
รายงานผลการดาํเนนิงานรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1. รหสัและชื่อรายวชิา  220442 พุทธศึกษาศาสตร (Buddhist Education) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้(ถาม)ี 

ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน 
(Section) 

นักศึกษาวชิาเอก 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

P1 พุทธศาสนศึกษา (5 ป) ป 3 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2558 
 

5. สถานที่เรยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรยีน (Section) สถานที่เรยีน 

นายสายยนต ชาวอุบล P1 9.12.12 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 
หวัขอ จน.ชม.

แผนการสอน 
จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

ปฐมนิเทศชี้แจง รายวิชา กิจกรรม ตาม
แผนการสอน (มคอ. 3) 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

บทที ่1 บทนาํ 
1.1 ความหมายของการศึกษา 
1.2 ความหมายของศึกษาศาสตร 
1.3 บทบาทและความสําคัญของ 
      การศึกษาตอมนุษยและสังคม 
1.4 ปรัชญาการศึกษากับจุดมุงหมายของ
การศึกษา 
1.5 คุณคาและหนาท่ีของปรัชญา 
     การศึกษา 
1.6 ลัทธิปรัชญาการศึกษา 

9 9 เปนไปตามแผนการสอน 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่2 พทุธศาสตรกบัศึกษาศาสตร 
2.1 ความหมายของพุทธศาสตร 
2.2 ความสาํคัญของพุทธศาสตร 
2.3 สาระสําคัญของการศึกษาตามแนว 
     พุทธศาสตร 
2.4 ความรูทางพุทธศาสนา 
2.5 บทบาทของพุทธศาสนาตอการศึกษา 
     ไทย 
สรุป 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทที ่3 พทุธปรชัญาการศกึษา 
3.1 ความหมายและความเปนมาของ 
     พุทธปรัชญาการศึกษา 
3.2  แนวคิดพื้นฐานของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.3  หลักการสําคัญของพุทธปรัชญา 
      การศึกษา 
3.4  แนวคิดนโยบายของพุทธปรัชญา 
     การศึกษา 
3.5  จุดมุงหมายของพุทธปรัชญา 
     การศึกษา 
สรุป 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทที ่4 ระบบการเรยีนการสอนแนวพทุธศาสตร 
4.1  ความหมายของการสอน 
4.2  ความมุงหมายของการสอน 
4.3  คุณสมบัติของผูสอนและผูเรียน 
4.4  พุทธวิธีในการสอนแบบตาง ๆ 
4.5  สื่อนวัตกรรมในการสอน 
4.6  การวัดผลประเมินผลการเรียน-สอน 
4.5  สถานศึกษา 
สรุป 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทที ่5 หลักสตูรและการประเมนิผล 
          ตามแนวพุทธศาสตร 
5.1 หลักสูตรการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 
5.2 การพัฒนาหลักสูตรตามแนวพุทธศาสตร 
5.3 การแสวงหาความรูตามแนวพุทธศาสตร 
สรุป 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่6 การบริหารการศกึษาตามแนว 
         พทุธศาสตร 
6.1 ความหมายและความสาํคัญของการบริหาร
การศึกษา 
6.2 ทฤษฎีวาดวยการบริหารการศึกษา 
6.3  เทคนิคการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ 
6.3  คุณสมบัติของผูบริหารการศึกษา 
6.4 จุดมุงหมายของการบริหารการศึกษาตาม
แนวพุทธศาสตร 
สรุป 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

 
1. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 

ไมม ี
 

2. ประสทิธผิลของวธิสีอนทีท่าํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวชิา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู วธิสีอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

 1.1   คุณธรรม และจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
  - มี คุ ณ ธรรมจ ริ ย ธ รรมสํ าห รั บ ค รู แล ะ
จริยธรรมเพ่ื อการพัฒ นาชี วิตตามหลัก คํ าสอน
พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการสอน  4  ธรรมเทศก
ธรรม 5   
  - มีความเคารพในความเชื่ อทางศาสนา  
รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 
1.2  วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของ
ผูสอน 
1.3   วิธีการประเมินผล 
 - ประเมินระหวางเรียน  โดยประเมินจาก
ดานเจตคติ (Attitude  Domain ) บุคลิกภาพดาน
การแสดงออกในชั้นเรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 
เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูล
สถิติความประพฤต ิ

ไมมี 
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 - ใชแบบประเมินและแบบวัดท่ีเก่ียวของซ่ึง
อาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีองคประกอบจากสวนท่ี
เปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น ๆ 

