
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 
โปรแกรมวิชา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา :  220332   พระไตรปฎกศึกษา (Tipitaka Studies) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

นายโยธิน      มาหา     สําหรับนักศึกษา ช้ันปที่  1 วิชาเอกพุทธศาสนศึกษา กลุม P1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2557 
5. สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อาคาร  31.06.03 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

1-2 บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพระไตรปฎก บุคคลที่มี
บทบาทสําคัญในการกอใหเกิดพระไตรปฎก 

(1) ในฐานะที่เปนสวนที่ทรงไวซึง่คําสอนทาง
พระพุทธศาสนา 
(2) ในฐานะที่เปนคัมภีรสําคัญทางพระพทุธศาสนา 

(3) ในฐานะที่เปนตัวแทนของพระพุทธเจา 
(4) ในฐานะที่เปนมรดกอันทรงคุณคาทั้งในสวนที่คุณคา
การศึกษาและคุณคาทางจิตใจ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

3 บทท่ี 1 (ตอ) บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับ
พระไตรปฎก 

(1) พระอานนทเถระ 
(2) พระอบุาลเีถระ 

(3) พระโสณกุฏิกัณณะเถระ 
(4) พระมหากสัสป 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

4 บทท่ี1  (ตอ) 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

(1) พระพุทธเจาทรงแนะนําใหรอยกรองพระธรรมวินัย 
(2) พระสารีบุตรแนะนําใหรองกรองพระธรรมวินัย 

(3) พระจุนทะผูปรารถนาดี 
5-6 บทท่ี 2  การจําแนกโครงสรางของพระไตรปฏก 

(1) เน้ือหาของพระวินัยปฎก 

(2) เน้ือหาของพระสุตตันตปฎก 
(3) เน้ือหาของพระอภิธรรมปฎก 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

8 บทท่ี  2 (ตอ)  
(1)  คําอธิบายยอของพระอรรถกถาจารย 
(2) รูปแบบของการอธิบายของพระอรรถกถาจารย 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

9 บทท่ี 3 การสืบทอดพระไตรปฏก 

(1) การสบืทอดแบบมุขปาฐะ 

(2) การสบืทอดแบบลายลกัษณอักษร 
 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

10 บทท่ี3 (ตอ) 

(1) การสบืตอพระไตรปฎกในประเทศไทย 
 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

11 บทท่ี3 (ตอ)  
(1)การสังคายนาเปนเหตุใหเกิดพระไตรปฎก 
 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 บทท่ี 4  สถิติการทําสังคายนา 

(1) การสงัคายนาสมัยที่ 1  
(2) การสงัคายนาสมัยที่ 2 
การสงัคายนาสมัยที่ 3 

3 3  

12 (1)   การสงัคายนาครั้งที่ 4 
(2)  การสังคายนาครัง้ที่ 5 

(3) การสงัคายนาครั้งที่ 6 
(4) การสงัคายนาครั้งที่ 7 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

13 บทท่ี 4 (ตอ)  

(1) การสงัคายนาครั้งที่  8 
(2) การสงัคายนาครั้งที่  9 

(3) การสงัคายนาครั้งที่ 10 
(4) การสงัคายนาครั้งที่ 11 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

14 บทท่ี5 ความเปนมาของพระไตรปฏกในประเทศไทย 
(1) การทําสังคายนาในประเทศไทย 
(2) ผลที่เกิดข้ึนจาการสังคายนาในประเทศไทยตอคณะ

สงฆ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

15 บทท่ี6 คําสอนท่ีปรากฎในพระไตรปฏกกับสังคมไทย 
(1) การศึกษาพระไตรปฎกในสังคมไทยในปจจุบัน  
(2) ประโยชนของการศึกษาพระไตรปฎกโดยทั่วไปของ
สังคมไทย 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

16 บทท่ี 6 (ตอ) 
(1) ประโยชนตอปจเจกบุคคล 

(2) ประโยชนตอสังคม 

(3) ประโยชนตอชาวโลก 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 รวมจํานวนคาบ 48 48  
 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
                                        
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน ความสําคัญทีม่ีตอผลการเรียนรูของรายวิชา   แนวทางการชดเชย 
      ไมมี                                        ไมมี                                         ไมม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
1. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผล
การเรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไข 

คุณธรรม-
จริยธรรม 
 

- อธิบาย คุณคาของความซื่อสัตยสจุริตใหเห็นเปนรปูธรรมไมวา
จะเปนความซื่อสัตยตอตนเองและความความซือ่สัตยตอสังคม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหให
เห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทีม่ีผลกระทบตอ
คานิยมและวิถีการดําเนินชีวิตในปจจบุัน 

