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รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
โปรแกรมวิชา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 200236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห (An Analytical Study of the Biography of  
    the Buddha) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน  นักศึกษาวิชาเอก 
นายสุชาติ  พิมพพันธ P1 พุทธศาสนศึกษาปที่ 1 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

       ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2557 
5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หอง อาคาร  31.05.03 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  

1. แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ  /รายละเอียด  
 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.
ท่ีไดสอน

จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

1 แนะนํารายวิชา 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
บทท่ี 1 บทนํา  
1.1 แนวทางในการศึกษาวิเคราะห
พุทธประวัติ 
1.2 วัตถุประสงคการวิเคราะหพุทธ
ประวัติ 
 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

2 บทท่ี 1 บทนํา  )ตอ(  
1.3 ทบทวนวรรณกรรมพุทธประวัติ 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

3 บทท่ี 2 โคตมโคตร 
2.1  ตํานานโคตมโคตร 
2.2  ศากยวงศและโกลิยวงศ  

3  เปนไปตามแผนการสอน 
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4 บทท่ี 2 โคตมโคตร 
)ตอ(  

2.3  เมืองกบลิพสัดและบรบิทอินเดีย
โบราณ 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

5 บทท่ี 3 การปฏิสนธิและการประสูติ 
3.1 สุบินนิมิตพระนางสิรมิหามายา 
3.2 การประสูติและอภิสวาจา 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

6 บทท่ี 3 วิเคราะหการปฏิสนธิและการ
ประสูติ(ตอ) 
3.3 มหาปุรสิลักษณะและคําทํานาย 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

7 บทท่ี 4 การออบวชและแสงหาความ
จริง 
4.1 เทวทูตสี่และปญญาณของสิทธัต
ถะ 
4.2 ออกบวช : การสละความสุขหรือ
หนีความทุกข 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

8 บทท่ี 4 วิเคราะหการออบวชและ
แสวงหาความจริง )ตอ(  
4.3 การบําเพญ็ตบะและทกุกรกิริยา 
4.4 สัจจะอธิษฐานและบารมีของพระ
มหาสัตว 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

9 บทท่ี 5 วิเคราะหการตรัสรู 
5.1 ผจญมาร 
5.2 ปฏิจจสมุปาทองคธรรมแหงการ
ตรัสรู 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

10 บทท่ี 5 วิเคราะหการตรัสรู )ตอ(  
5.3 ปญญาณของพระพุทธเจา 
5.4 เสวยวิมุติสุข 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

11 บทท่ี 6 วิเคราะหการประกาศพระ
ธรรมวินัยและวางรากฐานศาสนา 
6.1 การอาราธนาธรรมของทาว
มหาพรหม 
6.2 ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร : พระ
ธรรมเทสนาครั้งแรก 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

12 บทท่ี 6 วิเคราะหการประกาศพระ
ธรรมวินัยและวางรากฐานศาสนา

)ตอ(  
6.3  นโยบายและกลยุทธการวางรก

3  เปนไปตามแผนการสอน 
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2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ไมม ี
 
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
มาตรฐานผลการ

เรียนรู 
วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการ

แกไข 

คูณธรรม-จริยธรรม 
 

1) บรรยายประกอบการนําเสนอ Power point  
2) ชมวิดิทัศน 
3) การเรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา Case Based  

วิธีสอนไมสอดคลองกบัผลการเรียนรู 
ควรกําหนดวิธีการสอนใหมให
สอดคลองกบั มคอ. 2 

ความรู 1) การบรรยายประกอบสื่อ 
2 (เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณีศึกษา ) Case 
Based  โดยการใหผูเรียนไดฝกทกัษะการคิดและการ
แกไขปญหาทัง้ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่
เกี่ยวของพุทธศาสนา  

3) การอภิปราย    เพื่อสะทอนแนวคิด  จากการทํา
กรณีศึกษา   

ไมม ี

ฐานพระธรรมวินัย 
13 บทท่ี 7  การปรินิพาน 

7.1  มหาปรินิพพานสูตร : พระธรรม
เทสนาครั้งสุดทาย 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

