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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาเขตอีสาน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารกิจการ  
                                          พระพุทธศาสนา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  SO1086 การบริหารวัดที่ดี  
                               Good Monastery Govemance 
2. จ านวนหน่วยกิต  
 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 กลุ่มวิชาเอกการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา รายวิชาบังคับเรียน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล, ผศ. 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
        ภาคการศึกษาที่ 1/2559 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้าม)ี            -ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี           -ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อ 
จ านวน
ชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงท่ี 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

- ชี้แจงโครงสร้างละเอียดประจ าวิชา                                 
บทที่ 1  
        - ความรู้เบื้องต้นทฤษฎีและ
หลักการบริหาร 
        - รูปแบบการบริหาร 

9 9  

บทที่ 2  
- การบริหารเชิงพุทธ 

9 9  

บทที่ 3 
แนวทางการบริหารวัดและองค์กรรูปแบบ
ใหม่ 

9 9  

บทที่ 4  
การบริหารจัดการที่ดี  
(Good Governance) 

9 
 

9  

บทที่ 5  
แนวทางการบริหารวัดและองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

9 9  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
(ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานประสิทธิผล 

ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิผล 

อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ถ้ามี) 

มี ไม่ม ี  

คุณธรรมจริยธรรม 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 1.3 มีจิตสาธารณะ 
รักและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 
 

 

 

 

1. การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

2. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
โดยให้ความส าคัญต่อการตรงต่อ
เวลา ส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 

3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(กรณีศึกษา) 

4. การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียน เน้นการแต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ใช้เวลานานในการอธิบายตัวอย่างประกอบใน
เรื่องการรักษาศีล การท าบุญ การสวดมนต ์

และต้องพูดบ่อยๆ เพราะนักศึกษายังเป็นวัยรุ่น 
ความสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต้องคอย
ปลูกฝังอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ให้สม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

- อาจารย์ควรเลือกกรณีศึกษาที ่

ครอบคลุมประเด็นไม่ซับซ้อน และควรเป็น
เรื่องในปัจจุบันท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม 

- ควรใช้เวลากระชับในการอภิปรายและ
น าเสนอ 

ความรู้ 

2.1 มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชา
บริหารกิจการ 
พระพุทธศาสนา 
 2.2 มีทักษะและ

1. การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การน าเสนอ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการ
เขียนรายงาน 

2. การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ

  - การวิเคราะห์กรณีศึกษาใช้เวลานานกว่าท่ี
ก าหนดไวเ้พราะนักศึกษาไม่ค่อยสนใจ
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ แนะน าให้นักศึกษา
พยายามติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ช่วงข่าว
ต่างประเทศ และให้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าว
ต่างประเทศ 
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ประสบการณ์การเรียนรู้
ในสาขาวิชาบริหาร
กิจการพระพุทธศาสนา 
สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 2.3 มีความรู้ความ
เข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ 
ในสาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การแก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 
 2.4 ตระหนักศึกษาใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ์ 
 2.5 มีความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  
 

ได้ฝึกการท างานเดี่ยวและเป็น
กลุ่ม 

3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งใน
และนอกสถานที ่
 
1. การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การน าเสนอ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการ
เขียนรายงาน 

2. การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ฝึกการท างานเดี่ยวและเป็น
กลุ่ม 

3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งใน
และนอกสถานที ่

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการปรับเกี่ยวกับการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนโดยการจับฉลากกลุ่มที่จะได้น าเสนอไม่ให้
น าเสนอทุกกลุ่มทั้งนี้ให้มีการสรุปสาระส าคัญ
จากกลุ่มที่เสนอโดยอาจารย์ผู้สอนหาก
นักศึกษาไม่สามารถน าเสนอได้ครอบคลุม
ประเด็นการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

