
  มคอ.5  

รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
     Buddhist Literature in Thailand 
1. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  

ไมมี 
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  

นายชินวัชร นิลเนตร 
3. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  :  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาชั้นปท่ี  2 
4. สถานท่ีเรียน :  

อาคาร 9 หอง 9.10.11 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
5. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :  

- 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความหมายของวรรณกรรม 
 1.1 บทนํา  
 1.2 ลักษณะของวรรณกรรม  
 1.3 ประเภทของวรรณกรรม  
 1.4 ประโยชนของวรรณกรรม  

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 2 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2.1 ความหมายของวรรณกรรมทาง 
       พระพุทธศาสนา 
 2.2 ลักษณะของวรรณกรรมทาง 
       พระพุทธศาสนา 
 2.3 ประเภทของวรรณกรรมทาง 
       พระพุทธศาสนา 
 2.4 ประโยชนของวรรณกรรมทาง 
        พระพุทธศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 3 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยสุโขทัย 
 3.1 ความเปนมาของเตภูมิกถา 
 3.2 เนื้อหาของเตภูมิกถา 
 3.3 คุณคาทางวรรณกรรม 
 3.4 อิทธิพลทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 4 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยลานนา 
  4.1 ความเปนมาของมังคลัตถทีปน ี

4.2 เนื้อหาของมังคลัตถทีปนี 
4.3 คุณคาทางวรรณกรรม 
4.4 อิทธิพลทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 5 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
อยุธยา 

5.1 ความเปนมาของกาพยมหาชาติ 
5.2 เนื้อหาของกาพยมหาชาติ 
5.3 คุณคาทางวรรณกรรม 
5.4 อิทธิพลทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 6 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยรัตนโกสินทร 

6.1 ความเปนมาของปฐมสมโพธิ 
         กถา 

6.2 เนื้อหาของปฐมสมโพธิกถา 
6.3 คุณคาทางวรรณกรรม 
6.4 อิทธพิลทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 7 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
สมัยปจจุบัน 
 7.1 ความเปนมาของหลักพุทธธรรม 
 7.2 เนื้อหาของหลักพุทธธรรม 
 7.3 คุณคาทางวรรณกรรม 
 7.4 อิทธิพลทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทท่ี 8 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

8.1 ความเปนมาของพระมหาชนก 
8.2 เนื้อหาของพระมหาชนก 
8.3 คุณคาทางวรรณกรรม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

8.4 อิทธิพลทางวรรณกรรม 

2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
ไมมี 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 
ประสิทธิพล  

ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการแกไข 

มี ไมมี 

1. คุณธรรม-จริยธรรม 
   1. มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนา
ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก คํ า ส อ น
พระพุทธศาสนา  เชน ลีลาการ
สอน  4  ธรรมเทศกธรรม 5  
กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 
8  เปนตน 
   2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ี
กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ 
คุรุสภามีความเคารพในความเชื่อ
ทางศาสนา  รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 

   1. การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
   2. จัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ให นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
วิเคราะห ให เห็นแนวโนมของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมี
ผลกระทบตอคานิยมและวิถีการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน และการ
ระบุ ป ญ ห าจริย ธรรม โดย ใช
วิธีการท่ีหลากหลาย  เชน การ
อภิ ป รายกลุ ม   ก ารสะท อน
แนวคิด   การศึกษากรณีศึกษา  
การวิพากษคุณคาทางจริยธรรม
ใหครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมท้ังใน
วิชาชีพและการดํารงชีวิตการจัด
การศึกษานอกสถาน ท่ี  ทัศน
ศึกษา  ศึกษาดูงาน  องคกรหรือ
สถาบัน ท่ี มีความโดดเดนดาน
คุณธรรมจรยิธรรม 

 
 
 

 

  
 
 
 

ไมมี 

2. ดานความรู            
     1 . ความรู ค วาม เข าใจ ใน  
ความรู เฉพาะด านตามสาขา
วิชาชีพ และความรูในศาสตร
ตางๆ อยางเปนระบบ 
     2. สามารถแสวงหาความรู
เฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน 
     3 . สามารถบู รณ าความรู
วิช าชีพครู กับความรู กั บวิช า
เฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การ

1. บรรยายประกอบสื่อ 
มัลติมีเดีย (power point) 