ดานความรู             2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 
     1) ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตาม
สาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปน
ระบบ 
     2) สามารถแสวงหาความรู เฉพาะดาน ท่ีเปน
ปจจุบัน 
     3) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับ
วิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอด
องคความรูท่ีเก่ียวของได 
2.2  วิธีการสอน 
       1) การบรรยายภายในชั้นเรียน  
       2) การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและ
กลุม 
       3) อภิปรายเปนกลุม 
2.3 วิธีการประเมิน 
       1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาโดยการทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบท้ัง
ปรนัยและอัตนัย    
       2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเปน
การเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการ
เรียนรู ได ด วยตน เอง  เชน   รายงานการศึกษา
กรณีศึกษา   สรุปโครงการ  และผลการนําเสนอปาก
เปลา เปนตน   

ไมมี 

ทักษะทางปญญา 3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
       1) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  
ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   
เสนอทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไข
ปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลัก
พุทธธรรมเพ่ือใชในการแกไขปญหา 
       2) มี ความ เป นผู นํ าท างปญ ญ าในการ คิด
พัฒนาการจัดการเรียนรูอย างสรางสรรคและมี
วิสัยทัศน   ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 
3.2 วิธีการสอน 

ไมมี 
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       1) การบรรยายภายในชัน้เรียน  
       2) การใหผู เรียนไดฝกทักษะการคิดและการ
แกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาท
ตอปจเจกบุคคลและตอสังคม ในสถานการณท่ัวไป
และสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  
3.3 วิธีการประเมินผล 
      1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปน
เครื่องมือในการประเมิน   ทักษะทางความรูลึก
(Cognitive Domain) ในการแกปญหาในสถานการณ
ตาง ๆ   
      2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและ
การแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะเปน
เรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
          1) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะความ
เป น ผู นํ าแ ล ะผู ต าม   ส าม ารถ ทํ า งาน เป น ที ม  
รับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
          2) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรม
เปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
4.2 วิธีการสอน 
          1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและ
ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอ
สังคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการ
ทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 
4.3 วิธีการประเมินผล 
          1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาท
ของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรู
ตามวัตถุประสงค 
         2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนํา
ตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
         3) การประเมินความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพ่ือน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค 

ไมมี 

ทักษะการวิเคราะหเชิง 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ไมมี 
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ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส า ร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 
         1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู เรียน
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการ
นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
5.2 วิธีการสอน 
      1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
ไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน
หลาย 
      2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย 
5.3  วิธีการประเมินผล 
       1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการ
พูด การเขียน 
       2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 
      3) การทดสอบการวิ เคราะหขอมูล  โดยใช
ขอสอบ  การทํารายงานกรณีศึกษา  และวิเคราะห
ขอมูลผลการศึกษาวิจัย  การศึกษาอิสระ 

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวธิสีอน 

1. ควรใหนักศึกษาไปปฏิบัติในสถานท่ีจริงๆ เชน เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยหรือวัดได
จัดในชวงเทศกาลตางๆ 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 

1 จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีน   50 คน 
2. จาํนวนนกัศกึษาทีค่งอยูเมือ่สิน้สดุภาคการศึกษา 50 คน 
3. จาํนวนนกัศกึษาทีถ่อน (W) - คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จาํนวน คิดเปนรอยละ 
A 21 42.00 
B+ 15 30.00 
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B 14 28.00 
C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

รวม 50 100 
5. ปจจัยทีท่ําใหระดับคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 

ไมมี 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กาํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู 
ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

ไมมี ไมมี 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา  
 

วธิกีารทวนสอบ สรปุผล 
ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 
หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรยีนการสอน (ถาม)ี 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 

1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉลีย่ 4.48 จากคะแนนเตม็ 5 
1.1 ขอวพิากษทีส่าํคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
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(Section) 
นายสายยนต  
ชาวอุบล 

P1 ไมมี 

1.2  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
      ไมมี 

2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีื่น  
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 
1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ทีผ่านมา 
 

แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศึกษา/   ป
การศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 
 

ไมมี ไมมี 

 
2. การดําเนนิการอืน่ ๆ ในการปรับปรงุรายวชิา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป 
     ไมมี 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา ตออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร 
    ไมมี 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา : นายสายยนต ชาวอุบล 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน _____11 มกราคม 2559______ 
        (นายสายยนต ชาวอุบล) 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรับรายงาน ____12 มกราคม 2559_____      
                 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
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