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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตอีสาน คณะมนุษยศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
  BU 5007     ชื่อรายวิชา     (ไทย)  ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา              
              (อังกฤษ)   Sanskrit for Buddhist Research                

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
 -ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
 นายแก่นเพชร แฝงสีพล   

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน1 
 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 / ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  
5. สถานที่เรียน1 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน1   

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
สัปดาห์ที่  

หัวข้อ 
จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

1  -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาสันสกฤตและ
ความหมาย       
-สระ   
-พยัญชนะ  
-ฐานและกรณ์  
-การผสมสระและพยัญชนะ 
-เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาสันสกฤต   

3 3  
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สัปดาห์ที่  
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

-ตัวเลขภาษาสันสกฤต 
-หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนอักษรเทวนาครีเป็น
อักษรไทย 
-ฝึกเขียนภาษาโรมัน 
-แบบฝึกหัดที่ 1 

2 -การสนธิเบื้องต้น 
-หลักเกณฑ์สระสนธิ 
-หลักเกณฑ์พยัญชนะสนธิ-หลักเกณฑ์วิสรคะสนธิ 
-หลักเกณฑ์การสนธิตัว สฺ และ ร ฺ   
-หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ส ฺเป็น ษฺ  
-หลักเกณฑ์การสนธิตัว มฺ 
-หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว นฺ เป็น ณฺ  
-แบบฝึกหัดที่ 2 

3 4 มีรายละเอียดมาก ใช้เวลาในการ
ท าความเข้าใจในตัวอย่าง  

3 -การแจกค านาม และการสร้างกริยาปัจจุบันกาล       
-ส่วนประกอบที่ส าคัญของค านาม   
-การแจกค านาม อะ การันต์ ปุลลิงค์   
-การแจกค านาม อะ การันต์ นปุงสกลิงค์ 
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาลจากธาตุคณะที่ 1 
ฝ่ายปรัสไมบท    
-แบบฝึกหัดที่ 1 

3 3  

4 -การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ ปุลลิงค์  
-การแจกค านาม อิ, อุ การันต์ นปุงสกลิงค์  
-การสร้างกริยาปัจจุบันกาลจากธาตุคณะที่ 4, 6, 
10 
-แบบฝึกหัดที 2  

3 2 -นักศึกษามีพ้ืนฐานในการเรียน
มาแล้วจึงเข้าใจได้เร็ว 

5 -การสร้างกริยาปัจจุบันกาล การแจกค านาม ประโยค 
กรรมวาจก และภาววาจก  

3 4 -นักศึกษาสนใจ สอบถาม มีการ 
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สัปดาห์ที่  
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

-การสร้างกริยาปัจจุบันกาลจากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 10 
ฝ่ายอาตมเนบท 
-การแจกนาม อา การันต์ สตรีลิงค์   
-แบบฝึกหัดที่ 1  

วิพากษ์กันอย่างกว้างขวางจึงใช้
เวลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้  

6 -ประโยคกรรมวาจกและภาววาจก  
-แบฝึกหัดที่ 2 

3 2  

7 -การแจกค านาม การสร้างกริยาอดีตกาล และการ
ใช้คุณนาม  
-การแจกค านาม อี, อิ, อุ การันต์ สตรีลิงค์  
-การสร้างกริยาอดีตกาลจากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 
10 ฝ่ายปรัสไมบท 
-แบบฝึกหัดที่ 1  

3 3 -นักศึกษามีพ้ืนฐานในการเรียน
มาแล้วจึงเข้าใจได้เร็ว  

8 -การสร้างกริยาอดีตกาลจากธาตุคณะที่ 1, 4, 6, 
10 ฝ่ายอาตมเนบท   
หลักการใช้คุณนาม  
-แบบฝึกหัดที่ 2 

3 4 มีการซกัถามใช้เวลานานกว่าท่ี
คาดการณ์ไว้ 

9 -การสร้างกริยาหมวดปัญจมี และการแจกค านาม 95-109 
-การสร้างกริยาหมวดปัญจมีจากธาตุคณะที่ 1, 4, 
6, 10 ฝ่ายปรัสไมบท   
-การแจกค านาม อู การันต์สตรีลิงค์ 
-แบบฝึกหัดที่ 1 

3 2 -นักศึกษามีพ้ืนฐานในการเรียน
มาแล้วจึงเข้าใจได้เร็ว  

10 -การสร้างกริยาหมวดปัญจมีจากธาตุคณะที่ 1, 4, 
6, 10 ฝ่ายอาตมเนบท              
-การแจกค านาม ฤ การันต์ 
แบบฝึกหัดที่ 2 

