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รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ   ปรัชญาศาสนา  และเทววิทยา   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 
220212 จริยศาสตรศึกษา  

(Ethics Studied) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี้ (Pre-requisite) (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

นายโยธิน   มาหา 
4. ภาคการศกึษา / ปการศกึษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษา 2558   / ช้ันปท่ี 1  เอกพุทธศาสนศึกษา (คบ.) 
5. สถานทีเ่รยีน 

9.10.09  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
 

หมวดที ่2  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

สปัดาห หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมคีวามแตกตางเกนิ25% ตาม

แผน 
สอนจรงิ 

1 บทท่ี1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพระไตรปฎก  
1.1 ความหมายของพระไตรปฎก 
1.2 ความสําคัญของพระไตรปฎก 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี 2 โครงสรางของพระไตรปฎก  
2.1โครงสรางของพระไตรปฎก(พระวินัยปฎก 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี 2 (ตอ)  
 2.2โครงสรางของพระไตรปฎก(พระสตุตันตปฎก) 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี  2 โครงสรางของพระไตรปฎก(ตอ)  
2.3 โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก 

3 6 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี 3 สาระสําคญัของพระไตรปฎก 
3.1  สาระสําคัญของพระวินัยปฎก 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี 3  สาระสําคญัของพระไตรปฎก (ตอ 
3.2 สาระสาํคัญของพระสตุตันตปฎก 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี3 สาระสําคัญของพระไตรปฎก(ตอ) 
3.3 สาระสาํคัญของพระอภิธรรมปฎก 
 
 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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สปัดาห หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมคีวามแตกตางเกนิ25% ตาม

แผน 
สอนจรงิ 

 บทท่ี 4 คําอธิบายของพระอรรถกถาจารย 
4.1 ความหมายของอรรถกถาจารย 
4.2 ความหมายของฏีกาและอนุฎกีา 
4.3 ความหมายของคําวาปกรณวิเสส 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทที ่5 การสบืทอดพระไตรปฎก 
5.1 การสืบทอดพระไตรปฎกสมัยพุทธกาล   
5.2 การสืบทอดพระไตรปฎกในปจจุบัน 
5.2 การเปรียบเทียบการศึกษาพระไตรปฎกในแตละยคุ 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทที6่ ประโยชนของการศกึษาพระไตรปฎก 
6.1 การศึกษาพระไตรปฎกของคณะสงฆ 
6.2 การศึกษาพระไตรปฎกของฆราวาส 
6.3 วิธีการศึกษาพระไตรปฏกท่ีถูกตอง 

6 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 รวมจาํนวนคาบ 48 48  
2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน (ถาม)ี  

 

หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุ 

ตามแผน (ถาม)ี 
นยัสาํคญัของหวัขอ 

ทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

. ไมมี ่ ไมม ี ไมมี 

 
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
1.คุณธรรม จริยธรรม 
 
     มีความเคารพในความเชื่อทาง

ศาสนา รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

     เคารพในความคดิเห็นของคน

อ่ืน ท่ีมีความเห็นตางตลอดท้ัง

เคารพในความเชื่อท่ีแตกตาง

ทางดานศาสนา 

 

1 การบรรยายภายในชั้นเรียน  

2. จัดกจิกรรมการเรียนการสอนให

นักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเห็น

แนวโนมของความเปล่ียนแปลงทาง

สังคมท่ีมีผลกระทบตอคานิยมและวิถี

การดาํเนินชวีิตในปจจุบัน และการ

ระบุปญหาจริยธรรม   โดยใชวธีิการท่ี

หลากหลาย  เชน การอภิปรายกลุม  

การสะทอนแนวคดิ   การศกึษา

กรณีศึกษา  การวิพากษคุณคาทาง

จริยธรรม  ใหครอบคลุมประเด็น

ปญหาทางดานคุณธรรมจริยธรรมท้ัง

ในวิชาชีพและการดาํรงชีวติ  
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
4.การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดี

ของผูสอน 

2.ความรู 
1 ความรูความเขาใจในความรู

เฉพาะดานตามสาขาวชิาชีพ และ

ความรูในศาสตรตางๆอยางเปน

ระบบ 

2.สามารถบูรณาความรูวชิาชีพครู  

หรือความรูเฉพาะดานตา

สาขาวชิาเพ่ือประยุกตใชและ

แกปญหาในวิชาชีพ 

และสามารถแสวงหาความรู

เฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 

.  

