ท่ีพักผ่อน สถาน ท่ีจัดกิจกรรม 
สถานท่ีออกก าลังกาย 

     

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่  ๔ การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ 

 

  ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      



๑๑๗ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

โดยการลดสัดส่วนการถ่ายทอดความรู้ของ
อาจารย์ และเพิ่มสัดส่วนการปฏิบัติและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนให้มากขึ้น 

๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

     

๓ มีการท าวิจัยในช้ันเรียน      
๔ มีการน าผลการวิจัยช้ันเรียนมาปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
     

๕ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีน าส่ือเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเสริม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์
และนิสิต 

     

๖ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การวิจัย  

     

๗ มีการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน 

     

๘ มีการมอบหมายให้นิสิตท าช้ินงานท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

     

๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตท้ังในและ
นอกช้ันเรียน 

     

๑๐ มีการตรวจงานท่ีมอบหมายให้นิสิตท าและแจ้งผล
ให้นิสิตทราบทุกครั้ง 

     

การจัดการเรียนการสอน   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ การจัดการเรียนการสอนสนองตอบต่อความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

     

๒ ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการเรียนการสอน 

     

๓ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า เ น้ น ใ ช้
ภาษาอังกฤษ 

     

๔ การจัดการเรียนการสอนเน้นและส่ง เสริม
กระบวนการวิจัย 

     

๕ การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะการคิด      



๑๑๘ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๖ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ      
๗ การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์ 
     

๘ การให้ความรู้และ เตรียมความพร้อมในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น) 

     

๑ มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน
และแจ้งให้นิสิตทราบ 

     

๒ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและตรง
ตามสภาพจริง 

     

๓ มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

     

๔ มีการวัดและประเมินผลตามความสามารถของ
นิสิตโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

๕ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

     

๗ มีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องท้ังก่อน 
ระหว่างและหลังเสร็จส้ินการเรียนการสอน 

     

๘ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนและการสอน 

     

๙ มีการประกาศผลการเรียนแก่นิสิตในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

     

๑๐ มีคณะกรรมการด าเนินการวัดและประเมินผลใน
ระดับหลักสูตร 

     

การวัดและประเมินผล   
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น) 

     

๑ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
๒ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง      
๓ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่ ง เน้นให้นิ สิตมี

ความคิดสร้างสรรค์ 
     



๑๑๙ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔ มีกระบวนการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

     

๕ มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนและการสอน 

     

๖ เกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์มีความชัดเจน      
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านกระบวนการ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินเพือ่การวิจัย  
เร่ือง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
--------------------------------------- 

หมายเลข 
แบบประเมิน 



๑๒๐ 
 

 

แบบประเมินส าหรับผู้ใช้บัณฑิต 
ค าช้ีแจง   
 ๑. แบบประเมินนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตแพร่ 
 ๒. ค าตอบของท่านจะไม่ถือว่าถูกหรือผิด เพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะตัว แต่จะมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๓. ขอความกรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อค าถามท่ีท่านสามารถตอบได้ ท้ังนี้  
เพื่อความสมบูรณ์ของแบบประเมิน อันจะส่งผลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ และเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 
 ๔. แบบประเมินนี้ มี ๒ ตอน คือ 
  ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี  ๒ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ๑. สถานภาพ            บรรพชิต                  คฤหัสถ์ 
  ๒. ประสบการณ์การใช้บัณฑิตในหลักสูตร  

                ต่ ากว่า ๕ ปี          ๕ – ๑๐ ปี            ๑๐ ปีข้ึนไป 
 

  ๓. วุฒิการศึกษา         ปริญญาตรี               ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 

  ๔. ต าแหน่งในหน่วยงานท่ีใช้บัณฑิต....................................................................................... 
 

 
ตอนที่ ๒ การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต  
 ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  
  

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

     

ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
๑ มีวินัย      
๒ มีความอดทน      
๓ มีความซื่อสัตย์      
๔ เสียสละเพื่อส่วนรวม      



๑๒๑ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
ด้านความรู้      
๖ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ      
๗ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง      
๘ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาวิชา      
๙ มีความรู้ในระดับท่ีสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
     

๑๐ เข้าใจในงานของตนเองและงานท่ีได้รับมอบหมาย      
 ด้านทักษะทางปัญญา      
๑๑ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ

กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
     

๑๒ ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ 

     

๑๓ ความสามารถในการวางแผนการท างาน      
๑๔ การตรวจสอบ ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ      
๑๕ ความสามารถในการเสนอข้อมูลและแนวคิดเพื่อใช้ใน

การตัดสินใจ 
     

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     

๑๖ ความสามารถในการท างานเป็นทีม      
๑๗ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน      
๑๘ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
๑๙ รับผิดชอบจัดการงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย      
๒๐ ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน 
     

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๒๑ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้
เหตุผล 

     

๒๒ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      

๒๓ 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร 

     

๒๔ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ      



๑๒๒ 
 

 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ติดต่อส่ือสาร 
๒๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา” 

     

๒๖ มีสติ ไตร่ตรอง ไม่หลงมัวเมาส่ิงยั่วยุ      
๒๗ ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและ

ตรงไปตรงมา 
     

๒๘ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ด าเนินชีวิตด้วยความ
พอเพียง 

     

๒๙ เผ่ือแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใคร
ร้องขอ 

     

๓๐ ฝึกเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน      
๓๑ ศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
     

๓๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนท่ีดี      
๓๓ อธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจหลักค าสอน

พระพุทธศาสนา 
     

๓๔ ชักชวนให้คนรอบข้างปฏิบัติตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา 

     

๓๕ อธิบายให้คนรอบข้างและสังคมเข้าใจสถานการณ์ท่ี
กระทบต่อพระพุทธศาสนา 

     

๓๖ ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่างๆ  

     

๓๗ เป็นผู้น าในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา      
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรด้านผลผลิต 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินนี้อย่างดียิ่ง 