3 3  

11 -การสร้างกริยาหมวดสัปตมีและการแจกค านาม 111 -123 
-การสร้างกริยาหมวดสัปตมีจากธาตุคณะที่ 1, 4, 

3 4  
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สัปดาห์ที่  
หัวข้อ 

จน.ชม.
แผนการ

สอน 

จน.ชม.ที่ได้
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผน การสอนหากมีความ
แตกต่างเกิน 25% 

6, 10 ฝ่ายปรัสไมบท  
-การแจกค านาม ฤ การันต์ ที่เป็นค านามบอกเครือ
ญาติ  
-แบบฝึกหัดที่ 1  

12 -การสร้างกริยาหมวดสัปตมีจากธาตุคณะที่ 1, 4, 
6, 10 ฝ่ายอาตมเนบท              
-แบบฝึกหัดที่ 2  

3 3  

13 -การสร้างค านามด้วย ฤ การันต์ 
-วิธีค้นคว้าหลักค าสอนภาษาสันสกฤตโดยย่อ  

3 2 -นักศึกษามีพ้ืนฐานในการเรียน
มาแล้วจึงเข้าใจได้เร็ว 

14 -บูรณาการการเรียนรู้จากงานวิจัยเรื่องการน าเกม
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน  

3 3  

15 -การสร้างกริยาพิเศษ และการใช้สรรพนาม          125-148 
-การสร้างกริยาจาก อสฺ ธาต ุและ กฤ ธาตุ  
-การใช้สรรพนาม  
-แบบฝึกหัดที่ 1  

3 3  

16 -กริยาเหตุกรรตุวาจก 150-160 
-การสร้างกริยาเหตุกรรตุวาจก-การสร้างประโยค
เหตุกรรตุวาจก 
แบบฝึกหัด 1 

3 3  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

 หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทาง
ชดเชย 

 - - - 
 - - - 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
           3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
1.มีจิตส านึกและ
ตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางอาชีพ 

      

 
2.มีวินัย ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

     

 
3.มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิ 
ใจในท้องถิ่น สถาบัน 
และประเทศชาติ 

      

3.2 ความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
1.มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี
ส าคัญในสาขาวิชา 

บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม 
การใช้หลักการอธิบายภาษาสันสกฤตที่
เกี่ยวข้องกับภาษาไทย  และเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย 
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตที่
ได้รับการสอนโดยใช้เกมกับการสอน
แบบปกติส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิ
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

  อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 
-การติดตามประเมินผลรายบุคคลท าได้ยาก 
เนื่องจาก บางครั้งเพ่ือนช่วยในการปกป้อง 
เช่น การขาดเรียน บางครั้งเพ่ือนมักอธิบาย
แทนด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น
เช่นนั้นจริงหรือไม่ หรือบางคนไม่ท างานด้วย
ตนเอง ลอกงานของเพ่ือนมาส่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
-ฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอ่ืนๆ มี
อะไรที่ขัดข้องให้แจ้งอาจารย์ทราบ เพ่ือจะได้
แก้ไขร่วมกัน  

 
2.มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 

    

 
3.มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ใน
สาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยว 
ข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชา  
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ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
4.ตระหนักศึกษาในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
5.มีความรูด้าน
พระพุทธศาสนา 

บรรยาย  อภิปราย  การท างานกลุ่ม 
การใช้หลักการ หลักธรรมในพระสูตร 
ที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกศึกษา 2  
และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง 
บูรณาการการเรียนรู้จากงานวิจัยเรื่อง 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่องค าบาลีสันสกฤตท่ีได้รับการ

สอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติ

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 

กรุงเทพฯ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอน  

  อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 
-การติดตามประเมินผลรายบุคคลท าได้ยาก 
เนื่องจาก บางครั้งเพ่ือนช่วยในการปกป้อง 
เช่น การขาดเรียน บางครั้งเพ่ือนมักอธิบาย
แทนด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น
เช่นนั้นจริงหรือไม่ หรือบางคนไม่ท างานด้วย
ตนเอง ลอกงานของเพ่ือนมาส่ง 
ข้อเสนอแนะ 
-ฝึกให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอ่ืนๆ มี
อะไรที่ขัดข้องให้แจ้งอาจารย์ทราบ เพ่ือจะได้
แก้ไขร่วมกัน  

3.3 ทักษะทางปัญญา 
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ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
1.สามารถค้นหา ตีความ 
และประเมินสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้
อย่างสร้างสรรค์ 

