
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร/ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1      

                         (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี 

    ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

นายสุชาติ พิมพพันธ  นักศึกษาวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี  4 กลุม P1  

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559 

5.สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา P1 หอง 9.10.12    

หมวดที่ 1 กาจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่เปรียเทียบกับแผนการสอน  

สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จน.ชม. เหตุผลหากมีความแตกตาง

เกิน 25% แผนการ

สอน 

สอน

จริง 

1 บทที่ 1 บททนํา 

1.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 

1.2 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน  

2.3 อุดมคติการเรียนจัดการเรียนการสอน 

- ลักษณะครูดี/ไมดีม,ลักษณะการสอนดี/ไมดี,ลักษณะหองเรียนท่ี

ดี/ไมดี 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

2 บทท่ี 2 ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 

2.1 ปญาหาการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

ปจจุบัน 

2.2 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 

2.3 องคประกอบของจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา 

2.4 เปาหมายของการจัดการเรยีนการสอนพุทธศาสนา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

3 บทท่ี 3  วิธีสอนพุทธศาสนาแบบปากเปลา  

3.1 หลักการบรรยายปากเปลา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 



สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จน.ชม. เหตุผลหากมีความแตกตาง

เกิน 25% แผนการ

สอน 

สอน

จริง 

3.2 เปาหมายบรรยายปากเปลา 

3.3 ขอจํากัดและขอดอยบรรยายปากเปลา 

3.4 การเตรียมสคริปการบรรยายปากเปลา 

 

4 บทท่ี 3  วิธีสอนพุทธศาสนาแบบปากเปลา  

• ฝกปฏิบัติรายบุคคลแบบบรรยายปากเปลา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

5 บทท่ี 4 การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบสือ่  

(Media presentation) 

4.1หลักการบรรยายประกอบสื่อ 

4.2 เปาหมายบรรยายปากเปลา 

4.3 ขอจํากัดและขอดอยบรรยายปากเปลา 

4.4 ฝกปฏิบัติเขียนสคริป/ทําสื่อ 

 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

6 บทท่ี 4 การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายประกอบสือ่(Media 

presentation) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

7 บทท่ี 5 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสารสงัคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ระดับปฐมศึกษา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

8 บทท่ี 5 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางสารสงัคมศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ระดับปฐมศึกษา(ตอ) 

3 3  

9 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา  

• ฝกปฏิบัติการเขียนหลักสุตรสถานสึกษาจากลักสุตรแกนกลาง 

รายกลุม 

   

10 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาจากหลักสูตร

สถานสึกษารายกลุม 

   

11 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูรายคาบ จาก

หลักสูตรสถานสึกษารายบุคคล 

   



สัปดาห

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 

 

จน.ชม. เหตุผลหากมีความแตกตาง

เกิน 25% แผนการ

สอน 

สอน

จริง 

12 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบบรรยายปากเปลา 

   

13 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบบรรยายปากเปลา(1) 

   

14 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบบรรยายปากเปลา(2) 

   

15 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

• ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ(1) 

   

16 บทท่ี 6 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาระดับปฐมศกึษา 

(ตอ) 

ฝกปฏิบัติรายบุคคล การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ(2) 

   

 

 

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

ไมมี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ประสิทธิผล ปญหาและขอเสนอแนะในการ

แกไข มี ไมมี 

1. คุณธรรม-

จริยธรรม 

 

1.3.1 การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดี

ของผูสอน 

 

มี  ไมมี 

2. ความรู 2.3.1 สอนโดยการสาธิตและฝกภายใน

หองปฏิบัติการ 

มี  ใหแบงกลุมการสอนใหเลก็ลง เพิ่ม

เวลาใหมากข้ึน 

3. ทักษะทางปญญา 

 

3.3.1 การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและ

การแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธ

ศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคลและ  ตอ

สังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณ

มี  ไมมี 



ท่ีเกี่ยวของพุทธศาสนา  

3.3.2 การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด   

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.3.1 การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน 

ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลัก

พระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน

เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ

การเปนผูนําและผูตาม 

4.3.2 จัดประสบการณการเรียนรูใน

ภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีม และ

การแสดงออกของภาวะความเปนผูนําท่ี

หลากหลายท้ังในสวนท่ีเปนชุมชนหรือใน

ระดับสังคมท่ีกวางออกไป 

มี  ไมมี 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3.1การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 

ท้ังการพูด  การฟง และการเขียนในกลุม

ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคล

ท่ีเกี่ยวของในสถานการณท่ีตางกัน 

5.3.2 การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

5.3.3 การจัดประสบการณการเรียนรูท่ี

สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ

เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอ

ขอมูลสารสนเทศดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับผูฟง  และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

มี  ไมมี 

6. ทักษะการจัดการ

เรียนรู 

6.3.1การฝกประสบการณการสอนใน

หองปฏิบัติการ ในสถานการณจําลอง 

6.3.2 การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนคร ู

เปนรายปตลอดหลักสูตร 

  ไมมี 

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

ไมมี 

 

 

 



หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน     38  คน 

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  38  คน 

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    0  คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

  เกรด  ชวงเกรด  จํานวน  คิดเปนรอยละ 

A  80->>  30  78.95  

B+  75-79.99  4  10.53  

B  70-74.99  3  7.89  

C+  65-69.99  0  0.00  

C  60-64.99  0  0.00  

D+  55-59.99  0  0.00  

D  50-54.99  1  2.63  

F  49-49.99  0  0.00  

M  - 0 0 

I - 0  0  

 

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

การประเมินโดยการประชุมกรรมการบิหาร

หลักสูตร ตามท่ีกําหนดวิธีการในหลักสูตร 

ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผลโดยการสอบ  และขอสอบไม

สอดคลองกับเน้ือหา 

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถามี) 

ผลกระทบ 

 

ไมม ี ไมม ี

 



2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.67  จากคะแนนเต็ม 5 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

      ไมมี 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

การสอนโดยการปฏิบัติ ผุสอนตองเตรียมการมาก  และผลประเมินในประเด็นน้ีก็สูงตามท่ีไดทํา  แตผลการ

ประเมินดานการถายทอดความรูไดนอย อาจเปนเพราะวานักศึกษอาจยังตองการใหอาจารยพูดหนาชั้นอยางท่ีคุนเคย 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

     ไมมี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา 1/2558    ผลการดําเนินการ 

1. ปรับปรงุวิธีการฝกเปนรายบุคคลใหมากข้ึน 

2. ปรับการทําชิ้นงานเปนการเขียนวิเคราะหหลักสูตรสาระ

แกนกลาง แทนการทํารายงานทฤษฎีการสอน 

ไดดํานินกการเพ่ิมเวลาสําหรับการฝก  และใหเขียน

ชิ้นงานการวิเคราะหหลักสูตรแลว 

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      การปรับกิจกรรมการการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมใหมากข้ึนจากวิธีสอนเดิมท่ีกําหนดไว 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

     ไมมี 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    ไมมี 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ ______________ ______ วันท่ีรายงาน 30 ธันวาคม 2559 

        (นายสุชาติ พิมพพันธ) 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ ______________ _________ วันท่ีรับรายงาน 30 ธันวาคม 2559 

        (นายสุชาติ พิมพพันธ 
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