
รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา:  ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรายวชิา  220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1      
                         (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้
    ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

นายสุชาติ พิมพพันธ  นักศึกษาวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี  4 กลุม P1 และ P2 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2558 
5.สถานที่เรยีน  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา P1 หอง 9.10.12   P2 หอง   31.04.02 
1. แผนการสอน 
สปัดาห 

ที ่
หวัขอ/รายละเอยีด  ผูสอน 

     

1 บทที ่1 บททนาํ 
1.1 ลักษณะครูด/ีไมด ี
1.2 ลักษณะการสอนดี/ไมด ี
1.3 ลักษณะหองเรียนท่ีด/ีไมด ี
1.4 คูดีในดวงใจ 

3   

2 

บทท่ี 2 ทฤษฎีการจัดการเรยีนการสอน 

2.1 ทบทวนรายวิชาท่ีเปนทฤษฎีการเรียนการสอน/  
หลักสตูร/ การประเมินผล 

2.2 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
2.3 องคประกอบของการเรียนการสอน 
2.4 การจัดการหองเรียน 

3   

3 

บทท่ี 3  การจดัการเรียนการสอนแบบบรรยายปากเปลา(Oral 

presentation) 

3.1 ระดมสมองเก่ียวกับการบรรยาย 
3.2 หลักการบรรยาย 
3.3 แสดงตัวอยาง/วิเคราะห 
3.4 ฝกปฏิบัตเิขียนสคริป 

3   



• ฝกปฏิบัตริายบุคคล 
4 

บทท่ี 3 การจัดการเรยีนการสอนแบบบรรยายปากเปลา(Oral 

presentation) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   

5 

บทท่ี 4 การจัดการเรยีนการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ  

(Media presentation) 

4.1 ระดมสมองเก่ียวกับการบรรยายประกอบสื่อ 
4.2 หลักการบรรยายประกอบสื่อ 
4.3 แสดงตัวอยาง/วิเคราะห 
4.4 ฝกปฏิบัตเิขียนสคริป/ทําสื่อ 

• ฝกปฏิบัตริายบุคคล 

3   

6 

บทท่ี 4  

การจัดการเรยีนการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ(Media 

presentation) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   

7 

บทท่ี 4  

การจัดการเรยีนการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ(Media 

presentation) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

   

8 

บทท่ี 5 การจัดการเรยีนการสอนแบบระดมสมองกลุม 

(Group Brain Strom) 

5.1 ระดมสมองเก่ียวกับระดมสมองกลุม 
5.2 ระดมสมองกลุม 
5.3 แสดงตัวอยาง/วิเคราะห 
5.4 ฝกปฏิบัตริายบุคคล 

3   

9 

บทท่ี 5 การจัดการเรยีนการสอนแบบระดมสมองกลุม 

(Group Brain Strom) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   



10 

บทท่ี 5 การจัดการเรยีนการสอนแบบระดมสมองกลุม 

(Group Brain Strom) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   

11 

บทท่ี 6 การจัดการเรยีนการสอนแบบอภิปรายกลุม (Panel 

Presentation) 

6.1 ระดมสมองเก่ียวกับอภิปรายกลุม 
6.2 หลักอภิปรายกลุม 
6.3 แสดงตัวอยาง/วิเคราะห 
6.4 ฝกปฏิบัติทําสคริป 

• ฝกปฏิบัตริายบุคคล 

3   

12 

บทท่ี 6 การจัดการเรยีนการสอนแบบอภิปรายกลุม (Panel 

Presentation) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   

13 

บทท่ี 6 การจัดการเรยีนการสอนแบบอภิปรายกลุม (Panel 

Presentation) 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

3   

14 

บทท่ี 7 การจัดทําแผนการสอน        

7.1 องคประกอบของแผนการสอน 
7.2 การวิเคราะหสาระวิชาและกําหนดวัตถุประสงค 
7.3 การกําหนดกิจกรรมการสอน/รูปแบบการสอน 
7.4 การทําใบงาน/ใบกิจกรรม 
7.5 การทําใบความรู 
7.6 การทําแบบทดสอบ/แบบฝกหัด 

