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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็น
การวิจัยเชิงประเมิน ๔ ด้าน ได้แก่ บริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๐ รูป/คน อาจารย์ประจาหลักสูตร ๕ คน ผู้ใช้บัณฑิต
๑๗ รูป/คน และนิสิต ๕๕ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าจิต วิทยาในด้านบริบทและกระบวนการ และคะแนนเฉลี่ ยการ
ประเมินความคิดเห็นของนิสิตในภาพรวมและทั้ง ๔ ด้านอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยด้าน
ผลผลิต ความพึง พอใจของผู้ ใช้บั ณฑิ ตโดยรวม คะแนนเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของ
หลักสูตรแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ในภาพรวมและความเหมาะสมทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตรและ
รายวิ ช ารายด้ า นอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ผลการศึกษาที่ ไ ด้ น ามาเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ จั ด การประชุ ม วิ พ ากษ์ จ าก
ผู้ทรงคุณวุฒิและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คาสาคัญ : การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาจิตวิทยา
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Abstract
The objectives of this study were to assess the curriculum and to study
guidelines for the development and revision of the Master of Arts Program in
Buddhist Psychology as a revised edition in B.E. 2560. This evaluation research
assessed 4 areas; context, input, process, and output. Data was collected from 20
experts, 5 full-time professors, 17 graduate users, and 55 students using
assessment forms. Frequency, percentage, mean, standard deviation were used
in data analysis. It was found that mean scores of program evaluation results in
context and process and mean scores for assessing students' opinions as a whole
and 4 areas were all at a high level. The mean scores of productivities, overall
graduate user satisfaction, and the structure analysis of the 1.1 and 2.1 programs
and general suitability of subjects in the curriculum and in each field were at the
highest level. The study's findings are being used to be guidelines to improve in
accordance with the National Qualifications Framework for Higher Education, as
well as hold a criticism session with experts and curriculum committee meeting.
Keywords: Assessment on Curriculum, Master of Arts Program,
Buddhist Psychology
๑. บทนา
ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้มาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาที่ มีศักยภาพความพร้อมที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างยุค
ปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับ
การบริหารจัด การหลั กสูต รให้ไ ด้ คุณภาพตรงตามรูป แบบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึกษา
แห่งชาติและตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา
ทั้งนี้หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จะต้องจัดการศึกษาให้
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลเน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ส ามารถบุ ก เบิ ก แสวงหาความรู้ ใ หม่ มุ่ ง ให้ มี ค วามสามารถในการ
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ค้นคว้ าวิจั ย เพื่อสรรค์ส ร้างองค์ความรู้ใหม่หรื อนวัต กรรมซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนางาน
สังคม และประเทศ
การประกันคุณภาพของหลักสูตรนั้นให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ (๑) การกากับ
มาตรฐาน (๒) บัณฑิต (๓) นิสิต (๔) คณาจารย์ (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (๗) การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนาข้อมูล
ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก
รอบ ๕ ปี เพื่อให้ส่วนงานจัดการศึกษาได้รับรู้ถึงคุณค่าของหลักสูตร ผลที่ได้จากการดาเนินการ
หลั กสู ต ร ข้อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น หลั กสู ต รจะเป็ น ประโยชน์ และมี คุณ ค่าอย่ า งยิ่ ง ในการ
ตัดสินใจเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอันจะนาหลักสูตรไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย การประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร ทั้งนี้ โดยใช้ผลจาก
การวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่ประเมินเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การในการพั ฒ นา
หลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบในรูปแบบของการวิจัยเพื่อ
นาผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปล งของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไว้
โดยให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี
หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะ
ครบวงจรของการพั ฒ นาหลั กสู ต รระยะ ๕ ปี ในปี การศึกษา ๒๕๖๕ ดั ง นั้ น คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร จึงดาเนินการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา
หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาความเหมาะสม ทั น สมั ย และสอดคล้ องกับ ความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน โดยทาการประเมินใน ๔ ด้าน คือ การประเมินบริบทหลักสูตร การ
ประเมินปัจจัยนาเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน กระบวนการบริหารจัดการ การให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสังคม
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย เรื่ อ ง “การประเมิ น หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” สาหรับวัตถุประสงค์ที่นาเสนอในบทความนี้มี ๒ ข้อ คือ
๑) เพื่อประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ คณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๓. วิธีดาเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย
การประเมินหลักสูตรในงานวิจัยนี้ ใช้รูปแบบที่ยึดการตัดสินใจ (Decision Making
Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม หรือที่รู้จักกันดีในรูปแบบของ CIPP Model เป็นรูปแบบที่
เหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจ เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
๑.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒๐ ท่าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอก จ านวน ๕ ท่ า น เป็ น ผู้ มี ความเชี่ ย วชาญเกี่ย วกับ การ
ประเมินหลักสูตร มีประสบการณ์ในการประเมินหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในการประเมิ นหลั กสูต รไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริญ ญาโทหรือมี ตาแหน่ง ทาง
วิชาการจากผลงานทางวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจานวน ๕ ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิท ยาลัยหรือมีป ระสบการณ์ ในการบริหารหลัก สูต รพุท ธศาสตรมหาบั ณฑิ ต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชา ผู้อานวยการหลักสูตร จานวน ๑๐ รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร
๑.๒) อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั กสู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรายวิชา จานวน ๕ รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร
๑.๓) นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพุ ท ธจิ ต วิ ท ยา หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เริ่มเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็น
นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) จานวน ๕๕ รูป/คน ศึกษาจากกลุ่มประชากร
๑.๔) ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา นายจ้างของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เริ่มจัดการเรียน
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การสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน ๑๗ รูป/คน
ศึกษาจากกลุ่มประชากร
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสร้างใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล ดังนี้
๒.๑) แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบท จานวน ๑ ชุด โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่านที่ได้รับการคัดเลือก
๒.๒) แบบประเมิน จานวน ๔ ชุด จาแนกผู้ตอบแบบประเมินเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ ชุด
ที่ ๑ ผู้บริหาร ชุดที่ ๒ อาจารย์ ชุดที่ ๓ นิสิต และชุดที่ ๔ ผู้ใช้บัณฑิต
๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๓.๑) สารวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและผู้ใช้บั ณฑิต
ของหลักสูตร
๓.๒) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธจิตวิทยาหรือด้าน
จิตวิทยา ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ๒ ท่าน เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตร
๓.๓) แจกแบบประเมินหลักสูตรแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ทั้งหมดที่
สอนในหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ - ๒ และนิสิตของหลักสูตร ในภาคการศึ กษาที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แจกแบบประเมินหลักสูตรแก่ผู้ใช้บัณฑิต และรวบรวมแบบ
ประเมินกลับคืนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
๔) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
๔. ผลวิจัย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยาครั้งนี้ ดังนี้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
๑) ผลการประเมิ น ด้า นบริบท ความคิด เห็นของผู้ ทรงคุณ วุฒิ พบว่า การประเมิ น
ความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตรในด้านบริบทในภาพรวม ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่ า ในภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ( = ๔.๑๑ ) มี แหล่ ง ค้น คว้ า หาข้อมู ล มี
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้เรียน
๒) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ประจา
หลักสูตร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๒๑, SD= ๐.๓๒) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๓.๙๐, SD
= ๐.๔๗) ขณะที่ภาพรวมการประเมินด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์รายข้อ และด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้รายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่สุด ( = ๔.๔๐, SD = ๐.๔๕)

