
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตร :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา    220449  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม   

  (Buddhism and Social Development) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอก 

นายบญัญติั 

อนนทจ์ารย ์
P3 นักศึกษาสาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี 4 
  

 
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2559   
 

5. สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน 

(Section) 
สถานท่ีเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

P3 อาคาร 9.13.09   
  

 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 
จน.ชม. 

แผนการสอน 
 

จน.ชม. 
ท่ีไดสอน

จริง 

ระบุสาเหตุ ท่ีสอนจริงตาม
แผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 % 

บทท่ี 1 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในสังคม  
 1.1 แนวคิด และความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ตอสังคม 
 1.2 ขอบเขตและความหมายเก่ียวกับการ
พัฒนาสังคมตามแนวพุทธศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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1.3. คานิยมของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
1.4 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอสังคม 
1.5 ความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมไทยจาก
พระพุทธศาสนาโดยตรง 
บทท่ี 2 ธรรมะกับการพัฒนาสังคม 
 2.1 ความหมายของธรรมะ 
 2.2 การพัฒนาสังคมเชิงพุทธ  
 2.3 ธรรมะกับการพัฒนาสังคมไทย 
 2.4 ความสัมพันธระหวางพระพุทธศาสนากับ
ชีวิตและสังคม 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 พุทธธรรมกับการแกปญหาชีวิต 
 3.1 สังคมกับความเขาใจหลักพุทธธรรม 
 3.2 ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชาวพุทธ  
 3.3 บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม 
 3.4 บทบาทของวัดตอสังคมไทย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 พระพุทธศาสนากับการแกปญหา
สังคม 
4.1 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย 
4.2 ปญหาสังคมกับแนวทางแกไขตามทรรศนะ
ของพระพุทธศาสนา 
4.3 พุทธวิธีในการแกปญหาสังคม 
4.4 อนุพุทธสาวกกับการใชหลักธรรมใน
แกปญหาสังคม 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 ศีลธรรมกับแกปญหาทางสังคม 
  5.1 สังคมกับปญหาการเสื่อมศีลธรรม 
  5.2 พระพุทธศาสนากับปญหาความขัดแยง
ทางการเมือง  
  5.3  ศีลหากับการพัฒนาพ้ืนฐานทางสังคม 
  5.4  การปลูกฝงคานิยมทางศีลธรรมกับสังคม 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับ
การสงเสริมสุขภาพจิต 
 6.1 การพัฒนาดานอินทรียสังวร 
 6.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ  
 6.3 การพัฒนาอารมณและจิตใจ 
 6.4 ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพจิต 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 7.1 แนวคิดในการพัฒนาตน 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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 7.2 การพัฒนาตนตามหลักศีล 
 7.3 ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักพุทธธรรม 
บทท่ี 8 ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8.1 ผลในดานกายภาพท่ีมีตอสังคมและชุมชน 
8.2 ผลในดานจิตใจและปญญาท่ีมีตอสังคม
และชุมชน 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ไมมี 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีการสอน  ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการ

แกไข 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
 การบรรยายประกอบสื่อ การแสดงออกเปนแบบอยางท่ี
ของผูสอน 

- ไมมี 

2. ความรู (1)  การบรรยายใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน โดย
ยกตัวอยางบุคคลทางพระพุทธศาสนามาแสดงใหเห็น 
(2)  ใหนักศึกษาอภิปรายในหลักพุทธธรรมประเด็นตาง ๆ 
ตามกรอบของวิชาท่ีเรียนอยู  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงทัศนะอยางเหมาะสม 
 (4)  คนควาทํารายงานเดีย่วและกลุม 

- ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา (1) การบรรยาย/อธิบาย เพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจน
ข้ึน โดยยกประเด็นท่ีเปนปญหาในปจจุบันมานําเสนอ 
(2)  ใหนักศึกษาอภิปรายวิพากษ ฝกทักษะกระบวนการคิด
แกไขปญหาตางๆ ในสถานการณตางๆ ดวยหลักพุทธธรรม             
(3)  เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดย
กําหนดใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

- ไมมี 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) กิจกรรมกลุมใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธกับสังคมและ
ผูเรียนตอผูเรียนดวยการเขาไปรวมกิจกรรมทางศาสนา 
 (2) กิจกรรมการเรยีนการสอนทํางานเปนทีม สราง
ความสัมพันธผูเรียนกับผูสอน สงเสริมบทบาทความเปน
ผูนําและผูตาม ในการใชหลักพุทธธรรมมาแกไขปรากฏทาง
สังคมปจจุบัน  

- ไมมี 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

(1)  บรรยาย /อธิบาย 
(2)  เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) 
และนําเสนอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสรเทศ 

- ไมมี 
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และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(3)  เรียนรูดวยตนเองแบบเนนปฏิบัติแกปญหา (Task  
Based) และนําเสนอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสรเทศ 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใหนักศึกษาศึกษาจากสถานการณจริง โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการคิด
วิเคราะห 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 38 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 38 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)-คน 0 
 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

ระดับเกรด จํานวน คิดเปนรอยละ 
A  26 68.42 

B+  12 31.58 

B  0 0.00 

C+  0 0.00 

C  0 0.00 

D+  0 0.00 

D  0 0.00 

F  0 0.00 

รวม 38 100 
 
5.  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ 
             ไมมี 
 
6.   ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 
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7.   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีทวนสอน สรุปผล 
ไมมี พิจารณาผลการเรียนประเมินผลรายวิชา โดย

โปรแกรมวิชาประชุมกรรมการพิจารณาข้ันตอนการ
เรียนคะแนน 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบ 

การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

  ไมมี ไมมี 
  
  
 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 
 
 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉล่ีย   4.29 จาก 5  คะแนน 

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : (ดังเอกสารแนบ) ผลการประเมินของวิชานี ้
4.29 จาก 5 คะแนน 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 : 
 ไมมี 
ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
1.3 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
 ไมมี 
1.4 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 : 
 ไมมี 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ไดมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให ผลการดําเนินการสมบูรณ 
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สมบูรณและสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา 
 

2. การดําเนินการดานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 
ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
ใหศึกษาโครงงานลงพ้ืนท่ีเพ่ิมทักษะความรู เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับแผนรายวิชา 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไมมี 

 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนทจารย 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน _____6 มิถุนายน 2560______ 
        (นายบัญญัติ อนนทจารย) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรับรายงาน ___ 10 มิถุนายน 2560_____ 
                (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
	 การบรรยายประกอบสื่อ การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ของผู้สอน