- ให้นักศึกษาที่ไม่ได้น าเสนอในช้ันเรียนท าเป็น
เอกสารสรุปแจกในช้ันเรียน 

-การวิเคราะห์กรณีศึกษาใช้เวลานานกว่าท่ี
ก าหนดไวเ้พราะนักศึกษาไม่ค่อยสนใจ
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ แนะน าให้
นักศึกษาพยายยามติดตามข่าวสารทาง
โทรทัศน์ช่วงข่าวต่างประเทศ และให้อ่าน
หนังสือพิมพ์ข่าวต่างประเทศรวมถึงอ่าน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อยอดความรู้ใน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ทักษะทางปัญญา 

3.2 สามารถคิด
วิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ของ
ตนในการแก้ปัญหาการ
ท างานได้ 

1. การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 

2. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การสัมมนา การท ารายงาน 

3. การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้
พอเพียงส าหรับการใช้ใน
ห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

  อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์

-นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือประยุกต์ความรู้ไม่
ค่อยเป็น  

ข้อเสนอแนะ 

-ให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาบทวิเคราะห์ต่างๆ 
ที่สนใจ และฝึกคิดนอกกรอบ แต่อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ ์

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.3 มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพอย่าง

1. ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม
แต่ละคร้ัง และผู้รายงาน 

2. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 
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ต่อเนื่อง  3. การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึก
ภาคสนาม ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 5.1 มีความสามารถ
ในการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือ 
กระบวนการวิจัยในการ
คิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและใน
การปฏิบัติงานได้ 
 

1. มีวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ท างานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติ
เบื้องต้น และสอดแทรกตาม
รายวิชาต่างๆ 

2. ฝึกการน าเสนอผลงานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

3. มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ e-learning การทดสอบ
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

  - นักศึกษาส่งงานครบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต แต่มีงานท่ี
ซ้ ากันหลายช้ิน แสดงว่ามีการลอกงานกัน 

ข้อเสนอแนะ 

- แนะน าให้นักศึกษาท างานมอบหมายด้วย
ตนเอง ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ไม่ลอก
ผลงานของเพื่อน 

- เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างแท้จริงควรให้ส่งรายงานทาง 
electronic mail  

- สุ่มสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการค้นคว้า 

 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 4 รูป/คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่ขาดสอบ 3 รูป/คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ - รูป 
4. จ านวนนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์ - รูป  
5. จ านวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W ) - รูป  
6. จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบจริง 3 รูป 
7. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 3 รูป/คน 
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     8. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 

80-100 1 34.00 A 
75-79 0 0.00 B+ 
70-74 2 66.00 B 
65-69 0 0.00 C+ 
60-64 0 0.00 C 
55-59 0 0.00 D+ 
50-54 0 0.00 D 
0-49 0 0.00 F 

ไม่สมบูรณ์  0 0.00 I 
ผ่าน  - - P,S 
ตก  - - U 
ถอน  - - W 
รวม 3 100.00  

หมายเหตุ  : 
 

9. ปัจจัยทีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 
  9.1 การประเมินผลงานการท างานกลุ่มของนักศึกษาแล้วให้คะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นว่านักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
  9.2 การใช้เวลาในการน าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันเนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและ
การควบคุมเวลาในการอภิปรายกลุ่มและการน าเสนอผลงาน มีผลต่อผลงานของนักศึกษา 
10. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 10.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี ไม่มี 

 10.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- บางชั่วโมงท่ีบรรยาย เวลาในการสอนไม่พอกับ
เนื้อหามากท าให้เนื้อหาในการสอนไม่ครอบคลุม 

นักศึกษาอาจมีความรู้ไม่มากเท่าท่ีควร หากเจอ
สถานการณ์บังคับ อาจแก้ไขปัญไม่ทันท่วงที เพราะ
ต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหา 

- การวิเคราะห์กรณีศึกษาต้องมีการจัดเตรียม กรณี
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
 

- การวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาและ
ต้องเตรียมเนื้อหาให้ครอบคลุม หากเตรียมไม่พร้อมก็
จะท าให้นักศึกษาเสียโอกาสในการเรียนรู้ ไม่เกิดผล
ต้องการ 