- การระบปุญหาจริยธรรม  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด การวิพากษคุณคาทางจรยิธรรม 

- การอธิบายประเด็นปญหาทางดานจริยธรรมทั้งเปนปญหาดาน
วิชาชีพและการดํารงชีวิตในสงัคมการมอบหมายการทํางานเปน
กลุม โดยใหมีการสบืคนและการแสดงออกในช้ันเรียนอยาง

ไมม ี
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สรางสรรค 

- จัดใหนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่  การไปทัศนศึกษา ศึกษา
ดูงาน องคกรหรือสถาบันที่มีความโดดเดนดานคุณธรรมจริยธรรม  
เชน การศึกษาประวัติศาสตรการทําสังคายนาพระไตรปฎกใน
ประเทศไทยทีจ่ังหวัดเชียงใหมเปนตน 

-  
 
2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
มาตรฐาน
ผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไข 

คุณธรรม-
จริยธรรม 
 

- อธิบาย คุณคาของความซื่อสัตยสจุริตใหเห็นเปนรปูธรรมไมวาจะ
เปนความซื่อสัตยตอตนเองและความความซื่อสัตยตอสังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเห็น
แนวโนมของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทีม่ีผลกระทบตอคานิยมและวิถี
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน 
- การระบปุญหาจริยธรรม  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การ
อภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด การวิพากษคุณคาทางจรยิธรรม 
- การอธิบายประเด็นปญหาทางดานจริยธรรมทั้งเปนปญหาดาน
วิชาชีพและการดํารงชีวิตในสงัคมการมอบหมายการทํางานเปนกลุม โดย
ใหมีการสบืคนและการแสดงออกในช้ันเรียนอยางสรางสรรค 
- จัดใหนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่  การไปทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 
องคกรหรอืสถาบันที่มีความโดดเดนดานคุณธรรมจริยธรรม  เชน 
การศึกษาประวัติศาสตรการทําสังคายนาพระไตรปฎกในประเทศไทยที่
จังหวัดเชียงใหมเปนตน 

-  

ไมม ี

 
ความรู - การบรรยายประกอบสื่อการสอนในช้ันเรียน 

- ในนักศึกษาจัดทรายงานและนําเสนองานกลุมและเด่ียว  
- การจัดใหศึกษานอกสถานที่ที่เปนสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 
- การสอนโดยการสาธิตและการฝกภายในหองปฏิบัติการเชน การ
แสดงวิธีการแสดงการทําการสังคายนาพระไตรปฎกเปนตน 
 

ไมม ี
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ทักษะทาง
ปญญา 
 

- การบรรยายประกอบสื่อการสอนในรปูแบบตางๆ 

- อธิบายแบบเชิงนิรนัยและอปุนัยเพื่อใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน 
- นักศึกษาวิพากษประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาที่เรียนอยู  โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงทัศนะอยางเหมาะสม 

- เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) ) โดยกําหนดให
ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

- การศึกษานอกสถานที ่
-  

ไมมี 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- การศึกษานอกสถานที ่

- ยกทฤษฏีที่ปรากฏในพระไตรปฏกมาแปนตัวอยาง เชนรูปแบบของการ
ปกครองสงฆในสมัยพุทธกาล  การเคารพในคณะสงฆโดยธรรม เปนตน 

- ใหนักศึกษาวิพากษประเด็นตาง ๆ ตามกรอบของวิชาที่เรียนอยู 
- การคนควาการทํางานกลุม 
- ใหนักศึกษาคนควาโดยการสมัภาษณหรือสอบถามเน้ือหาเพิม่เติมจาก
นักวิชาการทางพทุธศาสนา 

-  

ไมมี 
 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหคนควาจากWebsite  
- นําเสนอโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

ไมม ี
 

 
 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของโปรแกรม เฟสบุก เปนตน  
เพื่อใหเกิดการติดตอสือ่สารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเน่ือง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพื่อออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพื่อนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพื่อประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาที่มีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน 26  คน 
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2. จํานวนนักศกึษาทีค่งอยูเม่ือสิน้ปการศกึษา 26   คน 

3. จํานวนนักศกึษาที่ถอนวิชา (W) 

4. การกระจายตัวของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละดบัคะแนน 

ระดบัคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 3 11.54 
B+ 2 7.69 
B 11 42.31 

