
  มคอ. 5 

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 
1. รหสัและชือ่รายวชิา 220334  หลักพุทธธรรม  (Buddhist Principles) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยบัญญัติ อนนทจารย สําหรับนักศึกษา ช้ันป 2 วิชาเอกพุทธศาสนศึกษา กลุมเรยีน p 27  
4. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ช้ันปท่ี 2  
5. สถานทีเ่รยีน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราขสมีา อาคารเรยีน 9.14.09 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

 

สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวนชัว่โมง 

เหตผุลหากมี
ความแตกตาง ตาม

แผน 
สอบจรงิ 

1 แนะนํารายวิชา 
สอบประเมินความรู 

3 3 เปนไปตาม
แผนการสอน 

2-3 บทที ่1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัหลกัพทุธธรรม
ในพระไตรปฏก 
    1.1 ความหมาย ความสําคญั 
    1.2 ประวัติความเปนมาขอพระไตรปฎก  
    1.3 วิวัฒนาการของพระไตรปฎก 
    1.4 ลักษณะสําคัญของพระไตรปฎก 
    1.5 ประโยชนของพระไตรปฎกกับ    
    พัฒนาชีวิต 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

4-5 บทที ่2 หลกัพทุธธรรม 
    2.1 ความหมาย ความสําคัญ 
    2.2 ลักษณะสําคัญของหลักพุทธ    
         ธรรม 
    2.3 พุทธธรรมกับการศึกษา 
    2.4 คุณคาของหลักพุทธธรรม 
    2.5 ประโยชนของหลักพุทธธรรม   
         กับการพัฒนาชีวิต 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

6 บทที ่3 ขนัธหาในหลกัพทุธธรรม     
    3.1 ความหมาย ความสําคญั 
    3.2 องคประกอบของขันธหา 

3 3 
 

เปนไปตาม
แผนการสอน 
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    3.3 คุณคาของขันธหา 
    3.4 การพัฒนาตนตามหลักขันธหา 

7-8 บทที ่4 ไตรลกัษณในพทุธธรรม   
    4.1 ความหมาย 
    4.2 ความสําคัญ 
    4.3 องคประกอบของไตรลกัษณ 
    4.4 คุณคาของไตรลักษณ 
    4.5 ประโยชนของไตรลักษณตอ    
    4.6 ชีวิตประจําวัน 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

9-10 บทที ่5 ปฏจิจสมปุบาท 
     5.1 ความหมาย 
     5.2 ความสาํคัญ 
     5.3 องคประกอบของปฏิจจสมุปบาท 
     5.4 คุณคาของปฏิจจสมุปบาท 
     5.5ประโยชนของปฏิจจสมุปบาทกับ      
     การพัฒนาชีวิต 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

11-12 บทที ่6 มชัฌมิาปฎปิทา 
      6.1 ความหมาย 
      6.2 ความสําคัญ 
      6.3 องคประกอบของมัชฌิมาปฎิปทา 
      6.4 คุณคาหลักมัชฌมิาปฎิปทา 
      6.5 ประโยชนของมัชฌิมาปฎิปทากับการ  
           พัฒนาชีวิต 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

13-14 บทที ่7 สงัสารวฏั 
      7.1 ความหมาย 
      7.2 ความสําคญ 
      7.3 องคประกอบของสังสารวัฏ 
      7.4 คุณคาของสังสารวัฏ 
      7.5 ประโยชนของสังสารวัฏกับการบูรณา   
      7.6 การชีวิตในปจจุบัน 

6 6 เปนไปตาม
แผนการสอน 

15-16      บทที ่8 นพิพาน 
      8.1 ความหมาย 
      8.2 ความสําคัญ 
      8.3 ประเภทของนิพพาน 
      8.4 คุณคาของนิพพานกับพระอรหันต 
      8.5 ประโยชนของนิพพานกับการ 
      8.6 ประยุกตในชีวิตปจจุบัน 

6 6 
 

เปนไปตาม
แผนการสอน 
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2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
 