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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๓) ผลการประเมินด้านผลผลิต ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยรวม
ทั้งฉบับมีคะแนนเฉลี่ยในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุ ด ( = ๔.๖๕, ๔.๕๙, ๔.๕๔,
๔.๔๗ และ ๔.๔๗ ตามลาดับ)
๔) ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิต ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ ในระดับมาก ( = ๔.๓๖, ๔.๔๗ และ ๔.๓๔
ตามลาดับ)
๕) ผลการวิเคราะห์ของโครงสร้างของหลักสูตรแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๓๗ และ ๔.๕๙) และ การวิเคราะห์ของความเหมาะสม
ทั่วไปของรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชารายด้าน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = ๔.๔๙ และ ๔.๑๙)
๕. อภิปรายผล
ผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิติวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลวิเคราะห์จากบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา นิสิตปัจจุบัน ผู้ใช้บั ณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ มีประเด็นที่คณะผู้วิจัยนามาอภิปรายผล ดังนี้
๑) จากการประเมินด้านบริบทของหลักสูตร พบว่า ภาพรวมความคิดเห็นของนิสิต
ด้านบริบทของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ พบว่า การประเมิ นความสั มพั นธ์ ความสอดคล้องของหลักสูต รในด้ านบริบทใน
ภาพรวม มีผลการพิจารณาอยู่ในระดับ ๐.๗๕ - ๐.๙๕ แสดงให้เห็นว่าบริบทของหลักสูตรสัมพันธ์
สอดคล้อง ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชามีการจัดทาแผนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะที่ได้
กาหนดไว้ในแผนรวมทุกๆ ๔ ปี ซึ่ งสอดคล้ อง งานวิ จัย ของกมล โพธิเย็น ๙ ที่ กล่า วว่ าในการ
ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม คณะได้มีการกาหนดแผนงาน และจัดทาแผนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชามีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
สาขาวิชาพยายามหาทางเสริมจุดแข็งของสาขาวิชาให้มีความโดดเด่นในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น
และในขณะเดียวกันหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาได้ปรับปรุงและความพยายาม
หาแนวทางจะหาทางปิดจุดอ่อนที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไปในที่สุด โดยสาขาวิชาพุทธ

