
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
1. รหัสและชือ่รายวิชา :  220234   พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  (Buddhism in Thailand) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารย์สุชาติ  พิมพ์พันธ์      สําหรับนักศึกษา ช้ันปีที่  1 วิชาเอกพุทธศาสนศึกษา กลุม่ P1 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557 
5. สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อาคาร  9.11.12 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน
25% 

ตามแผน สอนจริง 

1 แนะนํารายวิชา 
สอบประเมินความรู้ (pre-test) 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

2-3 บทที่ 1 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยยุคอาณาจักรโบราณ 

1.1  ยุคอาณาจักรศรีวิชัย  
1.2  ยุคทวารวดี 
1.3  ยุคอิทธิพลอาณาจักรพระนคร 

6 3 1. มีการหยุดทํากิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย 
2. ให้นักศึกษาจัด
ทําการค้นคว้ารายงาน 

4-5 บทที่ 2  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยยุคอาณาจักรไทย 
2 .1  ยุคอาณาจักรล้านนา 
2.2  ยุคอาณาสุโขทัย 
2.3  ยุคอาราจักรล้านช้าง 
2.4  ยุคอาณาจักรอยุธยา 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

6-8 บทที่ 3 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยยุคสมัยรัตนโกสนิทร ์
3 .1  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

9 9 เป็นไปตามแผนการสอน 
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน
25% 

ตามแผน สอนจริง 

3.2  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง 
3.3  สมัยปัจจบัุน 

9-12 บทที่ 4  แนวคิดและแนวปฏิบัติของนิกาย  กลุ่ม  
สํานัก  ทางพทุธ  
4.1 สวนโมกข ์
4.2 พระป่าสายพระอาจารย์มั่น 
4.3 ธรรมกาย 
4.4 สันติอโศก 
4.5 คณะสงฆจ์ีนนิกาย 
4.6 คณะสงฆอ์นัมนิกาย 

12 12 เป็นไปตามแผนการสอน 

13-14 บทที่ 5  นวัตกรรมในการบริหารวัดและการ
บริหารพระพทุธศาสนาในประเทศไทย   
5.1 องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
5.2 คณะสงฆแ์ละการปกครองคณะสงฆ์  
5.3.การศึกษาของคณะสงฆ์และการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

15-16 บทที่ 6 ภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธพิลจาก
พระพุทธศาสนา  
6.1 การออกบวช 
6.2 การประณีประนอม 
6.3 การนับถือระบบอาวุโส 
6.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6 6 ไม่ได้สอนเรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 รวมจํานวนคาบ 48 48  
 
 
 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ความสาํคญัทีมี่ต่อผลการเรียนรู้ของ

รายวิชา  
แนวทางการ

ชดเชย 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ม ี ไม่ม ี

   
 
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ปัญหาของการใช้วิธสีอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 
 

1) บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
(PowerPoint)  

 2(จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ใหเ้ห็นแนวโน้ม
ของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวิถกีารดําเนิน
ชีวิตในปัจจุบัน และการระบุปัญหา
จริยธรรมโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น 
การอภิปรายกลุ่ม  การสะท้อนแนวคิด   
การศึกษากรณีศึกษา  การวิพากษ์คุณค่า
ทางจริยธรรม  ให้ครอบคลุมประเด็น
ปัญหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งใน
วิชาชีพและการดํารงชีวิต 
3) การจัดการศึกษานอกสถานที่  ทศัน
ศึกษา  ศึกษาดูงาน  องค์กรหรือสถาบันที่
มีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้สอน 

1.ไม่สามารถเดินทางไปทัศน
ศึกษาระหว่างภาคเรียนได้  
เพราะเวลาในการจัดการไม่
สามารถกระทาํได้ 

ความรู้ 1) การบรรยายภายในช้ันเรียน 
2) อภิปรายเป็นกลุ่ม 
3) การให้ค้นคว้าอิสระและทาํรายงานทั้ง
เด่ียวและกลุ่ม 

การจัดการอภิปรายกลุ่ม  ยังไม่
สามารถทําได้ดี 

ทักษะทางปัญญา 
 

1) การบรรยายภายในช้ันเรียน 
2) การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนแนวคิด  
3) การแสดงวิสัยทัศในการแก้ปัญหาต่างๆ   

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1)บรรยายประกอบสื่อนําเสนอ
(PowerPoint) 
2) กิจกรรมกลุม่ 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ปัญหาของการใช้วิธสีอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการสื่อสารระหว่าง
บุคคล ทั้งการพูด  การฟัง และการเขียน
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
และบุคคลที่เก่ียวข้องในสถานการณ์ที่
ต่างกัน 
2) การจัดประสบการณ์การการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ใช้ความสามารถใน
การเลือกสารสนเทศและฝึกทกัษะการ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  และเน้ือหา
ที่นําเสนอ 

 

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
1.  ควรนํานักศึกษาไปศึกษาจากสถานที่จรงิ  หรือทัศนศกึษาประกอบในองค์การพุทธศาสนาต่างๆ 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 26 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 26 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 
 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศกึษาท่ีลงทะเบยีนเรียน           26      คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา    26 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                        คน 
 

ระดับคะแนน )เกรด(  จํานวน (N = 
<<จํานวน>>) 

ร้อยละ 
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A 2 7.69 

B+ 2 7.69 

B 7 26.92 

C+ 10 38.46 

C 5 19.23 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

 
5. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
                     ไม่ม ี

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ไม่มี 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา  
1) การประชุมกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือตรวจสอบระดับการให้คะแนนและทบทวนการสอบของ

อาจารย์ผู้สอน  และให้อาจารย์ประจําวิชายืนยันตามที่ได้ประเมินผล 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี
  

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินได้ 4.47 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 (แนบ

เอกสาร)  
1.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : 
 1. อาจารย์สอนวิชาการได้ดี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 : 
 ไม่ม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
 ไม่ม ี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 : 
 ไม่ม ี

 
 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหนา้ของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 
แผนการปรับปรุงทีเ่สนอใน 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดําเนนิการ 

1. ทําเอกสารประกอบการสอนให้เสร็จสมบูรณ์ 1.สามารถทําเอกสารได้แต่ไม่สมบูรณท์ั้งหมดของ
เน้ือหา 

2. การศึกษากรณีศึกษา/ การวิจัยประกอบการศึกษา ให้
นักศึกษาจัดทาํโครงงาน 

1.ได้กําหนดให้นักศึกษากรณศีึกษา  ทําโครงงาน
ศึกษา  แต่ยังไม่สมบูรณ ์

  
 

2. การดําเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 
ไม่ม ี

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 
1 . ปรับวีการสอนให้เน้นให้นักศึกษานําเสนองานให้มากขึ้น 

2. การศึกษากรณีศึกษา/ การวิจัยประกอบการศึกษา ใหนั้กศึกษาจัดทาํโครงงานให้ละเอียดชัดเจนมากข้ึน  
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ม ี
 
ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :  นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์

 ลงช่ือ  วันที่ส่งรายงาน :  18 มิถุนายน 2558 

                  (...........นายสุชาติ พิมพพ์ันธ์........) 
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ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ ์

 ลงช่ือ  วันที่รับรายงาน :  18 มิถุนายน 2558 

                  (........นายสุชาติ พิมพ์พนัธ์.......) 
 


