
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
โปรแกรมวิชา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 220445 พุทธรัฐศาสตร 
             Buddhist Politics 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารย
ผูสอน 

กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอก 

นายมานิตย 
อรรคชาติ 

P1 พุทธศาสนศึกษา (5 ป) ป 3  หมู 1, 2 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2557 
 

5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน (Section) สถานท่ีเรียน 

นายมานิตย อรรคชาติ P1 31.07.06 

 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา 
1.1 บทนํา 
1.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
1.3 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
1.4 ความสําคัญของพระพุทธศาสนากบั
สังคมไทย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของรัฐศาสตร 
2.1 ความหมายของรัฐศาสตร 
2.2 ความหมายและความสําคัญของการเมือง 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

2.3 สาขาวิชาทางรัฐศาสตร 
2.4 ความสัมพันธระหวางรั ฐศาสตรกับ
สาขาวิชาอื่น        
บทท่ี  3 แนวคิดการปกครองในสมั ย
พุทธกาล 
3.1 รูปแบบการปกครองสมัยพุทธกาล 
3.2 หลักธรรมสําคัญทีเ่กี่ยวกับการปกครอง 
3.3 คุณธรรมสําคัญกบัการปกครอง 
3.4 อธิปไตย 3 กับการปกครอง 
 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 กําเนิดรัฐ 
4.1 ความหมายของทฤษฎีทางรัฐศาสตร 
4.2 ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ 
4.3 ทฤษฎีสัญญาประชาคม 
4.4 ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
4.5 ทฤษฎีธรรมชาติ 
4.6 ทฤษฏีพลกําลัง 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 องคประกอบของรัฐ 
5.1 รัฐและองคประกอบของรฐั 
5.2 ลักษณะของรัฐ 
5.3 หนาที่ของรัฐ 
5.4 รัฐตามแนวพุทธศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 รูปแบบของรัฐ 
6.1 รูปแบบการปกครองแบบตาง ๆ ในอดีต 
6.2 รูปแบบการปกครองในปจจบุัน 
6.3 รูปแบบการปกครองตามแนวพุทธศาสตร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 หลักการปกครอง หลักการบริหาร
และหลักธรรมมาภิบาล 
7.1 พระสูตรที่เกี่ยวกับหลักการปกครอง  
7.2 พระสูตรที่เกี่ยวกับกับหลักการบริหาร 
7.3 พระสูตรที่เกี่ยวกับกับหลักธรรมมาภิบาล 
7.4 การ นําหลักพุทธธรรมมาใช ในการ
ปกครองและการบริหาร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 8 ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ 
8.1 ความหมายของประชาธิปไตย 
8.2 หลักการของประชาธิปไตย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

8.3 อุดมการณประชาธิปไตย 
8.4 ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

1. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
ไมม ี
 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

 1.1   คุณธรรม และจริยธรรมที่ตองพัฒนา 
  - มี คุณธรรมจริ ยธ ร รมสํ า หรั บ ครู แล ะ
จริยธรรมเพื่ อการพัฒนาชี วิตตามหลัก คําสอน
พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการสอน  4  ธรรมเทศก
ธรรม 5   
  - มีความเคารพในความเ ช่ือทางศาสนา  
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 
1.2  วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ ดีของ
ผูสอน 
1.3   วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจาก
ดานเจตคติ (Attitude  Domain ) บุคลิกภาพดาน
การแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูล
สถิติความประพฤติ 
 - ใชแบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของซึ่ง
อาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีองคประกอบจากสวนที่
เปนสภาพแวดลอมและสถานการณน้ัน ๆ 

ไมมี 

ดานความรู             2.1 ความรูที่ตองพัฒนา 
     1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตาม
สาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปน
ระบบ 