14 บทท่ี 7  การปรินิพาน )ตอ(  
7. 2 สังเวชนียสถาน 4 
7.3 การแจกพระบรมสารรีกิธาตุ 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

15 บทท่ี 8  พุทธสาวก  นักปราชญและ
นักคิดท่ีสําคัญ 
8.1 พระสาวกยุคพุทธกาล 

3  เปนไปตามแผนการสอน 

16 บทท่ี  8  พุทธสาวก  นักปราชญและ
นักคิดท่ีสําคัญ(ตอ) 
8.2 พระสาวกยุคหลังพุทธกาลถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 7 
8.3 นักปราชญและนักคิดที่สําคัญ
ปจจุบัน 
 

  เปนไปตามแผนการสอน 
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ทักษะทางปญญา 
 

1) กิจกรรมกลุม   โดยการสรางกระบวนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกบัผูเรียน  ผูเรียนกบัผูสอน 
ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกบัการใชหลัก
พระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสงัคม โดยการ  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มกีารทํางานเปนทีม เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

ไมม ี

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สามารถใชความรูในศาสตรมาใชช้ีนําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
2) สามารถเปนผูรเิริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทัง้สวนตัวและสวนรวม พรอมทัง้แสดง
จุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 

ไมม ี
 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่สาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) เรียนรูดวยตนเองแบบศึกษากรณีศึกษา Case Based  
2) อภิปราย โดยการนําเสนอขอมูลจากการศึกษา
กรณีศึกษาในกลุม  และรับ การวิพากษขอมลูที่รวบรวม
ไวในหลายชองทางการสื่อสาร 

ไมม ี
 

 
 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. วิธีสอนไมสอดคลองกับผลการเรียนรู  ใหกําหนดวิธีการสอนใหมใหสอดคลองกบั มคอ. 2 
2. ใชกิจกรรมการศึกษาแบบกลุมใหมากข้ึน 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน     33  คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  33  คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)    0  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

  เกรด  ชวงเกรด  จํานวน  คิดเปนรอยละ 
A  80->> 9  27.27  
B+  75-79.99 14  42.42  
B  70-74.99 2  6.06  
C+  65-69.99 1  3.03  
C  60-64.99 0  0.00  
D+  55-59.99 0  0.00  
D  50-54.99 0  0.00  
F  49-49.99 0  0.00  
M  - 7  21.21  
  33 99.99 
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
การประเมินโดยการประชุมโปรแกรมวิชา การประชุมพจิารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหการรบัรองการวัดผล 
 

 
 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.33  จากคะแนนเต็ม 5 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
      ไมม ี
1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
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        ไมมี 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา 1/2556   
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 
 

1. ปรับวิธีการวัดผลประเมินผล  จากการต้ังเกณฑ
คะแนนเก็บระหวางภาค  40:20  เปน  30: 30  
เพื่อใหอาจารยประจํากลุมเรียนสามารถวัดผลการ
เรียนรูที่เปนอัตตวิสัยไดมากข้ึนตามความเหมาะสม
ของกลุมเรียน 
2. ปรับกจิกรรมการเรียนการสอนใหมีกจิกรรมกลุม
มากข้ึน 
 

1. ไมมีการปรับ เพราะภายหลังจากทดสอบ
เบื้องตน  เห็นวาเกณฑการประเมิน 

2. มีการใชการเรียนรูแบบกลุมมากข้ึนในกจิกรรม
การเรียนรูแตละหนวยการเรียน 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
     1. ปรับวิธีการประเมินผลการเรียนรูดานจริยธรรม  โดยใชการเกบ็ขอมลูการรวมกจิกรรมเชิงสังคม
จากชีวิตจรงิของนักศึกษา 
 2. ปรับวิธีการสอบ  โดยแบงสัดสวนการสอบปรนัย  กับอัตนัย  ใหเทากัน 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 
ลงช่ือ _______________________________  วันที่รายงาน ___30 มกราคม 2558_____ 
        (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงช่ือ _______________________________  วันที่รับรายงาน ___30 มกราคม 2558______ 
        (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
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