
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

220334   หลักพุทธธรรม  
(Buddhist Principles) 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 
นายบัญญัติ อนนท์จารย์ กลุ่มเรียน p 27 พุทธศาสนศึกษาปีท่ี  1 หมู่ 1 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ชั้นปีท่ี 2  

5. สถานท่ีเรียน 
(ห้องศุภลักษณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวข้อการสอน 
จํานวนชั่วโมง 

เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน 25 % ตาม

แผน 
สอนจริง 

บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหลักพุทธธรรมในพระ
ไตรปิฏก 
    1.1 ประวัติความเป็นมาในพระไตรปิฎก 
    1.2 ความหมาย 
    1.3 วิวัฒนาการพระไตรปิฎก 
    1.4 พระไตรปิฎกกับความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 2 หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎก 
    2.1 ความหมายของพุทธธรรม 
    2.2 ลักษณะสําคัญแห่งหลักพุทธธรรม 
    2.3 นิยาม 5 แห่งหลักพุทธธรรม 
    2.4 พุทธธรรมกับการศึกษา 
    2.5 การศึกษาพุทธธรรมกับการพัฒนามนุษย์และ
สังคม 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 ขันธ์ห้าในหลักพุทธธรรม 
    3.1 ความหมาย 
    3.2 ความสําคัญ 
    3.3 องค์ประกอบของขันธ์ห้า 
    3.4 คุณค่าของขันธ์ห้า 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 
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    3.5 การพัฒนาตนตามหลักขันธ์ห้า 
บทท่ี 4 ไตรลักษณ์ในพุทธธรรม 
     4.1 ความหมาย 
     4.2 ความสําคัญ 
     4.3 องค์ประกอบของไตรลักษณ์ 
     4.4 คุณค่าของไตรลักษณ์ 
     4.5 ประโยชน์ของไตรลักษณ์ต่อชีวิตประจําวัน 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 ปฏิจจสมุปบาท 
     5.1 ความหมาย 
     5.2 ความสําคัญ 
     5.3 องค์ประกอบของปฏิจจสมุปบาท 
     5.4 คุณค่าของปฏิจจสมุปบาท 
     5.5 ประโยชน์ของปฏิจจสมุปบาทกับการพัฒนาชีวิต 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 มัชฌิมาปฎิปทา 
     6.1 ความหมาย 
     6.2 ความสําคัญ 
     6.3 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฎิปทา 
     6.4 คุณค่าหลักมัชฌิมาปฎิปทา 
     6.5 ประโยชน์ของมัชฌิมาปฎิปทากับการพัฒนาชีวิต 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 สังสารวัฏ 
      7.1 ความหมาย 
     7.2 ความสําค้ญ 
     7.3 องค์ประกอบของสังสารวัฏ 
     7.4 คุณค่าของสังสารวัฏ 
     7.5 ประโยชน์ของสังสารวัฏกับการบูรณาการชีวิตใน
ปัจจุบัน 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 8 นิพพาน 
     8.1 ความหมาย 
     8.2 ความสําคัญ 
     8.3 ประเภทของนิพพาน 
     8.4 คุณค่าของนิพพานกับพระอรหันต์ 
     8.5 ประโยชน์ของนิพพานกับการบูรณาการในชีวิต
ปัจจุบัน 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

 

ไม่มี 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน (ตาม มคอ. 3) 
ปัญหาและข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
1. คุณธรรม จริยธรรม (1) บรรยายให้เห็นหลักพุทธธรรมต่อการดําเนินชีวิตและค่านิยม

ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
- ไม่มี 
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สาธกปูชนียบุคคลทางสังคม และทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เห็น
แบบอย่างท่ีดีงามในความประพฤติ และนําหลักธรรมของบุคคล
เหล่านั้นมานําร่องเพื่อศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ท่ัวไป 
(2) อภิปราย ให้เห็นหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง วิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน 
และวิพากษ์หลักพุทธธรรม สะท้อนแนวคิด เกี่ยวกับปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมท้ังในหน้าท่ีการงานอาชีพ 
(3) การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ ในเรื่องความซ่ือสัตย์  ความ  
 รับผิดชอบต่อตนเช่นการทําหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด   

