
  มคอ. 5 

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา  220234  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย (Buddhism in Thailand) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

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

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ช้ันปท่ี 1  
5. สถานทีเ่รยีน 

       อาคาร 9.14.09 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

 

สัปดาห 
 

หัวขอการสอน 
จํานวนช่ัวโมง เหตุผล 

หากมีความแตกตางเกิน 25% ตามแผน สอนจริง 

1-2 บทที ่1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัพระพทุธศาสนา 
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
1.2 การเขามาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
1.3 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
1.4 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี 
1.5 พระพุทธศาสนาสมยักรุงรตันโกสินทร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

3-4 บทที ่2 พระพทุธศาสนากบัสงัคม 
 2.1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย  
 2.2 พระพุทธศาสนากับแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในสังคมปจจุบัน 
.2.2 ความเช่ือกอนนับถือพระพุทธศาสนา 
 2.3 การนับถือพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

5-6 
 

บทที ่3 พระพทุธศาสนากบันกิาย 
3.1 ความเปนมาของนิกายตางๆ 
3.2 พระพุทธศาสนาเถรวาท 
3.3 พระพุทธศาสนามหายาน 
3.4 ธรรมยุตินิกายกับมหานิกาย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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7 บทที ่4 ภมูปิญญาไทยไดรบัอทิธพิลจาก
พระพทุธศาสนา 
4.1 ภูมิปญญาไทยกับพระพุทธศาสนา 
4.2 พระพุทธศาสนากับสังคม 
4.3 พระพุทธศาสนากับการเมือง 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 8-9 บทที ่5 พระพทุธศาสนานาํสงัคม 
  5.1 พระพุทธสาสนากับเศรษฐกิจ 
  5.2 พระพุทธศาสนากับศลิปวัฒนธรรม 
  5.3 บทบาทพระพุทธศาสนากับความสัมพันธตอ  
       ชีวิตในสังคมชาวพุทธ 
  5.4 บทบาทของวัดตอสังคมไทย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

10-11 บทที ่6 การใชพทุธธรรมแกปญหาชีวติและใน
สงัคมไทย   
 6.1 ธรรมะกับชีวิตในสังคม 
 6.2 ปญหาสังคมกับแนวทางแกไขตามทรรศนะ
ของพระพุทธศาสนา 
 6.3 ปญหาการแตกแยกในครอบครัว 
 6.4 ปญหาความเสื่อมศีลธรรม 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

12-13  7.1 พุทธธรรมกับแนวทางแกไขปญหาชีวิต 
 7.2 ปญหาความขัดแยงทางการเมือง 
 7.3 สังคหวัตถุ 4  
 7.4 โลกปาลธรรม 2 
 7.5 เบญจศลีเบญจธรรม 

6 6 
 

เปนไปตามแผนการสอน 

14-15 บทที ่8 บทบาทของพระสงฆตอชวีติและสงัคม  
 8. 1 ความหมายของพระสงฆ 
 8.2  ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับสังคม 

 8.3 บทบาทของพระสงฆในปจจบัุน 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

16 สรุปเน้ือหารายวิชาพระพุทธศาสนาประเทศไทย 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
 รวมจํานวนคาบ 45 45  

 
2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 

 

ไมม ี
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จรยิธรรม 1) บรรยายเก่ียวกับคุณคาทางพระพุทธศาสนาท่ีทําใหผูคนเคารพ
ศรัทธาในประเทศไทย 
2) จัดกิจกรรมกลุมใหวิเคราะหแนวโนมของปญหาความ
เปลี่ยนแปลงดานสังคมท่ีมีผลกระทบตอคานิยมและวิถีชีวิตใน
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ปจจุบันพรอมวิพากษประเด็นท่ีเปนปญหาดานคณุธรรมและ
จริยธรรมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
3) จัดใหศึกษานอกสถานท่ีมีความโดดเดนทางพระพุทธศาสนา 
4. การแสดงออกเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ความรู 1) บรรยายโดยใชอุปกรณมัลติมีเดยี (Multimedia) สื่อตางๆ 
ภายในช้ันเรียน 
2)  นําเสนองานกลุม พรอมท้ังวิพากษ 
3) ศึกษาทํางานรายงานนอกสถานท่ี  
4) มอบหมายใหคนหาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยมาสรุปและ
จัดเวทีนําเสนอสัมมนาภาคสนาม 

 

ทักษะทางปญญา 1) บรรยายในช้ันเรียน 
2) ฝกทักษะใหผูเรียนไดคดิ และแกไขปญหาท้ังในสวนท่ีใชหลัก
พุทธศาสนามามีบทบาทตอสังคมและบุคคล 
ในสถานการณท่ัวไป 
3) อภิปรายกลุม สะทอนมุมมองแนวคิด 
4) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตางๆ จากการทําโครงงาน
ศึกษาเก่ียวกับ 
เหตุการณพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พรอมท้ังนําเสนอผล
การศึกษา 

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) สรางกระบวนการมีความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน 
ผูเรยีนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏตอสังคม โดยจัดกิจกรรมทํางานเปนทีม สงเสริมบทบาท
ความเปนผูนําและผูตาม 
2) สงเสริมในการเรยีนรูภาคปฏิบัติใหทํางานเปนทีม พรอมท้ังการ
แสดงออกดานภาวะความเปนผูนําท้ังท่ีเปนชุมชนและสังคม 

 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรยีนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ท้ังการพูด การฟง และการเขียนของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน  
2) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย  
3) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดใช
ความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ 

 

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 

(1) ควรใหมีกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา จาํนวนนักศกึษา 
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1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 22 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 22 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1. จํานวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน    22  คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 22   คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   0     คน 
 
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จาํนวน (N = <<จาํนวน>>) รอยละ 
A 12 54.55 

B+ 10 45.45 

B 0 0.00 

C+ 0 0.00 

C 0 0.00 

D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

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 
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ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร

ปญหาดานการบรหิารและองคกร ผลกระทบตอการเรยีนรูของนกัศกึษา 

ไมม ี ไมม ี

หมวด 5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา  ผลการประเมนิของวิชานี ้= = 4.16 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 
ภาคการศกึษาที ่2 ปการศกึษา 2557 

ผลการดาํเนนิการ 

1. ปรับปรุงสอนเนนใหนักศึกษานําเสนองานมากข้ึน
2. .ใหนักศึกษาทําโครงงานใหละเอียดมากข้ัน

ไดดําเนินตามแผนขอเสนอปรับปรงุท่ีผานมาไมไดเต็มท่ี 

2. การดาํเนนิการดานอืน่ ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา :
ไมม ี

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป
ควรทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร
ไมม ี

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : 

ลงช่ือ วันท่ีรายงาน    10 มิถุนายน 2559 

   (นายบัญญัต ิอนนทจารย) 
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ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร : 

ลงช่ือ วันท่ีรับรายงาน  12 มิถุนายน 2559 

 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
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