
  มคอ. 5 

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา 220131 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา  (History of Buddhism) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยบัญญัติ อนนทจารย สําหรับนักศึกษา ช้ันป 3 หมูเรียน p 1 
4. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ช้ันปท่ี 3  
5. สถานทีเ่รยีน 

        อาคาร 9 หอง 9.11.07-08 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

 

สัปดาห 
 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 

เหตุผลหากมีความแตกตางเกิน 25% 
ตามแผน สอบจริง 

1-2 บทที ่1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัประวตัศิาสตร
พระพทุธศาสนา 
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา 
1.2 ศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
1.3 วิธีการศึกษาประวัติศาสตรพระพุทธ 
1.4 ความสาํคัญของประวัติศาสตร 
พระพุทธศาสนา  
 1.5 ประวัตศิาสตรพระพุทธศาสนากับแนวทางใน
การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

3-4 บทที ่2 อนิเดยีกอนยคุพทุธกาล 
 2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตรของอินเดีย 
 2.2 กําเนิดอารยธรรมลุม 
 2.3 การเขามาของชนเผาอารยัน 
 2.4 กําเนิดครูท้ัง 6แมนํ้าสินธุ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

5-6 บทที ่3 กาํเนดิและพฒันาการความเชือ่ของศาสนา
พราหมณ 
 3.1 ยุคพระเวท 
 3.2 ยุคพราหมณ 
3.3 การพัฒนาระบบวรรณะ 4 สูระบบชนช้ัน 
3.4 ยุคอุปนิษัท 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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7-8 บทที ่4 กาํเนดิพระพทุธศาสนา 
4.1 การเมืองการปกครอง 
4.2 สภาพเศรษฐกิจยุคพุทธกาล 
4.3 การเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนากับการ
เปลี่ยนแปลงความเช่ือและวัฒนธรรมในสังคม
อินเดีย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

9-10 
 

บทที ่5 การสงัคายนา 
  5.1 แนวคิดการทําสังคายนา 
  5.2 การสังคายนาครั้งท่ี 1 
  5.3 การสังคายนาครั้งท่ี 2 
  5.4 การสังคายนาครั้งท่ี 3 

6 
 
 

6 เปนไปตามแผนการสอน 

10-11 บทที ่6 การแตกแยกนกิาย 
 6.1 รองรอยและบอเกิดของนิกายมหายาน 
 6.2 แนวคิดและความเช่ือของนิกายมหายาน 
 6.3 มหายานสองสายตนกําเนิดจากอินเดีย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

12-13 บทที ่7 การเผยแผและการขยายตวัออกนอก
อนิเดยี 
7.1 การเผยแผพระพุทธศาสนายคุหลังพุทธกาล 
7.2 คําสอนพระพุทธศาสนากับลทัธิศาสนาอ่ืน 
7.3 พระพุทธศาสนากับยุคเสื่อมจากอินเดีย 
7.4 การเผยแพรของลัทธิพุทธตันตรยาน 
7.5 พระพุทธศาสนาภายใตฝายอาณาจักร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

14-15 บทที ่8 พระพทุธศาสนาเสือ่มจากอนิเดยี 
 8.1 สาเหตุทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย   
 8.2 พระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

16 สรุปเน้ือหารายวิชาประวิติศาสตรพระพุทธศาสนา 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
 รวมจํานวนคาบ 48 48  

 
2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 

 

ไมม ี
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จรยิธรรม 1) บรรยายเก่ียวกับความรูเหตุการณประวัติทางพระพุทธศาสนา 
2) จัดกิจกรรมกลุมใหวิเคราะหแนวโนมของปญหาความ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมท่ีมีผลกระทบตอคานิยมและวิถีชีวิตใน
ปจจุบันพรอมวิพากษประเด็นท่ีเปนปญหาดานคณุธรรมและ
จริยธรรมเชิงประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
3) จัดใหศึกษานอกสถานท่ีมีความโดดเดนเชิงประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา 
4) การแสดงออกเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 
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ความรู 1) บรรยายภายในช้ันเรียน 
2) ทําการคนควาและทํางานรายงานกลุม 
3) ศึกษานอกสถานท่ี และทํารายงาน  
4) สอนโดยการปฏิบัตภิาคสนาม 

 

ทักษะทางปญญา 1) บรรยายในช้ันเรียน 
2) ฝกทักษะใหผูเรียนไดคดิ และแกไขปญหาท้ังในสวนท่ีใชหลัก
พุทธศาสนามามีบทบาทตอสังคมและบุคคลในสถานการณท่ัวไป 
3) อภิปรายกลุม สะทอนแนวคิด 
4)การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตางๆ 
5) มอบหมายใหทําโครงงานศึกษาเปรียบเทียบปญหาสังคมกับ
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอดีต พรอมนําเสนอผลการศึกษา 

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สรางกระบวนการมีความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน 
ผูเรยีนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมโดยใชหลักธรรมทางประวัติศาสตร
พุทธศาสนาท่ีปรากฏตอสังคม โดยจัดกิจกรรมทํางานเปนทีม 
สงเสริมบทบาทความเปนผูนําและผูตาม 
2) สงเสริมในการเรยีนรูภาคปฏิบัติใหทํางานเปนทีม พรอมท้ังการ
แสดงออกดานภาวะความเปนผูนําท้ังท่ีเปนชุมชนและสังคม 

 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนไดฝกทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุม
ผูเรยีน ระหวางผูเรยีนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของใน
สถานการณท่ีตางกัน  
2) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย  
3) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และ
เน้ือหาท่ีนําเสนอ 

 

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 

(1) ควรใหมีกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา จาํนวนนักศกึษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 5 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 5 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1. จํานวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน    5  คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 5   คน 
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3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   0     คน 
 
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จาํนวน (N = <<จาํนวน>>) รอยละ 
A 4 80.00 

B+ 0 0.00 

B 0 0.00 

C+ 0 0.00 

C 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 1 20.00 

M 0 0.00 

 
5.  ปจจยัทีท่าํใหระดบัคะแนนผดิปกต ิ
             ไมม ี
 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา : จากแผนการประเมนิใน มคอ. 3    
      หมวด 5 ขอ 2 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไมม ี
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 ไมม ี
 
7.   การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

วธิีการสอน สรปุผล 
การประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรยีนรายวิชา มคอ 3  
มคอ 5 ประชุมกรรมการพิจารณาข้ันตอนการเรยีนคะแนน
ตลอดภาค 

ยืนยันคะแนนเดิม 

 
หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 

การเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

  ไมม ี ไมม ี
 
2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 

ปญหาดานการบรหิารและองคกร ผลกระทบตอการเรยีนรูของนกัศกึษา 

ไมม ี ไมม ี
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หมวด 5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา  ผลการประเมนิของวิชานี ้= = 4.18 จากคะแนนเตม็ 5 (แนบเอกสาร)

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1. ไมมี

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 : 
ไมม ี

2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีืน่
2.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
 ไมม ี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 : 

ไมม ี

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ
1. ความกาวหนาของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครัง้ทีผ่านมา

แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอใน 
ภาคการศกึษา/ปการศกึษาทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 

ไมม ี ไมม ี

2. การดาํเนนิการดานอืน่ ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา :
ไมม ี

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป
ควรทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร
ไมม ี

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : 

ลงช่ือ วันที่รายงาน .............10 มิถุนายน 2559 ....................... 

        (นายบัญญัต ิอนนทจารย) 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  

ลงช่ือ วันที่รับรายงาน ..........12 มิถุนายน 2559 ..................... 

 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
	4) การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน

