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รายงานผลการดาํเนนิการของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 
220341 ปรัชญาสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง  

The  Middle Path  Philosophy  Leading to Sufficiency  Economy 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี้ (Pre-requisite) (ถาม)ี 

ไมม ี
3. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา อาจารยผูสอน และกลุมเรยีน (Section) 

นายโยธิน      มาหา    ผูสอน P1, P2, 
4. ภาคการศกึษา / ปการศกึษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคการศึกษาท่ี 1  2558/  นักศึกษาสาขาวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา ช้ันปท่ี 4 
5. สถานทีเ่รยีน 

หองเรียน  9.10.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

หมวดที ่2  การจัดการเรยีนการสอนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจรงิทีเ่ปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

 
สปัดา
ห 

หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตาม
แผน 

สอน
จรงิ 

1 บทที ่1 ปรชัญาทางสายกลางของพุทธธรรม 
1.1 บทนํา 

1.2 ทางสายกลางแบบชาวโลก 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

2 บทท่ี 1(ตอ) 
1.3 ทางสายกลางตามทัศนะของนักปรัชญา(อริสโตเติล) 
1.4 ทางสายกลางตามแนวพุทธธรรม 

 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

3 บทที ่ 2 ทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.1 พุทธศาสนามุงสอนทางสายกลาง 

1.2 เปาหมายของหลักคําสอนทางสายกลาง 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

4 บทที ่2 (ตอ) 
1.3 ปรัชญาทางสายกลางแนวพุทธธรรมกับชีวิตประจําวัน 

1.4 ปรัชญาทางสายกลางแนวพุทธธรรมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

5 บทที ่3 แนวพระราชดาํรพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
3.1  พระบรมราโชวาทเก่ียวกับหลกัเศรษฐกิจ 
3.2  แนวพระราชดําริเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
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สปัดา
ห 

หวัขอการสอน จาํนวนชัว่โมง เหตผุล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตาม
แผน 

สอน
จรงิ 

6 บทที ่3 (ตอ) 
3.3  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11มีความสอดคลอง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

7 บทที ่4  เปาหมายของการพฒันา 
4.1   เศรษฐกิจพอเพียงกับสถานศกึษา 
4.2   เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

8 บทที ่4 (ตอ) 
4.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสงัคม 
4.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสิง่แวดลอม 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

9 บทที ่4 (ตอ) 
4.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวัฒนธรรม 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

10 บทที ่5 การประยกุตใชหลกัปรชัญาในการดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
         การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

11 บทที ่5 (ตอ) 
         การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

12 บทที ่5 (ตอ) 
        การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

13 บทที ่6 การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3 3 เปนไปตามแผนการสอน 
14 บทที ่6 (ตอ) 

การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

15 บทที ่6 (ตอ) 
การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

16 บทที ่6 (ตอ) 
การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

 รวมจํานวนคาบ 48 48  
 

 
 
2. หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน (ถาม)ี  

 

หวัขอทีส่อนไมครอบคลมุ 

ตามแผน (ถาม)ี 
นยัสาํคญัของหวัขอ 

ทีส่อนไมครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

 ไมม ี ไมม ี . ไมมี 

 
3. ประสทิธผิลของวธิสีอนที่ทาํใหเกดิผลการเรยีนรูตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดของรายวิชา 

ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

1.คุณธรรม จริยธรรม 1. การบรรยายภายในชั้นเรียน  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
นักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเห็น
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

แนวโนมของความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมที่มีผลกระทบตอคานิยมและวถิี
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน และการระบุ
ปญหาจริยธรรม   โดยใชวิธกีารที่
หลากหลาย  เชน การอภปิรายกลุม  
การสะทอนแนวคิด   การศึกษา
กรณีศึกษา  การวพิากษคุณคาทาง
จริยธรรม  ใหครอบคลุมประเด็นปญหา
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งในวิชาชีพ
และการดํารงชีวิต 
3. การจัดการศึกษานอกสถานท่ี  ทัศน
ศึกษา  ศึกษาดูงาน  องคกรหรือสถาบัน
ที่มีความโดดเดนดานคุณธรรมจริยธรรม 

