
รายงานผลการดาํเนนิงานรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1. รหสัและชื่อรายวชิา 220443 พุทธเศรษฐศาสตร 
    Buddhist Economics 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้(ถาม)ี 

ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน 
(Section) 

นักศึกษาวชิาเอก 

ผศ.เมินรัตน 
นวะบุศย 

P1  นักศึกษาพุทธศาสนศึกษา ป 3 หมู 1 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2558 
 

5. สถานที่เรยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรยีน (Section) สถานที่เรยีน 

ผศ.เมินรัตน นวะบุศย P1 31.05.05 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 
 

หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่1 ความรูทัว่ไปเกีย่วกบักิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร 
1.1 ความสําคัญเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐศาสตร 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่1 (ตอ)หลักเศรษฐศาสตร 2 แบบ 
1.3 เศรษฐศาสตรแบบมหภาค 
1.4 เศรษฐศาสตรจุลภาค 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่1 หลักเศรษฐศาสตรตามแนวคิด
ตะวนัตก 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

1.5 หลักเศรษฐศาสตรท่ีดีตามแนวคิด
ตะวันตกแบบตะวันตก 
บทที ่ 2 ความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 
 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่2 (ตอ) คําสอนของพระพุทธศาสนามุง
เปาหมาย 2 ระดบั 
2.1 เปาหมายชีวิตแบบปุถุชน 
2.2 เปาหมายชีวิตแบบอริยชน 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่3 หลักเศรษฐกจิแนวพทุธศาสนา 2 
แบบ 
3.1 หลักเศรษฐกิจแบบตอบสนอง 
3.1 หลักเศรษฐกิจแบบบําบัด 
 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่4 หลักเศรษฐกจิตามแนว
พระพุทธศาสนา 

1 4.1 แนวทางเพ่ือดําเนินชีวิตท่ีพอเพียงตาม
หลักพุทธศาสนา 
4.2 ระบบเศรษฐกิจท่ีดีตามแนวพุทธศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่5 หลักเศรษฐกจิแนวพทุธทีป่รากฏใน
พระไตรปฎก 
5.1 กูฏทัณฑสูตร 
5.2 จักวัตติสีหนาทสูตร 
  

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่6 หลักเศรษฐกจิแนวพทุธศาสนากบั
ปญหาจรยิธรรม  
6.1 เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับการแกไข
ปญหาจริยธรรม 
6.2 เศรษฐศาสตรแนวพุทธกับการแกไข
ปญหาสังคม 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่7 การใชหลกัธรรมในการแกปญหา
เศรษฐกจิ 
7.1  การใชทิฎฐธัมมิกัตถประโยชนในการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ 
7.2 การใชหลักฆรวาสธรรม 4  
 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่8 การแกไขปญหาเศรษฐกิจดวยหลกั
พุทธธรรม 
8.1 การแกปญหาเศรษฐกิจดวยอริยสัจวิธ ี
บทที ่8 (ตอ) 
8.2 การแกปญหาเศรษฐกิจดวยอริยสัจวิธ ี

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
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

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

ไมมี 
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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 40 คน 
2. จาํนวนนกัศกึษาทีค่งอยูเมือ่สิน้สดุภาคการศึกษา 40 คน 
3. จาํนวนนกัศกึษาทีถ่อน (W) - คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จาํนวน คิดเปนรอยละ 
A 6 15.00 
B+ 25 62.50 
B 9 22.50 

C+ 0 0.00 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

รวม 40 100 

 
5. ปจจัยทีท่ําใหระดับคะแนนผดิปกต ิ(ถาม)ี 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กาํหนดไวในรายละเอยีดรายวชิา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมนิ 
 ไมมี  
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- 
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)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 

1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉลีย่ 4.38 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 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ 
1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรยีนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ทีผ่านมา 
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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 มิถุนายน 2559 
       (ผศ.เมินรัตน นวะบุศย) 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ วันท่ีรับรายงาน 13 มิถุนายน 2559 
    (นายสุชาติ พิมพพันธ)