ไมม ี
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     2) สามารถแสวงหาความรู เฉพาะดานที่ เปน
ปจจุบัน 
     3) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับ
วิชาเฉพาะดาน  เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอด
องคความรูที่เกี่ยวของได 
2.2  วิธีการสอน 
       1) การบรรยายภายในช้ันเรียน  
       2) การใหคนควาและทํารายงานทั้งเ ด่ียวและ
กลุม 
       3) อภิปรายเปนกลุม 
2.3 วิธีการประเมิน 
       1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาโดยการทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบทั้ง
ปรนัยและอัตนัย    
       2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานที่เปน
การเสริมสรางองคความรู  ทั้งในหองเรียนและการ
เรียนรู ไดด วยตนเอง  เชน  รายงานการ ศึกษา
กรณีศึกษา   สรุปโครงการ  และผลการนําเสนอปาก
เปลา เปนตน   

ทักษะทางปญญา 3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
       1) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  
ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ที่มีความสลับซับซอน   
เสนอทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไข
ปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลัก
พุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา 
       2)  มี ความ เปนผู นํ าทางปญญาในการ คิด
พัฒนาการจัดการเรียนรูอย างสร างสรรคและมี
วิสัยทัศน   ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 
3.2 วิธีการสอน 
       1) การบรรยายภายในช้ันเรียน  
       2) การใหผู เรียนไดฝกทักษะการคิดและการ
แกไขปญหาทั้งในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาท
ตอปจเจกบุคคลและตอสังคม ในสถานการณทั่วไป
และสถานการณที่เกี่ยวของพุทธศาสนา  
3.3 วิธีการประเมินผล 
      1) การประเมินกิจกรรมที่สามารถนํามาเปน
เครื่องมือในการประเมิน  ทักษะทางความรูลึก

ไมมี 
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(Cognitive Domain) ในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ   
      2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและ
การแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเปน
เรื่องที่เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
          1) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีภาวะความ
เปน ผู นํ าแล ะผู ต าม   ส าม าร ถทํ า ง าน เป นที ม  
รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
          2) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรม
เปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
4.2 วิธีการสอน 
          1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรยีน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ
ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอ
สังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการ
ทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 
4.3 วิธีการประเมินผล 
          1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 
         2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนํา
ตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย 
         3) การประเมินความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค 

ไมม ี

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตั ว เ ลข  การ สื่ อส า ร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา 
         1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู เรียน
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
นําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
5.2 วิธีการสอน 
      1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
ไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ

ไมมี 
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ผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่ตางกัน
หลาย 
      2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลาย 
5.3  วิธีการประเมินผล 
       1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ
พูด การเขียน 
       2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
      3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล  โดยใช
ขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะห
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของโปรแกรม เฟสบุก เปนตน  
เพื่อใหเกิดการติดตอสือ่สารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเน่ือง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพื่อออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพื่อนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพื่อประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาที่มีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   78 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 78 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 27 34.62 
B+ 12 15.38 
B 15 19.23 

C+ 17 21.79 
C 5 6.41 

D+ 2 2.56 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

รวม 78 100 



7 
 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
เน้ือหาวิชาที่คอนขางยาก   เน่ืองจากนักศึกษายังไมคอยมีพืน้ฐานดานรัฐศาสตร 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมม ี ไมม ี
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ไมม ี การประชุมพจิารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหปรบัแกเกณฑการวัดผล 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

เอกสารประกอบการสอนเสรจ็ชา นักศึกษาไมมอีานประกอบการศึกษา  

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นายมานิตย 
อรรคชาติ 

P1 ไมมี 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
      ไมม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     ไมมี 
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2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
        ไมมี 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/   ป
การศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 
 

ไมมี ไมมี 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
     1. ปรับปรงุเอกสารประกอบการสอนใหสมบรูณมากย่ิงข้ึน 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายมานิตย อรรคชาติ 
 
ลงช่ือ _______________________________  วันที่รายงาน _____19 มิถุนายน 2558______ 
        (นายมานิตย อรรคชาติ) 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงช่ือ _______________________________  วันที่รับรายงาน ____19 มถุินายน 2558_____ 
        (นายสุชาติ พิมพพันธ) 


