
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตร  :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 
      Technology and Innovation for Teaching Buddhism 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารย
ผูสอน 

กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอก 

นายมานิตย 
อรรคชาติ 

P1 พุทธศาสนศึกษา (5 ป) ป 3  หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559 
 

5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน (Section) สถานท่ีเรียน 

นายมานิตย อรรคชาติ P1 27.03.07 

 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1.1 บทนํา 
 1.2 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 1.3 บทบาทและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.4 ผ ล ก ระท บ ข อ ง เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ  

4 4 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 2 พระพุทธศาสนากับเทคโนโลยี 8 8 เปนไปตามแผนจริง 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

สารสนเทศ 
2.1 หลักการสอนของพระพุทธเจา 
2.2 วิธีการสอนของพระพุทธเจา 
2.3 บทบาทของเทคโนโลยีใน
พระพุทธศาสนา 

บทท่ี 3 พระพุทธศาสนากับนวัตกรรม 
3.1 ความหมายของนวัตกรรม 
3.2 นวัตกรรมกับการศึกษา 
3.3 นวัตกรรมการในทาง
พระพุทธศาสนา 

4 4 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 4 รูปแบบการเรียนการสอน  
 4.1 ความหมาย  
 4.2 องคประกอบของรูปแบบการ
สอน  
 4.3 การจัดกลุมรูปแบบการสอน  

4.4 แนวทางพัฒนารูปแบบการสอน 

8 8 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 5 ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสอนพระพุทธศาสนา 

5.1 การสรางไฟล pdf 
5.2 การสรางเว็บไซต 
5.3 การตัดตอวิดีโอ 
5.4 การดูคอมเบื้องตน 

32 32 เปนไปตามแผนจริง 

1. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
ไมมี 
 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผล
การเรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการ

แกไข 

คุณธรรม-
จริยธรรม 
 

วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ไมมี 

ดานความรู            วิธีการสอน 
          - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
          - การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 

ไมมี 
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         - อภิปรายเปนกลุม  
ทักษะทาง
ปญญา 

วิธีการสอน 
        - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
        - การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลัก
พุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคลและตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไป
และสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  

ไมมี 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

วิธีการสอน 
          - การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน  ผูเรียน
กับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏ
ตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

ไมมี 

ทั ก ษ ะ ก า ร
วิ เค ร า ะ ห เชิ ง
ตั ว เ ล ข  ก า ร
สื่อสาร และการ
ใช เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกันหลาย 
      - การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมใหผู เรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ไมมี 

 
 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เฟสบุกหรือเว็บไซต เปนตน   
2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา

ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละบทเรียน 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   25 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 25 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) – คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 22 88.00 
B+ 3 12.00 
B 0 0.00 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
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รวม 25 100 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

- 
6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ไมมี ไมมี 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)  ไดคะแนนเฉล่ีย 4.39 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

นายมานิตย   อรรคชาติ P1 1. อาจารยสอนดีมากเลยคะ....มีความเปนธรรมกวาวิชาอ่ืนๆคะ 
2. อาจารยสอนดีมากคะเขาใจงาย 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
      ไมมี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
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2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
   ไมมี 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ มีเอกสารท่ีสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
1. เพ่ิมเติมการสอนในหองปกติธรรมดามาเปนการเรียนการสอนผานระบบ E-learning ผานเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.lmsonline2.nrru.ac.th/ 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไมมี 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายมานิตย อรรคชาติ 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรายงาน _____29 ธันวาคม 2559______ 
       (นายมานิตย อรรคชาติ) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน __ 29  ธันวาคม  2559_____ 
         (นายสุชาติ พิมพพันธ)


