
รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา:  ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 

1. รหสัและชื่อรายวชิา  220233 พุทธศาสนามหายาน (Mahayana  Buddhism) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้
    ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

นายสุชาติ พิมพพันธ  และนายชินวัชร นิลเนตร  นักศึกษาวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี  2 กลุม P1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2558 
5.สถานที่เรยีน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หอง 9.09.07-08 
 

หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

1 . แผนการสอน 

สปัดาห เนื้อหา จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมคีวามแตกตางเกนิ 25 % 

ตามแผน สอนจรงิ  

1 บทที ่ 1 บทนาํ  
1.1 ความหมายของมหายาน 
1.2 กําเนิดแนวคิดมหายาน 
1.3 อุดมคติมหายาน 

3 3  

2 บทที ่2 ประวตัิและพฒันาการมหายาน 
2.1 พระพุทธศาสนาชวงพุทธศตวรรษท่ี3-6 
2.2 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 6- 11 

3 3  

3 บทที ่2  ประวตัิและพฒันาการมหายาน 
  2.3 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 11-17 

3 3  

4 บทที ่2  ประวตัิและพฒันาการมหายาน 
  2.4 มหายานชวงพุทธศตวรรตท่ี 17- 22 

3 3  

5 บทที ่3  พระไตรปฎกมหายาน 
   3.1  วินัย 
   3.2  พระสูตรมหายาน 

3 3  

6 บทที ่3  พระไตรปฎกมหายาน 
   3.3 ศาสตระ 
   3.4 อรรกถา 

3 3  



7 บทที ่4 คัมภรีสําคญั 
   4.1  ลังกาวตารสูตร 
   4.2  สัทธัมปุณฑริกสูตร 

3 3  

8 บทที ่4 คมัภรีสําคญั 
  4.3 วิมลเกียรตินิเทศสูตร 
  4.4 วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตสูตร 

3 3  

9 บทท ี 5 หลักธรรมสําคญั 
   5.1 ตรีกาย 
   5.2 วิสุทธิภูมิ พุทธเกษตร 

3 3  

10 บทท ี 5 หลักธรรมสําคญั 
   5.3  โพธิสัตว 
   5.4  สุญญตา 

3 3  

11 บทที ่6 คณาจารยมหายานทีส่าํคญั 
6.1 พระอัศวโฆษ 
6.2 พระนาคารชุน 
6.3 พระอสังคะ 
6.4 พระวสุพันธุ 

3 3  

12 บทที ่6 คณาจารยมหายานทีส่าํคญั 
  6.5 พระธรรมกีรติ 
  6.6 พระศานติเทวะ 
  6.7 ครุปทมสัมภาวะ 
  6.8 พระเวยหลาง )ฮวงโป(  

3 3  

13 บทที ่7 พุทธศาสนามหายานในปจจุบนั 
  7.1 มหายานนิกายสุขาวดี 

3 3  

14 บทที ่7 พุทธศาสนามหายานในปจจุบนั 
  7.2 มหายานนิกายเซ็น 
  7.3 มหายานนิกายวัชรยาน 

3 3  

15 บทที ่8 พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
   8.1 มหายานในประวัติศาสตร 
         ประเทศไทย 
   8.2 คณะสงฆจีน 

3 3  

16 บทที ่8 พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
   8.3 คณะสงฆเวียดนาม 
   8.4 คณะสงฆหมูบานพลัม 

3 3  

 

2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
 



หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน ความสาํคญัทีม่ตีอผลการเรยีนรูของรายวชิา  แนวทางการชดเชย 
ไมม ี ไมมี ไมมี 

 
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนทีท่าํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู วธิกีารสอนตาม มคอ.3 
ปญหาและ

ขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถ
วิเคราะหใหเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีมีผลกระทบตอคานิยมและวิถีการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบัน และการระบุปญหาจริยธรรมโดยใชวิธีการท่ี
หลากหลาย  เชน การอภิปรายกลุม  การสะทอน
แนวคิด   การศึกษากรณีศึกษา  การวิพากษคุณคาทาง
จริยธรรม  ใหครอบคลุมประเด็นปญหาทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมท้ังในวิชาชีพและการดํารงชีวิต 
3) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ไมมี 
 

2. ดานความรู 
 

1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 
2) อภิปรายกลุม 
3) การใหคนควาอิสระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 

การไปทัศน
ศึกษาเพ่ิมเติม 

 
3.ดานทักษะทางปญญา  1) การบรรยายภายในชั้นเรยีน 

2)  การอภิปรายกลุม  
3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ 

ไมมี 
 

4. ดานทักษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 
 

1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับ
การใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคมโดยการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

ไมมี 
 

5.ดานทักษะการวเิคราะหเชงิ
ตวัเลข การสือ่สาร และการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

 
ไมมี 



 

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

ระดบัคะแนน )เกรด(  จาํนวน (N = <<จํานวน>>) รอยละ 
A 17 42.50 

B+ 8 20.00 

B 4 10.00 

C+ 4 10.00 

C 3 7.50 

D+ 1 2.50 

D 2 5.00 

F 1 2.50 

I 0 0 
รวม 40 100 

 
 
 
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 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 



2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
1.ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร)ไดคะแนน  4.41 

   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   ไมมี 

2. การดําเนนิการอืน่ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา 
                          ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

1. จัดการศึกษานอกสถานท่ี  หรือทัศน
ศึกษศาสนสถานของพุทธศาสนามหายาน 

ปการศึกษา 2559  อ.ชินวัชร  นลิเนตร 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา ตออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร 
    ไมมี 

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



 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