2. ใหศึกษาจากเอกสารการ
สอน 

3. ทําแบบทดสอบความรูกอน
และหลังบทเรียน 

4. นักศึกษาฝกออกเสียง ฝก
อาน แปลเอกสารภาษา
บาลี 

5. การคนควาทํางานเปนกลุม

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
ไมมี 
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พัฒนาและตอยอดองคความรูท่ี
เก่ียวของได 
  

จากแหลงตําราและ
อินเทอรเน็ตเสริม  

 
 

3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง 

ทําความเขาใจและประเมิน
ข อ มู ล ส าร ส น เท ศ  แ ล ะ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชใน
การปฏิบัติงานสอนและงาน
ครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน 
และการวิ จั ย เพ่ื อ พั ฒ นา
ผูเรียน 

2. สามารถคิดแกปญหาในการ
จัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต 
และปญหาสังคม  ท่ีมีความ
สลับซับซอน   เสนอทางออก 
อยางสรางสรรคและนําไปสู
การแกไขปญหาไดดวยการ
สืบคน ตีความ และประยุกต
หลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ
แกไขปญหา 

3. มีความเปนผูนําทางปญญา
ในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางสรางสรรคและมี
วิสัยทัศน   ดวยองคความรู
ทางพุทธศาสนากับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกปจจุบนั 

1.  บรรยายประกอบสื่อ          
มัลติมีเดีย (power point) 
ใหศึกษาจากเอกสารการ
สอน 

1. ฝกอาน ฝกเขียน และแปล 
2. การคนควาทํางานเปนกลุม

จากแหลงตําราและ
อินเทอรเน็ตเสริม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความไวในการรับความรูสึก

ของผูเรียนดวยความเขาใจ 
และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณและสังคม 

2. มีความเอาใจใส มีสวน
ชวยเหลือและเอ้ือตอการ
แกปญหาความสัมพันธใน

1. บรรยายประกอบ power 
point 

2. ศึกษาเอกสารการสอน 
3. แบงกลุมคนควาขอมูล 
4. สมาชิกในกลุมระดม

ความคิด 
5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทน

นําเสนอ 
6. ทําแบบทบทวนความเขาใจ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
ไมมี 
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กลุมและระหวางกลุมผูเรียน
อยางสรางสรรค 

3. มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน 
มีภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม  สามารถทํางานเปนทีม  
รับผิดชอบตอสวนรวมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

4. มีความสามารถในการใช
หลักพุทธธรรมเปนแกนใน
การสรางความสัมพันธอันดี
ตอสิ่งแวดลอม 

ทายบทเรียน 
 

 
 

 

5. ทั กษ ะการ วิ เค ราะห เชิ ง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความไวในการวิเคราะห

และเขาใจขอมูลสารสนเทศ
ท่ีไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน  

2. มีความสามารถในการใช
ดุลยพินิจท่ีดีในการ
ประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใชขอมูล
สารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี
สอน และงานครูท่ี
รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยี
สาร สนเทศไดดี 

3. มีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 
การเขียน และการนําเสนอ
ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียน 

1. บรรยายประกอบ power 
point 

2. ศึกษาเอกสารการสอน 
3. แบงกลุมคนควาขอมูล 
4. สมาชิกในกลุมระดมความคิด 
5. ใหสมาชิกในกลุมสงตัวแทน

นําเสนอ 
6. ทําแบบทบทวนความเขาใจ

ทายบทเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
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1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของโปรแกรม เฟสบุก เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   23 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 23 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 8 34.78 

B+ 6 26.09 

B 3 13.04 

C+ 0 0.00 

C 3 13.04 

D+ 3 13.04 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

รวม 23 100 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

- 
6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
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ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา
และใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 
 

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 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

นายชินวัชร นิลเนตร P1 1. อยากใหออกขอสอบแบบตามท่ีสอนใน
หองเรียน และควรใหเวลาในการทําขอสอบ
มากกวานี้ 

2. ดูเอกสารแนนการประเมิน 
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1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
      ไมมี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 
 

ไมมี ไมมี 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
     1. ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายชินวัชร  นิลเนตร 

                                         
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน  25 ธันวาคม 2559 
        (นายชินวัชร  นลิเนตร) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

                            
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรับรายงาน  25 ธันวาคม 2559 
                (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