-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม/
สัมมนา 
-วิเคราะห์กรณีศึกษาวิธีการใช้หลักการ 
และธรรมในการแก้ปัญหา 
-นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน  
 

  อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 
-นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือประยุกต์ความรู้ไม่
ค่อยเป็น  
ข้อเสนอแนะ 
-ให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาบทวิเคราะห์
ต่างๆ ที่สนใจ และฝึกคิดนอกกรอบ แต่อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ 

 
2.สามารถคิดวิเคราะห์
และริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้และ
ประสบ การณ์ของตนใน
การแก้ปัญหาการท างาน
ได้  

    

 
3.สามารถวางแผนการ
ท างานและการบริหาร
จัดการงานได้ 

    

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
1.มีภาวะผู้น า มี
ความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม  

     



มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั    วิทยาเขตอีสาน                                                                         มคอ.5 
  

 
 

9 

 
ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
2.ตระหนักศึกษาใน
ความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  

    

 
3.มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองและอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

    

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.มีความสามารถในการ
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัยในการ
คิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและใน
การปฏิบัติงานได้ 

-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม/
สัมมนา 
-วิเคราะห์กรณีศึกษาวิธีการใช้หลักการ 
และธรรมในการแก้ปัญหา 
-นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน  
 

  อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 
-นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือประยุกต์ความรู้ไม่
ค่อยเป็น และไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างภาษาสันสกฤตกับภาษาไทย  
 
ข้อเสนอแนะ 
-อาจารย์อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษา
สันสกฤตและภาษาไทย 
-ให้นักศึกษาได้ท าการศึกษาบทวิเคราะห์
ต่างๆ ที่สนใจ และฝึกคิดนอกกรอบ แต่อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ 
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ผลการเรียนรู้ 

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 
2. มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร 
การ 
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาได้ 

    

 
3.มีความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร 
การแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 

    

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน(ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3) 
ใช้วิธีการสอนแบบเดิมแต่ปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ปรับเนื้อหา

ของกรณีตัวอย่างโดยปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความเป็นผู้น าซื่อสัตย์ต่อ
ตัวเองและคนอ่ืน วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน  

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
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1.จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 12 คน  
2.จ านวนนักศึกษาที่ขาดสอบ - คน  
3.จ านวนนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ - คน  
4.จ านวนนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์ 1 คน  
5.จ านวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W ) - คน  
6.จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบจริง 12 คน 
7.จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 12    คน 
8. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ์ 
80-100 2 16.67 A 
75-79 5 41.67 B+ 
70-74 1 8.33 B 
65-69 1 8.33 C+ 
60-64 1 8.33 C 
55-59  - - D+ 
50-54  - D 
0-49 1 8.33 F 

ไม่สมบูรณ์ 1 8.33 I 
ผ่าน - - - 

ตก - - - 

ถอน - - - 

รวม 12 12 100.00 
 

9. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 1 การประเมินผลการท างานของนักศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่านักศึกษาทุกคนต้องเข้าเรียนและส่ง
งานตามเวลาที่มอบหมาย 
          2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความในใจในการเรียน แต่บางคนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดเรียนบ่อย ไม่ค่อยใส่ใจ
ท างานมอบหมาย 
          3. การประเมินผลงานการท างานกลุ่มของนักศึกษามีผลต่อระดับคะแนน เพราะนักศึกษาบางคนไม่ค่อยให้ความสนใจใน
การเรียน แต่คะแนนในการท างานกลุ่มต้องให้เท่ากันทุกคน โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่านักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน
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ดังนั้นคะแนนของนักศึกษาบางคนจึงผ่านในระดับสูงขึ้น  

10. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
10.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
-กิจกรรมค่อนข้างมาก 
 ท าให้ไม่สามารถสอนได้เต็มที่และต้องเลื่อนประเมิน  
-รายละเอียดในบางหัวข้อมีมาก ต้องใช้เวลามากในการท าความ
เข้าใจกับนักศึกษา 
(ดูจาก มคอ.3 ตรงแผนการประเมิน)     

-นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่รู้  ยังแบ่งเวลาไม่ค่อยเป็น
ระหว่างกิจกรรมกับการเรียน 
-เนื่องจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกว่าที่คาดไว้ 

10.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

งานรายบุคคล / ท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุก
คน ไม่สามารถท าได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์ 

11. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (อ้างอิงจาก มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4) 
     การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทั้ง 4 ด้าน สรุปได้ ดังนี้  