1.การบรรยายภายในหองเรียน 
2. อภิปลายรายบุคคล  
3. การใหคนควาอิสระและทํารายงาน

เดี่ยว 
4. สอนโดยการปฏิบัติหรือก 
5. การถาม – ตอบปญหาทาง

วิชาการในหองเรียน 

   

3.ทกัษะทางปญญา 
 1.สามารถคิดแกปญหาในการ
จัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และ
ปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   
เสนอทางออก อยางสรางสรรคและ
นําไปสู 
โลกปจจุบันการแกไขปญหาไดดวย
การสืบคน ตีความ และประยุกต
หลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไข
ปญหา 
1. 2.มีความเปนผูนําทางปญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางสรางสรรคและมี วิสัยทัศน   
ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกปจจุบันได 

1. การบรรยายภายในช้ันเรียน 
2 . ให ผู เรี ย น ได ฝ ก ทั กษ ะคิ ด แล ะ
แกปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนา
มีบทบาทตอปจเจกบุคคลและตอสังคม 
ในสถานการณท่ัวไปและในสถานการณ
ท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา 
3. การสอนแบบถาม  – ตอบทาง
วิชาการ 
4. แสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหา
ตางๆ 
5. ยกกรณีศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุ บัน โดยยกเอาการแกปญหาท่ี
พระพุทธเจ าได ตรัส ไว ในคัมภี ร ใด
(พระไตรปฎก)  ยกตัวอยาง 

   

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

1. มีความสมัพันธท่ีดีกับ
ผูเรยีน มีภาวะความผูนําและผูตาม 
สามารถทํางานเปนทีม รับผิดชอบ
ตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม และเปนคณุคาของ

1. การสรางกระบวนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรยีนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ
ผูเรยีนกับการใชหลักพระพุทธศาสนา
ใหปรากฏตอสังคม โดยการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม  
เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของผูนํา
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิ
ล 

ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี
สิ่งแวดลอมวามีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต เราเอง
เปนสวนหน่ึงของเหตุปจจยัแหง
ความเสื่อมและความเจริญของโลกน้ี 

และผูตาม เชน สรางความเปนอันเอง
ในหองเรียนระหวางผูเรยีน ผูสอนสราง
ความไววางใจใหกับผูเรียนในการ
แสดงออกทางความคิดเห็น 
2. สรางกิจกรรมท่ีตองใชความ
รวมมือกันในการแกไขปญหา เชน ผสม
คําศัพทในทางพระพุทธศาสนา หวัขอ
ธรรม 
3. การแสดงบทบาทสมมติของ
นักศึกษาในฐานะท่ีเปนผูนําและผูตาม 
ท่ีแสดงออกถึงความเปนผูนําและผู
ตามท่ีด ี

5.ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะหดานเน้ือหา ตีความ อยาง
มีเหตผุล มคีวามสามารถในการ
สื่อสารกับผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน 
และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน 

1. การมอบหมายงานท่ีตองมีการสืบคน
ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ใน ร าย วิ ช า ให
นักศึกษาไดสืบคนขอมูล นําเสนอดวย
วาจา และใชสื่ออิเลคทรอนิกสประกอบ 
เรียบเรียงความคิดเพ่ือเขียนรายงาน 

   

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 

1. กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน โดยมุงใหนักศึกษากลาแสดงออกในบทบาทท่ีเปนผูบรรยายและผูฟงท่ีดีพรอมกันไป 

2. วิชาน้ีเนนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของผูเรียนและกลุมท่ีเรียนสวนใหญนักเรียนเปนนักศึกษาสายครุศาสตร 
ผูสอนตองการใหนักศึกษากลาแสดงออกหนาช้ันเรียน /ฝกความเช่ือมั่นในตนเองในการนําเสนอหนาช้ันเรียน 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

      สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา                  จาํนวน 
1.จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันสิ้นสุดกําหนดการเพ่ิมเติม – ถอนรายวิชา)         22 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคภาคการศึกษา                                              22 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอนรายวิชา(W)                                                                  0 
4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) : จาํนวนและรอยละของนกัศกึษาในแตละระดบัคะแนน 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
ระดบัคะแนน จาํนวน (คน) คดิเปนรอยละ 

A 14 63.64 
B+ 4 18.18 
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ระดบัคะแนน จาํนวน (คน) คดิเปนรอยละ 
B 4 18.18 
C+ 0 0 
C 0 0 
D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
รวม 22 100 

 