• ฝกปฏิบัตริายบุคคล 

[คาบ]    

15 บทที ่7 การจดัทาํแผนการสอน 

• ฝกปฏบิตัริายบคุคล 

[คาบ]    

16 บทที ่8 การประเมนิผล 
8.1 หลักการประเมินผล 
8.2 ตัวช้ีวัด หนวยวัด 
8.3  เครื่องมือเพ่ือการปะเมินผล 

   

 

3. ประสทิธผิลของวธิสีอนทีท่าํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา 
 



มาตรฐานผลการเรียนรู วธิกีารสอนตาม มคอ.3 
ปญหาและ

ขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
2)  การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ไมมี 
 

2. ดานความรู 
 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
2) อภิปรายเปนกลุม 
3) การใหคนควาอิระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
4) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 

ไมมี 
 

3.ดานทักษะทางปญญา 1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
2) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
ท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจก
บุคคลและ  ตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและ
สถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  
2) การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด  3) การแสดง
วิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ 

ไมมี 
 

4. ดานทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
 

1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับ
การใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคมโดยการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 
2) จดัประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมให
ทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะความเปน
ผูนําท่ีหลากหลายท้ังในสวนท่ีเปนชุมชนหรือในระดับ
สังคมท่ีกวางออกไป 

ไมมี 
 

5.ดานทักษะการวเิคราะหเชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝก
ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง 
และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน
และบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 
2) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
เลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
หลากหลาย 
3) การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
ใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะ
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง  และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 

 
ไมมี 



มาตรฐานผลการเรียนรู วธิกีารสอนตาม มคอ.3 
ปญหาและ

ขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

6. การพฒันาดานทักษะการ
จดัการเรยีนรู 

1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 
2) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1. จาํนวนนกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน        79       คน 
2. จาํนวนนกัศกึษาทีค่งอยูเมือ่สิน้สดุภาคการศึกษา  79     คน 
3. จาํนวนนกัศกึษาทีถ่อน  (W)            --   คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน )เกรด(  จาํนวน (N = <<จํานวน>>) รอยละ 
A 40 51.48 

B+ 15 18.66 

B 11 13.58 

C+ 7 8.975 

C 4 4.92 

D+ 0 0 

D 1 1.19 

F 1 1.19 

I   

รวม 79 99.995 

 
 
 
5. ปจจัยทีท่ําใหระดับคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
   ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กาํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
 ไมมี 
6.2ความคลาดเคลื่อนดานวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู 
 ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา  
    1) การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา  ยืนยันใหตามท่ีอาจารยผูสอนประเมิน  ใหปรับ
ขอสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 
 



หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 
1. ประเดน็ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 

2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
1.ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร)ไดคะแนน P1 4.44, P2 4.31 

   1.1 ขอวพิากษทีส่าํคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         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/ ปการศึกษาทีผ่านมา ผลการดาํเนนิการ 

ไมมี  เพราะเปนการสอนครั้งแรก ไมมี 

2. การดําเนนิการอืน่ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา 
                          ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

1. ปรับปรุงวิธีการฝกเปนรายบุคคลใหมากข้ึน 
2. ปรับการทําชิ้นงานเปนการเขียนวิเคราะห
หลักสูตรสาระแกนกลาง แทนการทํารายงาน
ทฤษฎีการสอน 

ปการศึกษา 2559  อ.สุชาติ พิมพพันธ 



4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา ตออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร 
               ไมมี 

 
ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา: นายสุชาติ พิมพพันธ 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน 30 มกราคม 2559   . 
 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร : นายสุชาติ พิมพพันธ 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน 30 มกราคม 2559   . 
 (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
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