๙

กมล โพธิ์เย็น, “การประเมินหลักสูตรสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙): ๑๑๘.
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จิตวิทยา ได้มีการพยายามหาทางเสริมจุดแข็งของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาให้
มีความโดดเด่นในด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากอาจารย์ประจาหลักสูตรดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และสาขาวิชามีการส่งเสริ มสนับสนุนคณาจารย์
ให้กาหนดขอตาแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
๒) จากการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า จากผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อม
ของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิสิตเห็นว่าวัตถุประสงค์
ของหลั กสูตรทั้ ง ๓ ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ ๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของมั่น เสือสูงเนิน ๑๐ ที่กล่าวว่า หลักสูตรควรเน้นให้นิสิตได้ศึกษา
ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติเพิ่ม
มากขึ้น เมื่อฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทาให้นิสิตมีทักษะและสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการ
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
สาขาได้นาผลการประเมินจากการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งจากภายนอกและภายใน มาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมล โพธิเย็น ในด้านการนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขหลักสูต รให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ ก ล่ า วว่ า เพื่ อ ผลิ ต พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี
ความสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต ทั้งของตนเอง และผู้อื่น
รวมทั้งไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ จันทราช ๑๑ วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน และเป็นวัตถุประสงค์ที่มีความเจาะจงใน
ศาสตร์ที่ผู้เรียนต้องการ และมั่น เสือสูงเนิน ที่กล่าวว่า หลักสูตรควรเน้นให้นิสิตได้ศึกษา ด้วย
ตนเองและลงมือปฏิบัติให้มากกว่าการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึก ภาคปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อฝึกภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทาให้นิสิตมีทักษะและสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓) จากการประเมินด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล ภาพรวมความคิดเห็นของนิสิต ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
รายวิชาที่สาขาจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการนาไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการเสริมทักษะและ
๑๐

มั่น เสือสูงเนิน, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง และเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ , “การประยุกต์หลัก
พระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการศึกษาทางด้านจิตวิทยา”, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, (๒๕๖๒): ๑๑๒.
๑๑
วัชระ จันทราช, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ”, วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, (๒๕๕๔), หน้า ๗๑ - ๗๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๕๖ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

สมรรถนะของผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ จันทราช การส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง สะท้อนว่าผู้สอนมีการ
จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ในรายวิช า ทาให้ผู้เรียนมีแนวโน้มประสบความส าเร็จ ในแบบทดสอบ
มาตรฐาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกิ่ ง ฟ้ า สิ น ธุ ว งษ์ ๑๒ ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งเข้ า ใจว่ า ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทาให้ผู้สอนต้องคานึ งถึงการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียน เป็นการบ่งชี้ความต้องการในการเรียนรู้ รวมทั้งนาไปสู้การบริการ
จัดการหลักสูตรให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
๔) จากการประเมินด้านผลผลิต ภาพรวมความคิดเห็นของนิสิต ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความรู้อยู่ในระดับมาก นับว่าเป็นนิสิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมทั้ง
นิสิตที่เข้าศึกษาทั้งหมด สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด แสดงถึงการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับวัชระ จันทราชที่กล่าวว่านักศึกษาทั้งหมดสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตรเป็นหลักประกันว่าผลผลิตบัณฑิตประสบผลสาเร็จดีเยี่ยม
ตามที่ ค าดหวั ง ไว้ จากการส ารวจความคิด เห็นของผู้ ใช้ บั ณฑิ ต พบว่ า มี คะแนนเฉลี่ย ในด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในด้านต่าง ๆ และด้านทักษะทางปัญญา และด้าน
ความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุดจนถึงอยู่ในระดับมากที่สุด เป็น การสะท้อนการเรียนการสอนและ
พฤติ กรรมการทางานในชีวิต จริง ของนิสิ ตได้ อย่า งดีเยี่ย ม จากข้อมูล ที่ได้ พบว่า ตัว บ่งชี้ ด้า น
คุณธรรม ของนิสิตพุทธจิตวิทยา มีสูงถึง ๔.๖๕ ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด แสดงถึงคุณลักษณะที่สาคัญ
ของนิสิตของหลักสูตรพุทธจิตวิทยาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็น คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ (นวลักษณ์
นิสิต ๙ ประการ) ซึ่งสอดคล้อง
กับ จิรัญญา บุรีมาศ และชนาธิป สันติวงศ์๑๓ พบว่าถ้าจะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ
หลักสูตรจาเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน ต้องมีการปรับปรังการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ครอบคลุมทักษะ ๕ ด้าน ก็จะสามารถช่วยพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าว
ได้ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ มั่น เสือสูงเนิน และคณะที่เสนอว่าหลักสูตรควร
มีอัตลักษณ์ด้านพุทธจิตวิทยาชัดเจน เน้นกรรมฐานเป็นวิธีการพุทธจิตวิทยาบาบัด ควรเน้นให้
นิสิตได้ศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติให้ และพัฒนาผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ สกอ.
๑๒

