
รายงานผลการดาํเนนิงานรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1. รหสัและชื่อรายวชิา 220213 ตรรกศาสตร 
          (Logic) 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้(ถาม)ี 

ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน 
(Section) 

นักศึกษาวชิาเอก 

ผศ.เมินรัตน 
นวะบุศย 

P1  นักศึกษาพุทธศาสนศึกษา ป 2 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2558 
 

5. สถานทีเ่รยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรยีน (Section) สถานที่เรยีน 

ผศ.เมินรัตน นวะบุศย P1 31.05.02 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่1 บทนาํ 
1.1 ความหมาย 
1.2 ความเปนมา 
1.3 วิธีวิทยาและขอบเขต 
1.4 ความคิดกับภาษา 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่2 ศพัทและญตัต ิ
2.1 ความหมายและขอบเขต 
2.2 การนิยามศัพท 
2.3 โครงสรางและคุณสมบัต ิ
2.4 ญัตติชนิดตางๆ 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่3 การเปลีย่นประโยคทัว่ไปเปนญตัต ิ
3.1 กฎดานโครงสราง 
3.2 กฎดานปริมาณ 
3.3 กฎดานคุณภาพ 
3.4 กฎดานความหมาย 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่4 การเปนปฏปิกษ 
4.1 ความแตกตางของคุณสมบัติระหวาง
ญัตติ 
4.2 กฎการขัดแยงกัน 
4.3 กฎการขัดกัน 
4.4 กฎการก่ึงขัดกัน 
4.5 กฎการแยงกัน 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่5 การสลบัศัพทและการเปลี่ยน
คุณภาพ 
5.1 การสลับศัพท 
5.2 การเปลี่ยนคุณภาพ 
5.3 การยอนญัตติ 
5.4 การแปรญัตติ 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่6 การอนุมานแบบรปูนรินยั 

6.1 ความจรงิกบัความสมเหตผุล 

6.2 องคประกอบของรูปนรินยั 

6.3 กฎการอนมุาน 

6.4 การทดสอบความสมเหตผุล 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่7 รูปนรินยัทีส่มเหตผุล 
7.1 โครงสรางของรปูนิรนัย 
7.2 แบบของรูปนิรนัย 
7.3 แบบท่ีสมเหตุผล 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่8 รูปนรินยัแบบตางๆ 
8.1 รูปนิรนัยแบบยอ 
8.2 รูปนิรนยัแบบยาว 
8.3 รูปนิรนัยเง่ือนไข 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่9 การใชสญัลกัษณ 
9.1 ขอความเชิงซอน 
9.2 การใชสัญลักษณ 
9.3 การใชตารางความจริง 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่10 การใชสญัลักษณทดสอบความสม 6 6 เปนไปตามแผนจริง 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

เหตผุล 
10.1 ขอความสมภาค 
10.2 ขอความรูปนิรนัย 
บทที ่11 วธิอีปุนยั 
11.1 ลักษณะท่ัวไปของวิธีอุปนัย 
11.2 กฎความเปนสาเหตุ 
11.3 การวิเคราะหสาเหตุ 
11.4 ทฤษฎีความเปนไปได 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่12 การใชเหตผุลในชวีติประจาํวนั 
12.1 เหตุผลวิบัติ 
12.2 การวิเคราะหขอความ 
12.3 ตรรกศาสตรเพ่ือชีวิต 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

1. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
ไมม ี
 

2. ประสทิธผิลของวธิสีอนทีท่าํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวชิา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู วธิสีอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของ
ผูสอน 

ไมมี 

ดานความรู            วิธีการสอน 
          - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
          - การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและ
กลุม 
         - อภิปรายเปนกลุม  

ไมมี 

ทักษะทางปญญา วิธีการสอน 
        - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
        - การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไข
ปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ
ปจเจกบุคคลและตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและ
สถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  

ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ วิธีการสอน ไมมี 
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ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

          - การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคม
และผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏ
ตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
การทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตั ว เล ข  ก ารสื่ อ ส า ร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิธีการสอน 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
ไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน
หลาย 
      - การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย 

ไมมี 

 
4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวธิสีอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของโปรแกรม ไลนกลุม เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1 จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีน  37 คน 
2. จาํนวนนกัศกึษาทีค่งอยูเมือ่สิน้สดุภาคการศึกษา 37 คน 
3. จาํนวนนกัศกึษาทีถ่อน (W) - คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จาํนวน คิดเปนรอยละ 
A 20 34.48 
B+ 7 12.07 
B 14 24.14 

C+ 4 6.90 
C 9 15.52 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

รวม 37 100 
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5. ปจจัยทีท่ําใหระดับคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กาํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
 ไมมี  

- 
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 
ไมมี ไมมี 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา  
 

วธิกีารทวนสอบ สรปุผล 
ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยโปรแกรมวิชา

และใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 
หมวดที ่4 ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรยีนการสอน (ถาม)ี 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 
ปญหาดานการบรหิารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศกึษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 

1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉลีย่ 4.23 จากคะแนนเตม็ 5 
1.1 ขอวพิากษทีส่าํคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน (Section) ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
ผศ.เมินรัตน นวะบุศย P1 ไมมี 

 
1.2  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
      ไมมี 

2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีื่น  
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
   ไมมี 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ
1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ทีผ่านมา

แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศกึษาทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 

ไมมี ไมมี 

2. การดําเนนิการอืน่ ๆ ในการปรับปรงุรายวชิา
ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป
ไมมี 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา ตออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร
ไมมี 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา : ผศ.เมินรัตน นวะบุศย 

ลงชื่อ วันท่ีรายงาน  11 มกราคม 2559 
       (ผศ.เมินรัตน นวะบุศย) 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน 12 มกราคม 2559 
    (นายสุชาติ พิมพพันธ)
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