2. ความรู้ (1)  การบรรยายให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน โดยยกตัวอย่าง
บุคคลทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้เห็น 
(2)  ให้นักศึกษาอภิปรายในหลักพุทธธรรมประเด็นต่าง ๆ ตาม
กรอบของวิชาท่ีเรียนอยู่  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงทัศนะ
อย่างเหมาะสม 
(3)  สอนโดยวิธีสาธิต หรือฝึกภายในห้องปฏิบัติ 
(4)  ค้นคว้าทํารายงานเด่ียวและกลุ่ม 

- ไม่มี 

3. ทักษะทางปัญญา (1) การบรรยาย/อธิบาย เพ่ือให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน โดย
ยกประเด็นท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบันมานําเสนอ 
(2)  ให้นักศึกษาอภิปรายวิพากษ์ ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยหลักพุทธธรรม             
(3)  เรียนรู้ด้วยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดย
กําหนดให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

- ไม่มี 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) กิจกรรมกลุ่มให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์กับสังคมและผู้เรียนต่อ
ผู้เรียนด้วยการเข้าไปร่วมงานทางศาสนา 
 (2) กิจกรรมการเรียนการสอนทํางานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์
ผู้เรียนกับผู้สอน ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นําและผู้ตาม ในการใช้
หลักพุทธธรรมมาแก้ไขปรากฏทางสังคมปัจจุบัน  

- ไม่มี 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  บรรยาย /อธิบาย 
(2)  เรียนรู้ด้วยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) และ
นําเสนอการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสรเทศ 
(3)  เรียนรู้ด้วยตนเองแบบเน้นปฏิบัติแก้ปัญหา (Task  Based) 
และนําเสนอการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสรเทศ 

- ไม่มี 

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

(1) ควรให้มีกิจกรรมนันทนาการในห้อง 
 

 
หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 42 
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2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 42 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 

 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน (N = <<จํานวน>>) ร้อยละ 
A 6 14.29 
B+ 18 42.86 
B 9 21.43 
C+ 8 19.05 
C 0 0.00 
D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
M 1 2.38 
 42 100 

 
5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
             ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา : จากแผนการประเมินใน มคอ. 3    
      หมวด 5 ข้อ 2 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ไม่มี 
 
7.   การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการสอน สรุปผล 
การประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มคอ 3  
มคอ 5 ประชุมกรรมการพิจารณาข้ันตอนการเรียนคะแนน
ตลอดภาค 

ยืนยันคะแนนเดิม 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  ไม่มี ไม่มี 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 
 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : (ดังเอกสารแนบ) ผลการประเมินของวิชานี้ = 4.19 จาก
คะแนน 5 

 1. อาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษาสอนดีเเต่อยากให้อาจารย์พูดช้าๆชัดๆกว่านี้ครับ อาจารย์เป็นคนตลกสร้าง
บรรยากาศในการเรียนได้ดี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 : 
 เนื้อหาบางบทค่อนข้างยากและจําเป็นต้องใช้เวลาบรรยาย และเพ่ือให้ทันต่อเวลา ชั่วโมงเรียน จึงอาจจะบรรยาย
เร็ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จะปรับปรุงตามท่ีประเมิน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
 ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 : 
 ไม่มี 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 
 

2. การดําเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 
ไม่มี 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ควรปรับปรุงเอการสารประกอบการสอนให้สมบูรณ์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่มี 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนท์จารย์    
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน 30 ธันวาคม 2557 

                         (นายบัญญัติ อนนท์จารย์) 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ์    
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน 31 ธันวาคม 2557 

                       (นายสุชาติ พิมพ์พันธ์) 

                       ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