กิ่งฟ้า สินธุวงษ์, “การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฎ
บุรีรัมย์, (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๖-๑๙.
๑๓
จิรัญญา บุรีมาศ และชนาธิป สันติวงษ์ , “การประเมินหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๕๓ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎนครราชสี ม า”, รายงานวิจั ย , สาขาวิ ชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, (นครราชสีมา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๖๑). หน้า ๕๘.

ศิริวัฒน์ ศรีเครือดง และคณะ

~ ๕๗ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม–เมษายน ๒๕๖๕

กาหนดอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตควรเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบพร้อม
ทั้งมีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้อย่างดี
๖. องค์ความรู้ใหม่
การจะพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว หลักสูตรจาเป็นต้องมีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หากทางหลักสูตร ฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ทักษะทั้ง ๕ ด้าน โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้และทักษะทางปัญญา ก็จะสามารถช่วยพัฒนา
คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องความต้องการของสังคมในอนาคตที่ผู้คนกาลังมีความทุกข์ใจและต้องการรับความ
ช่วยเหลือมากขึ้นทั้งในปัจจุบั นและในอนาคต อาจเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์การ
เรียนรู้ในประชากรสูงอายุที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมสาหรับคนทุกช่วง
วั ย เนื่ องจากหลั กสู ต รฯมี เนื้ อหาเกี่ย วข้องกับ มนุ ษ ย์ ทุ กช่ ว งวั ย อยู่ แล้ ว ดั ง นั้ น การบู รณาการ
หลักธรรมในรายวิชาจะสามารถนาไปแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมทั้งพัฒนากาย
พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญาต่อไป
๗. สรุปผล
การประเมิ น และศึก ษาแนวทางในการพั ฒ นาและปรับ ปรุง หลั กสู ต รพุ ท ธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ใน ๔ ด้าน
ได้แก่ บริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในทุกมิ ติทั้ง
ผู้เรียน ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้รับผลลัพธ์จากผู้เรียน เช่น ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนใน
การนาไปเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้
กาหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ทันสมัย เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้เรียนและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมนั้นทั้งนี้ รวมถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรีย นเป็น สาคัญ อีกด้ว ย ตลอดจนกาหนดตั ว บ่ง ชี้ในการประเมิน ต้องให้ความส าคัญกับการ
กาหนดรายวิชาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง
วางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานิสิตให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นที่
ตัวนิสิตเป็นสาคัญ
โดยแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรจากผลสรุปจากการประเมินหลักสูตรในทุกด้านและ
ข้อเสนอแนะ มากาหนดเป็ น แผนพั ฒ นาปรับ ปรุง หลั กสู ต ร ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้กาหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดการประชุม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาต่อไป
๘. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
๑) จากผลการวิ จั ยพบว่า ควรมี การปรับ ปรุง รายวิช าในหลั กสูต ร เนื่องจากมีบ าง
รายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหาทับซ้อนกัน ดังนั้น ควรจัดประชุมการ
วิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน บัณฑิ ต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ต่อไป
๒) ควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวข้องกับพุทธธรรม เป็นแก่นของพุทธจิตวิทยา การประยุกต์ใช้
สติในการแก้ปัญหาทางสุขภาพจิตให้คนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓) จัดสรรโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านพุทธจิตวิทยา
ให้เป็นที่รู้จักในสังคม ทั้งด้านการเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาหลัก และด้านการปัจจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมด้านพุทธจิตวิทยา
๔) จัดเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ
พุทธจิตวิทยา การให้บริการวิชาการแก่สังคม การตั้งศูนย์พุทธจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเยี ยวยา
จิตใจให้คนในสังคม เป็นต้น
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