วิธีการทวนสอบ 
ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงและก าหนดให้มีการสอบท้าย
บทตามท่ีก าหนด 
-พิจารณาผลการเรียน 
-ตอบแบบสอบถาม  

สรุปผล 
นักศึกษาสามารถตอบค าถามและลงมือปฏิบัติได้  พร้อมทั้ง
สามารถท าแบบฝึกหัดได้ 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

-ห้องเรียน ห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์และ 
คอมพิวเตอร์ประกอบการค้นงานไม่เพียงพอ 

-อาจารย์ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ทั้งหมด และท าให้นักศึกษา
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด 

-ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย เอกสารและต าราใน
การค้นคว้าเพ่ิมเติม 

-ท าให้นักศึกษาขาดแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เนื่องจากมีแหล่งทรัพยากรไม่
เพียงพอ 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

-มหาวิทยาลัยขาดกลไกในการก ากับดูแลให้อาจารย์ 
ส่ง มคอ. 3,5 ภายในเวลาที่ก าหนด ท าให้อาจารย์ส่ง 
มคอ. 3,5 ล่าช้า  

-การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
-นักศึกษาไม่ทราบผลการเรียน 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่สามารถท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา  

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
-กระบวนการเรียนการสอนขาดความหลากหลาย จึงท าให้ขาดการปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
-ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท้ัง 12 คน โดยเฉลี่ยอยู่เกณฑ์มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.88 
-จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและประเมินผลการเรียนพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนสม่ าเสมอสามารถท าคะแนน

ได้มากกว่านักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย  
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
-ปรับสื่อการสอนให้เหมาะสม และทันสมัย รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ควรมีการพิจารณาคุณลักษณะของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  

2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
- การสอนที่มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากสื่ออ่ืนๆ เช่น internet และกรณีศึกษา เป็นต้น ท าให้นักศึกษามองเห็นภาพการน า

ความรู้ในวิชานี้ไปปรับใช้ได้จริง  
-จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและประเมินผลการเรียนพบว่า กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนสม่ าเสมอสามารถท าคะแนน

ได้มากกว่านักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย  
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
- ควรจะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาให้นักศึกษามองเห็นภาพการน าความรู้ไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจ าวัน 
-กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา  
-ชี้น าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเข้าเรียนด้วยตนเอง  
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาค
การศึกษา/   ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ เหตุผล 
สู่ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 

1/2557 -ควรมีการจัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องไว้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละส่วน
ของรายวิชาโดยนักศึกษาสามารถ 
download จาก intranet ของ
อาจารย์ผู้สอน -ควรมีการจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละ
ส่วนของรายวิชาโดยนักศึกษา
สามารถ download จาก 
intranet ของอาจารย์ผู้สอน 

-มีการจัดเตรียมเอกสาร
ภาษาไทยไว้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมกับเนื้อหาในแต่
ละส่วนของรายวิชาโดย
นักศึกษาสามารถ download 
จาก internet ของอาจารย์
ผู้สอน  

-อาจารย์ผู้บรรยายด าเนินการ 
-ระบบเทคโนโลยีของวิทยาเขต
เอ้ืออ านวย  

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
        1.ปรับวิธีการสอน เพ่ิมให้หลากหลายตัวอย่างของการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียนเชิญวิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านเพื่อเพ่ิมทักษะด้านการเรียนรู้ 
         2.เพ่ิมตัวอย่างให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้นจัดอภิปรายกลุ่มย่อยกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียนและให้นักศึกษาออกศึกษา
นอกสถานที่ 
         3.ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชาและผลการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมาตลอดถึงแผนการ
ด าเนินการในภาคการศึกษาต่อไป 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง กิจกรรมทีต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
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-ปรับรายงานให้เหมาะสม
กับช่วงเวลา 
-ลดเนื้อหาที่ไม่ส าคัญ 
-เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ต้อง
น าไปใช้ได้ 
-สร้างทักษะในการแสวงหา
ความรู้และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและ
ออกศึกษานอกสถานที่เพ่ือ
เพ่ิมองค์ความรู้และ
น าเสนอผลหน้าชั้นเรียน 
 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

อาจารย์ผู้สอน 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(อาจจะแยกตามผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน) 

 จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างที่จ าเป็นเพิ่มเติม เตรียมส าหรับกรณีที่มีจ านวน 
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ช่วยสอน เช่น ห้องเรียน คอมพิวเตอร์วางตัก โปรเจ็คเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง เพราะมีการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์บ่อยระหว่างการเรียนการสอนท าให้เกิดความไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายแก่นเพชร แฝงสีพล 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันที่รายงาน _______________________ 
  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลงชื่อ _______________________________  วันที่รับรายงาน _____________________ 
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เอกสารแนบ 