5.  ปจจยัทีท่าํใหระดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
 
เน่ืองจากวิชาน้ีผูสอนเนนใหนักศึกษาแสดงออกในช้ันเรียน การสืบคนขอมูลเก่ียวกับพระไตรปฏก การทองจําเพ่ือให

นักศึกษาสามารถจําอักษรยอคมัภรี ทางพระพุทธศาสนาท้ัง 3 สวน ใหได เพราะเชนน้ันอาจารยจะไมใหผานคือตองทองจําให
ได  คะแนนนักท่ีไดจึงเปนคะแนนท่ีสูง คือ ไดเกรด A เกินกวา 60%  
 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

 

ไมม ี
ไมม ี

 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

การประเมินโดยวิธีการนําเสนอหนาช้ันเรียน /มีเวลาไม
เพียงพอ  
 

การนําเสนอของนักศึกษาเกินเวลาท่ีกําหนด ประกอบกับมี
คําซักถามและตอบของนักศึกษาในหอง 

 
7.   การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

วธิีการทวนสอบ สรปุผล 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยคณ ะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  โดยพิจารณาผลการประเมิน(เกรด)และการสุม

ตัวอยางขอสอบและผลงานของนักศึกษา 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
หรือผลการทวนสอบของนักศึกษาโดยคณะกรรมการผูทวน
สอบ 

 
 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรพัยากร 

ประกอบการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
ผลกระทบ 

       เอกสารหลักซึ่งไดแกพระไตรปฏกมีจาํนวนเลมไมเพียง
ตอความตองการในการคนควาของนักศึกษา 

 

ทําใหนักศึกษาตองรอเพ่ือสืบคนขอมูล การนําเสนอหนา
ช้ันเรียนจึงลาชาไปบางแตไมมผีลกระทบมาก 
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2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร (ถาม)ี ผลกระทบ 

ไมม ี ไมม ี
 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา (ใหแนบเอกสารผลการประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน)  

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
         - ไดคะแนน 4.43  จากคะแนนเต็ม 5  อยูในระดับมาก 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1  
- นักศกึษาไมไดแสดงความคิดเห็น จึงไมมีขอคิดเห็น 

 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีืน่ (ถาม)ี 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
-  ไมม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1  
-    ไมม ี

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 

1. ความกาวหนาของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครัง้ทีผ่านมา 
แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศกึษา/ 

ปการศกึษาทีผ่านมา 
ผลการดาํเนนิการ 

จัดทําเน้ือหาใหกระชับ กาํหนดเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลา 

เนนใหนักศกึษาทองจําได/กลาแสดงออกหนาชั้นเรียน 

นักศึกษาสามารถจับประเด็นสําคัญๆไดดีและมคีวามกลา

แสดงออกมีลักษณะของความเปนผูนําเสนอท่ีดี ซึ่ง

เหมาะสมกับวชิาความเปนครูในอนาคต 

 
2. การดาํเนนิการดานอืน่ ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา  
 

- การมีสวนรวมของนักศึกษาในช่ัวโมงเรียน/พฤติกรรมการแสดงออกในหองเรียนอยางเหมาะสม/ใหนักศึกษาเปนท้ัง
ผูเรียนและผูบรรยายไปพรอมกัน นักศึกษามีความเขาใจสังเกตจากการตอบคําถามนักศึกษามีความเช่ือมั่นในตัวเองมาก
ข้ึนนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

 
 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป 

ขอเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

การจดัทําแผนการสอนใหชดัเจน (มคอ.3) กําหนดใหแลวเสร็จกอนเปดภาค

การศึกษาอยางนอย 15 วัน 

นายโยธิน   มาหา 

 
ควรตองปรับ มคอ.3ใหเหมาะสมทุกปการศกึษา 

กําหนดใหแลวเสร็จกอนเปดภาค

การศึกษาอยางนอย 15 วัน 

นายโยธิน    มาหา 
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ขอเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ
ควรปรับวิธกีารสอนเทคนิคการสอนใหนักศึกษามี

ความสุขกับการเรียนและตื่นตัวอยูเสมอ 

ตลอดภาคการศึกษาท่ีทําการ

สอนรายวิชาน้ี 

นายโยธิน    มาหา 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร
- ไมมี

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : นายโยธิน     มาหา 

ลงช่ือ วันท่ีสงรายงาน : 10 มิถุนายน 2559 

         (นายโยธิน   มาหา) 

ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  นายสุชาติ     พิมพพันธ 

ลงช่ือ วันท่ีรับรายงาน : 12 มิถุนายน 2559 

 (นายสุชาติ    พิมพพันธ) 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