C+ 10 38.46 
C   

D+   
D   
F   

รวม 26 100 
 

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผดิปกติ (ถามี) 

       ไมมี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

       ไมมี 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
   ไมมี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

                     ไมมี 
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ไมมี 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
1) การประชุมกรรมการโปรแกรมวิชา เพื่อตรวจสอบระดับการใหคะแนนและทบทวนการสอบของ

อาจารยผูสอน  และใหอาจารยประจําวิชายืนยันตามที่ไดประเมินผล 
 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
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ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการ
เรียนการสอน 

ผลกระทบ 

      เน่ืองจากเอกสารคัมภีรพระไตรปฎกใน
หองสมุดของมหาวิทยาลัยยังไมมี  แตท่ีภาควิชา
ก็มีไมเพียงพอ การยืมหนังสือจึงตองเกิดปญหา 
การคนควาน้ันนักศึกษาตองเดินทางไปท่ี
มหาวิทยาลัยสงฆหรือตามแหลงขอมูลท่ีเปนอยู
นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักศึกษาตองเสียเวลาเดินทางไป เสีย
คาใชจาย เพิ่มเติม 

      เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการสอนตาม
หองเรียนไมมีความสมบูรณแบบ เคร่ืองเสียง  
เคร่ืองฉาย เปนตน 

ทําใหการถายทอดความรูแกนักศึกษาไม
ไดผลเทาท่ีควรจะเปน 

 
 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

 

ปญหาดานการบริหารองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูของนกัศกึษา 
    การประสานงานกบัเจาหนาทีที่มีความ
รับผดิชอบประจําอาคารหรอืหองเรียนมีความ
ลาชา/ หรือตดิตอไมได 

เสียเวลาสําหรับการทําการเรียนการสอน 

 
 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินได 4.47 คะแนนจากระดับคะแนนเต็ม 5   

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : 
  1. อาจารยสอนวิชาการไดดี 
1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 : 

1.การดําเนินการสอนมีความราบรื่นดวยดี  ในเน้ือในวิชาบางสวน ตองอาศัยความจําพอสมควร 
เชน โครงสรางพระไตรปฎก  อักษรยอของคัมภีร สวนที่เปนองคประกอบนักศึกษาอาจจะมีความ
สนุกสนานอยูบาง เชน เรื่องที่ปรากฏในคัมภีรเลมพระสูตร  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 

 การพิจารณาจากการนําเขาสูทีป่ระชุมคณะกรรมการอาจารยประจําโปรแกรมโดยพจิารณาแผนการ

สอน (มคอ.3)ควรมีการมอบหมายงานใหนักศึกษามากข้ึน เพราะวิชาพระไตรปฎกศึกษาควรเนนทีก่าร

คนควาในรูปแบบของเอกสาร ดังน้ันการมอบงานหรอืการใหศึกษาโดยใชแหลงขอมูลจากจากคัมภีร

พระไตรปฎกจงึควรใหมากกวาน้ี  
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2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 : 
 ไมม ี

 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/   ปการศึกษาที่ผาน
มา 

ผลการดําเนินการ 
 

จากผลการรายงานภาคการศึกษา 2/2556 ดังน้ี 
1. ปรับปรงุเอกสารประกอบการสอนใหดีข้ึน 

2.จัดใหนักศึกษาคนควาในนอกหองเรียนมากข้ึน 

3.จัดการเรียนการสอนแบบใหนักศึกษามีสวนรวมมากข้ึน   

1. นักศึกษามีความรับผิดชอบมากข้ึนในหนาที่
ไดรับมอบหมาย 

2. ทําใหนักศึกษามลีักษณะเปนผูเรียนและผูสอน
ในบทบาทสมมุติได 

3. สามารถนักศึกษามีความกลาในการแสดงออก
ทางความคิดเห็นในช้ันเรียน 

 
2. การดําเนินการดานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 

ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

1. ปรับวีการสอนใหเนนใหนักศึกษานําเสนองานใหมากข้ึน 
2. การศึกษากรณีศึกษา/ การวิจัยประกอบการศึกษา ใหนักศึกษาจัดทําโครงงานใหละเอียดชัดเจนมาก

ข้ึน  
4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  นายโยธนิ     มาหา 
 
 ลงช่ือ……………………………………………วันที่สงรายงาน :  18 มิถุนายน 2558 

                      (นายโยธิน      มาหา) 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
 ลงช่ือ                          วันที่รับรายงาน :  19 มิถุนายน 2558 

                     (นายายสุชาติ      พิมพพันธ) 
 
 