 

ผลการประเมินรายวิชา 

 

ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 

BU 5007 Sanskrit for Buddhist Research     

 

โดยนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

(อ้างอิงหมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา ข้อที่ 1.1) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ผู้บรรยายของนักศึกษาภาคปกตคิฤหัสถ์ ซึ่งก าลังศึกษาในสาขาวิชา 
ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย   

 ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมประกอบด้วย  
  1.1 ด้านความรับผิดชอบ 
  1.2 ด้านเทคนิคการสอน  
  1.3 ด้านความเป็นครู 
  1.4 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นรายข้อ ประกอบด้วย  
  1.1 ด้านความรับผิดชอบ 
  1.2 ด้านเทคนิคการสอน  
  1.3 ด้านความเป็นครู 
  1.4 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.5 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  อาจารย์ผู้สอน นายแก่นเพชร แฝงสีพล ในสาขาวิชา ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 
2 คณะมนุษยศาสตร์  
 
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ในภาพรวมประกอบด้วย 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์
ผู้สอน รายด้าน 

ข้อความ 
x  S.D. แปลผล 

1. ด้านความรับผิดชอบ 4.92 0.23 มากที่สุด 
2. ด้านเทคนิคการสอน 4.79 0.49 มากที่สุด 
3. ด้านความเป็นครู 4.95 0.19 มากที่สุด 
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4. ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.87 0.36 มากที่สุด 

5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.89 0.29 มากที่สุด 
รวม 4.88 0.09 มากที่สุด  

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนรายด้าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 

  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ข้อด้านความเป็นครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.95 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 ส่วนข้ออ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

4.75-5.00  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เป็นรายข้อ 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้าน

ความรับผิดชอบรายข้อ 

ข้อความ 
x  S.D. แปลผล 

1. ความตรงต่อเวลา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. การเตรียมการสอน 4.92 0.28 มากที่สุด 
3. ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 
4. ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา 4.92 0.28 มากที่สุด 

รวม 4.91 0.93 มากที่สุด  
จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้านความรับผิดชอบโดยภาพรวม มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.83-5.00 

ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย  ( x )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

ด้านเทคนิคการสอน รายข้อ 

ข้อความ 
x  S.D. แปลผล 

1. เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดความรู้ 4.75 0.60 มากที่สุด 
2. การบูรณาการ 4.83 0.37 มากที่สุด 
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รวม 4.79 0.97 มากที่สุด  
จากตารางที่  3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้านเทคนิคการสอนโดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการบูรณาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.83

ส่วนข้อที่เป็นเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.75  

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย  ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน 

ด้านความเป็นครู รายข้อ 

ข้อความ 
x  S.D. แปลผล 

1. คุณสมบัติของผู้สอน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 4.92 0.28 ดีมาก 
3. การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน 4.92 0.28 ดีมาก 

รวม 4.94 0.56 ดีมาก 
จากตารางที ่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้านความเป็นครูโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.00 

และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ส่วนการสอดแทรกคุณธรรม และการรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.92 เท่ากัน 

 ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย  ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์

ผู้สอน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รายข้อ 

ข้อความ 
x  S.D. แปลผล 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 4.92 0.28 มากที่สุด 
2. ให้ข้อมูล ชี้แนะ แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 4.92 0.28 มากที่สุด 
3. จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน 

4.75 0.60 มากที่สุด 

4. มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน 4.83 0.37 มากที่สุด 
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และมีส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วนคะแนน 
5. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่น เน้นความร่วมมือไม่เน้น
การแข่งขัน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็น
ประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน 

4.92 0.28 มากที่สุด 

    รวม 4.86 1.81 มากที่สุด  
จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.86 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.81 

         เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.92 สว่นข้ออ่ืน ๆ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.75–5.00  

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์

ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รายข้อ 

ข้อความ 
x  S.D. แปผล 

1. ใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ท าให้นักศึกษา
เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

4.75 0.60 มากที่สุด 

3. ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเกิด
ความสนใจและอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ตัวอย่าง
ของจริง หนังสือ ต ารา คู่มือ เว็บไซต์หรือการได้เสวนากับ
ผู้เชี่ยวชาญ 

4.92 0.28 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.88 มากที่สุด  
จากตารางที่  6 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนกรเรียนรู้ โดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
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 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ท าให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.75–5.00   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 
 
 