       ไมม ี
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ปญหาของการใชวิธีสอน
(ถามี)พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จรยิธรรม 1) บรรยายในชั้นเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถ
วิเคราะหใหเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ี
มีผลกระทบตอคานิยมวิถีดําเนินในปจจุบัน และระบุปญหา
จริยธรรม โดยหลากหลายวิธทีาง เชน กรอภิปรายกลุม 
การสะทอนแนวคิด การศึกษากรณีศึกษา กรวิพากษ 
คุณคาทางจริยธรรม  
3) การแสดงออกแบบเปนตัวอยาง 

 

ความรู 1)  การบรรยายประกอบสื่อ โดยยกบุคคลทางพระพุทธศาสนามา
แสดงใหเห็นเปนตัวอยาง 
2) ใหนักศึกษาอภิปรายในหลักพุทธธรรมประเด็นตาง ๆ ตามกรอบ
ของวิชาท่ีเรียนอยู โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทัศนะอยาง
เหมาะสม 
3) สอนโดยวิธีสาธิต หรือฝกภายในหองปฏิบัต ิ
4)  คนควาทํารายงานเดี่ยวและกลุม 

การทํารายงานกลุมยัง
ไมสามารถทําไดดี
เทาท่ีควร 

ทักษะทางปญญา 1) การบรรยาย/อธิบาย เพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน โดยยก
ประเด็นท่ีเปนปญหาในปจจุบันมนําเสนอ 
 2) ใหนักศึกษาอภิปรายวิพากษ ฝกทักษะกระบวนการคดิแกไข
ปญหาตางๆ ในสถานการณตางๆ ดวยหลักพุทธธรรม             
 3) เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study)  

 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมกลุมใหผูเรยีนมีปฎสิัมพันธกับสังคมและผูเรียนตอ
ผูเรยีนดวยการเขาไปรวมงานทางศาสนา 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทํางานเปนทีม สรางความสมัพันธ
ผูเรยีนกับผูสอน สงเสริมบทบาทความเปนผูนําและผูตาม ในการใช
หลักพุทธธรรมมาแกไขปรากฏทางสังคมปจจุบัน 

 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บรรยาย /อธิบาย แนวคดิ และทฤษฎีตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา 
2)  เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study) และนําเสนอ
การเรยีนรูดวยเทคโนโลยสีารสรเทศ 
3)  เรียนรูดวยตนเองแบบเนนปฏบัิติแกปญหา (Task Based) และ
นําเสนอการเรียนรูดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 

(1) ควรใหมีกิจกรรมนอกสถานท่ีเพือบูรณาการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
 

สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิา จาํนวนนักศกึษา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 36 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 36 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1. จํานวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน    36  คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 36   คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   0     คน 
 
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จาํนวน (N = <<จาํนวน>>) รอยละ 
A 12 33.33 

B+ 24 66.67 

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 
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หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 

การเรยีนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

  ไมม ี ไมม ี
  
  
 
2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 

ปญหาดานการบรหิารและองคกร ผลกระทบตอการเรยีนรูของนกัศกึษา 

ไมม ี ไมม ี

 
 

หมวด 5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา  ผลการประเมนิของวิชานี ้= = 4.40 จากคะแนนเตม็ 5 (แนบเอกสาร) 

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
 1. เรียนกับอาจารย ทําใหไดรับความรู ความสนุกสนานและประสบการณท่ีดจีากการเรียนการสอนท่ีผานมา 
ขาพเจาจะนําความรูท่ีอาจารยสอนไปใชในการประกอบวิชาชีพครูและนําไปปฏิบัติเพ่ือเปนครูท่ีดีของสังคม จะไดมสีวน
ชวยพัฒนาประเทศใหมีความเจรญิกาวหนาตอไป เวลาในการเรยีนการสอนท่ีผานมาทําใหขาพเจาเหน็ความทุมเท ความ
ตั้งใจของอาจารยท่ีมุงมั่นในการถายทอดความรูใหขาพเจาอยางเตม็ท่ี  
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 

ควรปรับปรุงเอการสารประกอบการสอนใหสมบูรณ 
 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร 
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ไมม ี
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา : 

ลงช่ือ วันท่ีรายงาน .................................... 

        (นายบัญญัต ิอนนทจารย) 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :  

ลงช่ือ วันท่ีรับรายงาน ............................... 

 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

10 มกราคม 2559

12 มกราคม 2559
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