2.ความรู 1. ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ  ตาม
ลักษณะของเนื้อหาสาระ  โดยการ
บรรยาย  การทบทวน  กจิกรรมกลุม  
การมอบหมายงาน  การต้ังคําถาม  การ
ใหขอมูลยอนกลับ  และเทคนิคการสอน
อื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เชน การ
เรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบใช
ปญหาเปนฐาน  การเรียนโดยการ
คนควาดวยตนเอง 
2. การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสู
บทเรียน การสรุปความรูใหมหลัง
บทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหม
กับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจาก
วิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. การถาม – ตอบปญหาทางวิชาการใน
หองเรียน 
 

    

3.ทักษะทางปญญา 1 . ก า ร ม อ บ ห ม า ย ง า น ก า ร
แกปญหา หลังการสอนจบเน้ือหา
ในรายวิชา 
2. การสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
3. การสอนแบบถาม – ตอบทาง
วิชาการ 
3. การนําเสนองานของนักศึกษาท่ี
ไดรับมอบหมาย 

    

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. การสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่ง
ตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท 
บทบาท ความรับผดิชอบของแต
ละคนในการเรียนรูรวมกัน 
2. มอบหมายการทํางานแบบกลุม
ยอย ท่ีสลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม
และตําแหนงหนาท่ีในกลุม 
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ผลการเรยีนรู 
วธิสีอนทีร่ะบ ุ

ในรายละเอยีดรายวชิา 

ประสทิธผิล ปญหาของการใชวิธสีอน (ถาม)ี พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข ม ี ไมม ี

3.การฝกปฏิบัติการจัดอบรม 
การศึกษาดูงานเนนใหนักศึกษาได
ฝกการอยูรวมกับผูอ่ืน การมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับบุคคลท่ัวไป 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การมอบหมายงานท่ีตองใช
ทักษะในการวิเคราะหเชิงคํานวณ 
2. การมอบหมายงานท่ีตองมีการ
สืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. การจัดกิจกรรมในรายวิชาให
นักศึกษาไดสืบคนขอมูล นําเสนอ
ดวยวาจา และใชสื่ออิเลคทรอนิกส
ประกอบ เรยีบเรยีงความคิดเพ่ือ
เขียนรายงาน 

    

4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพือ่ปรบัปรงุวิธสีอน 
 

ระบุขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาท่ีพบในขอ 3. 

- ไมม ี

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 

 

สรปุขอมลูการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิา จาํนวนนักศกึษา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันสิ้นสุดกําหนดการเพ่ิม - 
ถอนรายวิชา) 

87 คน  

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 87 คน  
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอนรายวิชา (W) -  

 
4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) : จาํนวนและรอยละของนกัศกึษาในแตละระดบัคะแนน 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
ระดบัคะแนน จาํนวน (คน) คดิเปนรอยละ 

A 38 43.67 
B+ 22 25.29 
B 11 12.64 
C+ 1 1.14 
C 1 1.14 
D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 
I 14 16.02 
 87 100 
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5.  ปจจยัทีท่าํใหระดบัคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
 
                  ไมม ี
 
6.   ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

ไมม ี ไมม ี

 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตผุล 

ระบุสัปดาหท่ีประเมินท่ีแตกตางจากท่ีระบุไว 
 

      นักศึกษาเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
7.   การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

วธิีการทวนสอบ สรปุผล 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  โดยพิจารณาผลการประเมิน(เกรด)และ
การสุมตัวอยางขอสอบและผลงานของนักศึกษา 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยอาจารยผูสอน
หรือผลการทวนสอบของนักศึกษาโดยคณะกรรมการผูทวน
สอบ 

 
 

หมวดที ่4  ปญหาและผลกระทบตอการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ดานทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรพัยากร 

ประกอบการเรยีนการสอน (ถาม)ี 
ผลกระทบ 

งบประมาณในการจัดทําเอกสารเก่ียวกับสื่อการนําเสนอมี
จํากัด 

 

ทําใหไดเอกสารหรือสื่อท่ีเราตองการมีความลาชาจาก 

 
2. ประเดน็ดานการบรหิารและองคกร 

ปญหาดานการบรหิารและองคกร (ถาม)ี ผลกระทบ 

ไมม ี ไมม ี

หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา (ใหแนบเอกสารผลการประเมนิการเรยีนการสอนออนไลน)  

