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รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คณะ/สาขาวิชา คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร/ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 200236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห (An Analytical Study of the Biography of  

    the Buddha) 

2. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี) 

ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน  นักศึกษาวิชาเอก 

นายสุชาติ  พิมพพันธ P1 พุทธศาสนศึกษาปท่ี 1 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 

       ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2559 

5. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หอง อาคาร  27.04.11 

 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่เปรียเทียบกับแผนการสอน  

1. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 

 

จน.ชม.

แผนการ

สอน 

จน.ชม.ที่

ไดสอน

จริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจากแผน การ

สอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

1-2 บทท่ี 1 บทนํา  

1.1 การศึกษาวิเคราะหพุทธประวัติ 

1.2 วัตถุประสงคการวิเคราะหพุทธประวัติ 

1.3 วรรณกรรมพุทธประวัติ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

3-4 บทท่ี 2 วิเคราะหชมพูทวีปสมัยพระพุทธเจา  

2.1  ภูมิศาสตร 

2.2  การเมืองการปกครอง  

2.3  สังคมและวัฒนธรรม 

2.4  ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ 

 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

5-6 บทท่ี 3 การปฏิสนธิและการประสตู ิ

3.1  ตํานานโคตมโคตร 
3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

8.6 สาวกในตะวันตก 

3.2 สุบินนิมิตพระนางสิริมหามายา 

3.3 การประสูติและอภิสวาจา 

.3 4 มหาปุริสลักษณะและคําทํานาย 

7-8 บทท่ี 4 การออบวชและแสงหาความจริง  
4.1 เทวทูตสี่และปญญาญาณของสิทธัตถะ  

4.2 ออกบวช  : การสละความสุขหรือหนีความทุกข 
4.3 การบําเพ็ญตบะและทุกกรกิริยา  

4.4 สัจจะอธิษฐานและบารมีของพระมหาสัตว  

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

9-10 บทท่ี 5 วิเคราะหการตรัสรู 
5.1 การผจญมาร  

5.2 ปฏิจจสมุปาทองคธรรมแหงการตรัสรู  
5.3 ปญญาณของพระพุทธเจา  

5.4 เสวยวิมุติสุข  

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

11-12 บทท่ี 6 วิเคราะหการประกาศพระธรรมวินัยและ

วางรากฐานศาสนา 
6.1 การอาราธนาธรรมของทาวมหาพรหม  
6.2  ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  :พระธรรมเท ศนาคร้ัง

แรก 
6.3  นโยบายและกลยุทธการวางรากฐานพระธรรม

วินัย 

6.4 วิธีการสอนและเผยแผพระพุทธศาสนา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

13-14 บทท่ี 7 การปรินิพาน  
7.1  มหาปรินิพพานสูตร  :พระธรรมเทสนาคร้ัง

สุดทาย 
72 . สังชนียสถาน 4 

7.3 การแจกพระบรมสารีริกธาตุ  

7.4 การบริหารและการธํารงรักษาศาสนา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

15-16 บทท่ี 8  พุทธสาวก  นกัปราชญและนักคิดท่ี

สําคัญ 
8.1 สาวกยุคพุทธกาล 

8.2 สาวกรุนหลังพทุธกาลถึงพทุธศตวรรษที่ 7  

.8 4 สาวกในจีน ธิเบต เกาหลี ญ่ีปุน 

8.5 สาวกในศรีลังกา ไทย พมา 

8.6 สาวกในตะวันตก 

3 3 ไมไดสอน 

8.1 สาวกยุคพุทธกาล  
8.2 สาวกรุนหลังพทุธกาลถึงพทุธศตวรรษที่ 7  

.8 4 สาวกในจีน ธิเบต เกาหลี ญ่ีปุน 

8.5 สาวกในศรีลังกา ไทย พมา 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการ

เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ประสิทธิผล ปญหาและขอเสนอแนะในการ

แกไข มี ไมมี 

1. คุณธรรม-

จริยธรรม 

 

1.3.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน  

1.3.2 การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดี

ของผูสอน 

มี   

2. ความรู 2.3.1 การบรรยายภายในชั้นเรียน  

2.3.2 อภิปรายเปนกลุม 

2.3.3 การใหคนควาอิสระและทํารายงานท้ัง

เด่ียวและกลุม 

มี  ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา 

 

3.3.1 การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและ

การแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธ

ศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคลและ  ตอ

สังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณ

ท่ีเกี่ยวของพุทธศาสนา  

3.3.2 การจัดโครงการศึกษาเฉพาะ

กรณีศึกษา 

มี  การศึกษาเฉพาะกรณใชเวลา

คอนขางมาก นักศึกษาเสนองานไม

ทัน 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

4.3.1 การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน 

ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลัก

พระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางาน

เปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ

การเปนผูนําและผูตาม 

 

มี   

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการ

พูด  การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวาง

ผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เก่ียวของใน

สถานการณที่ตางกัน 

5.3.2 การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให

ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่หลากหลาย 

มี   

 
 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

ไมมี 
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน     27  คน 

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  27  คน 

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    0  คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

  เกรด  ชวงเกรด  จํานวน  คิดเปนรอยละ 

A  80->>  15  55.56  

B+  75-79.99  7  25.93  

B  70-74.99  2  7.41  

C+  65-69.99  0  0.00  

C  60-64.99  0  0.00  

D+  55-59.99  1  3.70  

D  50-54.99  0  0.00  

F  - 0 0 

M  - 0 0 

I - 2  7.41  

 

5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

ไมมี 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไมมี  

6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

การประเมินโดยการประชุมกรรมการบิหาร

หลักสูตร ตามท่ีกําหนดวิธีการในหลักสุตร 

ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผลโดยการสอบ  และขอสอบไม

สอดคลองกับเน้ือหา 

 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

(ถามี) 

ผลกระทบ 

 

ไมม ี ไมม ี
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2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68  จากคะแนนเต็ม 5 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

      ไมมี 

1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

ไมมี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

     ไมมี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา 1/2558    ผลการดําเนินการ 

ไมม ี ไมม ี

 
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

      การปรับกิจกรรมการการเรียนโดยใชกระบวนการกลุมใหมากข้ึนจากวิธีสอนเดิมท่ีกําหนดไว 

4. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

     ใหจัดเน้ือหาของบทเรียนปรับบทหใหมท้ังหมดใหสอดคลองกับหลักสตูร 2560 

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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