11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (อ้างอิงจาก มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4) 
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วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ประเมินผลที่ได้รับจากงาน , จากการปฏิบัติ, ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีมอบหมายให้ 

นักศึกษากลุ่มท่ี รับผิดชอบงานที่ก าหนดให้ให้จะมี
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน และกล้า
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
-อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสื่อการเรียนการสอนมีจ านวนไม่เพียงพอ -ท าให้การบรรยายไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง  3 รูป/คน โดยคะแนนเฉลี่ยที่ 4.23 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

          ไม่มี 
2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  
        จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และประเมินจากผลการเรียน พบว่ากลุ่มนักศึกษาท่ี
เข้าเรียนสม่ าเสมอ ท างานได้ตามท่ีมอบหมายสามารถท าคะแนนสอบได้มากกว่านักศึกษากลุ่มท่ีขาดเรียนบ่อย   

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
  ชี้น าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเข้าเรียนด้วยตนเอง และรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา  และผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ตลอดถึงแผนการด าเนินการในภาคการศึกษาต่อไป 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
-การจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชา 

ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย  
2 สัปดาห์ 

อาจารย์ผู้สอน 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างที่จ าเป็นเพิ่มเติม เตรียมส าหรับกรณีท่ีมีจ านวนนักศึกษา  

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น คอมพิวเตอร์วางตัก โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง เพราะมีการ  
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์บ่อยระหว่างการเรียนการสอน ท าให้เกิดความไม่สะดวกเท่าที่ควร 

 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :   พระมหาสมพงษ์  สุขุมาโล, ผศ. 
 
ลงชื่อ …………………………………………..  วันที่รายงาน  วันที่  30 ธันวาคม 2559 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :   พระมาหาวิรุธ  วิโรจโน 
 
ลงชื่อ …………………………………………  วันที่รับรายงาน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
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เอกสารแนบท้าย มคอ.5 

ในรายวิชา การบริหารวัดที่ดี ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อค านวณหาสถิติ พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบ X-Bar S.D. แปลผล 

1. ความตรงต่อเวลา 4.45 0.50 มากที่สุด 

2. การเตรียมการสอน 4.10 0.30 มาก 

3. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.24 0.40 มากที่สุด 

4. ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา 4.00 0.00 มาก 

2. เทคนิคการสอน 

1. เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดความรู้ 4.12 0.78 มาก 

2. การบูรณาการ 4.10 0.70 มาก 

3. ความเป็นครู 

1. คุณสมบัติของผู้สอน 4.56 0.40 มากที่สุด 

2. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 4.10 0.54 มาก 

3. การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน 4.46 0.64 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4.49 0.49 มากที่สุด 

2. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งความรู้เพ่ิมเติม 4.00 0.63 มาก 
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3. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  4.40 0.49 มากที่สุด 

4. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมินและมีส่วนร่วมใน
การก าหนดสัดส่วนคะแนน 

4.30 0.46 มากที่สุด 

5. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือไม่เน้นการแข่งขันผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชา 
ธิปไตยให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการคิดของผู้เรียน  

4.10 0.30 มาก 

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 4.48 0.40 มากที่สุด 

2. ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น 

4.00 0.00 มาก 

3. ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจและ
อยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน เช่น อุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง หนังสือ ต ารา คู่มือ เว็ป
ไซต์หรือการได้เสวนากับผู้เชี่ยวชาญ 

4.20 0.40 มาก 

ค่าเฉลี่ย (X-Bar) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน รายด้าน 

X-Bar S.D. แปลผล 

1. ความรับผิดชอบ 4.34 0.30 มากที่สุด 

2. เทคนิคการสอน 4.20 0.74 มาก 

3. ความเป็นครู 4.51 0.53 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.45 0.47 มากที่สุด 

5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.13 0.27 มาก 

 

รวมผลความประเมินความความพึงพอใจ 4.28 0.12 มากที่สุด 
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ฝ่ายจัดการศึกษา งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  

Mahamakut Buddhist University Isan Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