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
 

โดยสามารถสรุปดังน้ี    
1.การเตรียมเน้ือหาการสอน     คะแนน  4.21.   จากคะแนนเตม็ 5 
2. การถายทอดความรู          คะแนน  4.27    จากคะแนนเต็ม 5 
3.การบูรณาการ        คะแนน  4.35    จากคะแนนเต็ม 5 
4. ความรูความสามารถของผูสอน       คะแนน  4.38    จากคะแนนเต็ม 5 
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-   ผลการประเมินโดยนักศึกษาดวยผานระบบออนไลนโดยภาพรวม  ไดคะแนน 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับมาก 
 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1  
 
  จากผลการประเมินโดยนักศึกษา ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ การถายทอดความรู ไดคะแนน 4.29 สื่ออุปกรณการสอน ใน
วิชาเศรษฐศาสตรแนวพุทธมีการนําสื่อบางอยาง แตก็มีการนํานักศึกษาออกไปศึกษานอกสถานท่ี “โครงการการศึกษาวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ท่ีพุทธสถานสีมาอโศก จะไดปรับสื่อ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมในเทอมตอไป 

 

 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีืน่ (ถาม)ี 

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
 
     การมีสวนรวมของนักศึกษาในช่ัวโมงเรียน/พฤติกรรมการแสดงออกในหองเรียนอยางเหมาะสม/ใหนักศึกษาเปนท้ังผูเรียน
และผูบรรยายไปพรอมกัน นักศึกษามีความเขาใจสังเกตจากการตอบคําถาม 

นักศึกษามีความเช่ือมั่นในตัวเองมากข้ึน 

 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1  

 
     ไมม ี

 
หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 

1. ความกาวหนาของการปรบัปรงุการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครัง้ทีผ่านมา 
แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศกึษา/ 

ปการศกึษาทีผ่านมา 
ผลการดาํเนนิการ 

.ระบุวิธีการปรับปรุง/พัฒนาท่ีมิใชประเด็นปญหาแตเปนการ
พัฒนารายวิชาข้ึนเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เชน เพ่ิมเน้ือหารายวิชาเก่ียวกับ
กฎหมาย ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การเพ่ิมตัวอยาง การเปลีย่น
กลยุทธการจดัการเรียนรู การใชอุปกรณ สื่อการสอนแบบใหม 
การเพ่ิมกิจกรรมในช้ันเรียน นอกช้ันเรียน การเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรม เปนตน 
 

การดําเนินจะมีในปการศึกษาตอไป 

(วิชาท่ีเปดสอบเปนครั้งแรก) 

 
2. การดาํเนนิการดานอืน่ ๆ ในการปรบัปรงุรายวชิา  
 

2.1 วิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน  
-  ไมม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1  
-    ไมม ี
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3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศกึษา/ปการศกึษาตอไป 
ขอเสนอ กาํหนดเวลาทีแ่ลวเสรจ็ ผูรบัผดิชอบ 

การจัดทําแผนการสอนใหชัดเจน (มคอ.3) กําหนดใหแลวเสรจ็กอนเปด
ภาคการศึกษาอยางนอย 15 
วัน 

นายโยธิน   มาหา 

 

ควรตองปรับ มคอ.3 ใหเหมาะสมทุกปการศึกษา 
กําหนดใหแลวเสรจ็กอนเปด
ภาคการศึกษาอยางนอย 15 
วัน 

นายโยธิน    มาหา 

ควรปรับวิธีการสอนเทคนิคการสอนใหนักศึกษามีความสุขกับการ
เรียนและตื่นตัวอยูเสมอ 

ตลอดภาคการศึกษาท่ีทํา
การสอนรายวิชาน้ี 

นายโยธิน    มาหา 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร 
 
การเรยีนวิชาปรัชญาทางสายกลางสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิชาท่ีนอกจากผูเรียนจะตองเรยีนในหองเรียนแลวยังตอง
เรียนรูหรือศึกษาจากสภาพจริงจะไดเขาใจสภาพปญหา  เรยีนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง เพราะนอกจากจะเปนผูมีความมีรู
แลวยังตองเปนผูมีความสามารถดวยจึงจะถือวาเปนวัตถุประสงคของการเรียนวิชาน้ี 
 
 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :   นายโยธิน     มาหา 
 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีสงรายงาน : 30 มกราคม 2559 

                             (นายโยธิน     มาหา) 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :   นายสุชาติ     พิมพพันธ 
 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีรับรายงาน : 1 กุมภาพันธ 2559 

                             (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 

 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

