
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา:  ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  220211 ปรัชญาทั่วไป  (General Philosophy) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี 
    ไมม ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

ดร.นิวัต ิ ทองวล  นักศึกษาวิชาเอกพทุธศาสนศึกษา ชั้นปที ่ 2 กลุม P1 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศกึษา  2557 
5.สถานท่ีเรียน  
     อาคาร 31 หอง 31.05.0.6 มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสมีา 
 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
สัปดาห หัวขอ จํานวนชั่วโมง เหตุผล 

หากมีความแตกตางเกิน 
25 % 

ตามแผน สอนจริง  
1 แนะนํารายวิชา 

บทท่ี 1 บทนํา 
1.1  ความหมายของปรัชญา 
1.2  กําเนิดปรัชญา 

1.3  จุดมุงหมายของการศึกษาปรัชญา  

3 3  

2 1.4 ประเภทของปรัชญาและสาขาของ
ปรัชญา 

1.5 ปรัชญากับศาสตรตางๆ  

3 3  

3 บทท่ี 2 อภิปรัชญา 
2.1 ความหมายและขอบเขตของ 
     อภิปรัชญา 
2.2 ความจริงของโลกและมนุษย 

3 3  

4 2.3 จิตกับวัตถ ุ
2.4 พระเจาและความมีอยูของพระองค 

2.5 ชองวางกาลเวลา  

3 3  

5 บทท่ี 3  ญาณวิทยา  3 3  



3.1  ความหมายและขอบเขตของญาณ
วิทยา 
3.2  ธรรมชาติชองความรู 

6 3.3  การรับรูของมนุษย 
3.4.  ความรูและความจริง 

3 3  

7 บทท่ี 4 จริยศาสตร 
4.1 ความหมายและของเขตจริยศาสตร 4.2 
ธรรมชาติของความดแีละจุดหมายสงูสดุ
ของมนุษย  

3 3  

8 4.3 คุณคาและการตดัสินของการกระทํา 
4.4 จริยศาสตรประยุกต 

3 3  

9 สอบระหวางภาค 3 3  
10 บทท่ี 5 สุนทรียศาสตร   

5.3 ความหมายและของเขตสุนทรียศาสตร 
5.2 สุนทรียธาต ุ

3 3  

11 5.3  คุณคาและการตดัสินคุณคาสุนทรียะ 
5.4  ปรัชญาศลิปะ 

3 3  

12 บทท่ี  6 ตรรกศาสตร   
6.1 ความหมายและขอบเขตของ
ตรรกศาสตร 
6.2 การนิยาม  

3 3  

13 6.3 อุปนัย 
6.4 นิรนัย 

6.5 ตรรกศาสตรสญัญลักษ  

3 3  

14 บทท่ี 7 ปรัชญาไทย 
7.1 ความหมายและรากฐานปรัชญาไทย 
7.2 ปรัชญาไทยเกีย่วกบัการเกดิ -การตาย
และคุณคาของชีวิต 

3 3  

15 7.3 ปรัชญาไทยเกีย่วกบัโลกและจักรวาล    
16 7.4 ปรัชญาไทยเกี่ยวกบัสงัคมและ

การเมือง 
   

 สรุปและนําเสนอรายงาน    
 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน ความสําคัญท่ีมีตอผลการเรียนรูของรายวิชา  แนวทางการชดเชย 
ไมม ี ไมม ี ไมม ี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการสอนตาม มคอ.3 ปญหาและ



ขอเสนอแนะ 
ในการแกไข 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์รี 
 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน 
2) การแสดงออกอันเปนแบบอยางทีด่ขีอง
ผูสอน 
 

ไมม ี
 

2. ดานความรู 
1(   ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะ
ดานตามสาขาวิชาชพี และความรูใน
ศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2(   สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานที่
เปนปจจุบัน 

2 .2 วิธีการสอน 
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน 
2) อภิปรายกลุม 
3) การใหคนควาอิสระและทํารายงานทั้งเดีย่ว
และกลุม 

ไมมี 
 

3.ดานทักษะทางปญญา 
1)สามารถคดิแกปญหาในการจัดการ
เรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ที่มี
ความสลับซับซอน   เสนอทางออก อยาง
สรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาได
ดวยการสืบคน ตคีวาม และประยุกตหลกั
พุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา 

1) การบรรยายภายในชั้นเรียน 
2)  การอภปิรายกลุม การสะทอนแนวคดิ   
3)การแสดงวิสยัทศันในการแกไขปญหาตาง ๆ  

 

ไมมี 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1(  มีความไวในการรับความรูสึกของ
ผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชงิ
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 
 

 

1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกบัผูสอน ผูเรียนกบั
สังคมและผูเรียนกับการใชหลัก
พระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสงัคมโดยการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางาน
เปนทมี เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 

ไมมี 
 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1(  มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจ
ขอมลูสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถติิหรือ
คณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขยีน  
 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นน
ผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 
ทั้งการพดู  การฟง และการเขยีนในกลุม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่
เกีย่วของในสถานการณทีต่างกัน 
2  (การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมให
ผูเรียนไดใชความสามารถในการเลอืก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
กับผูฟง  และเน้ือหาที่นําเสนอ 

 
ไมมี 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 



1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน               45    คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     45  คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)            --   คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน )เกรด(  จํานวน (N = <<จํานวน>>) รอยละ 
A   
B+   
B   

C+   
C   

D+   
D   
F   
I   

รวม   
 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
   ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี 
6.2ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
 ไมมี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
    1) การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา  ยืนยันใหตามที่อาจารยผูสอนประเมิน  ใหปรับ
ขอสอบใหสอดคลองกับผลการเรียนรู 
 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี ไมม ี



หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
1.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)ไดคะแนน  4.31 

   1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          
   1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
           ไมม ี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
    2.1 ขอวิพากษทีส่ําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
           ไมม ี
   2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1  
           ไมม ี

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผานมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ 

ไมม ี เพราะเปนภาคการศึกษาแรกที่ใชสอน ไมม ี

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     ไมม ี
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดขอสอบใหม   

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมม ี

 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ดร.นิวัต ิ ทองวล 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันที่รายงาน ____30 มกราคม 2558___ 
 (ดร.นิวัติ  ทองวล) 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาต ิพิมพพันธ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันที่รับรายงาน __30 มกราคม 2558___
 (นายสชุาต ิพมิพพันธ) 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

