
รายงานผลการดาํเนนิงานรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา  :  ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดที ่1 ขอมลูโดยทัว่ไป 
 
1. รหสัและชื่อรายวชิา 002001 วิถีแหงชีวิต 
     Way of Life 
2. รายวชิาทีต่องเรยีนกอนรายวชิานี ้(ถาม)ี 

ไมมี 
3. อาจารยผูรบัผดิชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรยีน 
(Section) 

นักศึกษาวชิาเอก 

นายวุฒิไกร  
ไชยมาล ี

P6 ภาษาจีน ป 1หมู 1, 2 

P8 พลศึกษา ป 2 หมู 1, ภาษาอังกฤษ ป 1 หมู 1, ภาษาไทย ป 1 หมู 1 

นายโยธิน   
มาหา  

P2 ภาษาไทย ป 1 หมู 1, 2 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

P1 สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร ป 1 หมู 1, 2 

P5 ภาษาญี่ปุน ป 1  หมู 1, 2 

P7 การจัดการโรงแรม ป 1 หมู 1, 2 

นายชินวัชร 
นิลเนตร 

P3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ป 1 หมู 1,2 

P4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ป 1 หมู 1,3 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ปดสอนรายวชิา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2558 
 

5. สถานที่เรยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรยีน (Section) สถานที่เรยีน 

นายวุฒิไกร  ไชยมาลี P6 9.10.05-06 

P8      31.04.07  

นายโยธิน  มาหา P2 31.05.06 
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นายบัญญัติ อนนทจารย P1 27.05.09 

P5      31.04.07  

P7 31.04.07 

นายชินวัชร นิลเนตร P3 31.04.06 

P4 31.04.06 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรยีบเทยีบกบัแผนการสอน 

 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทที ่1 ความหมายและคุณคาของชวีติ 
1.1 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
ศาสนา 
1.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
ปรัชญา 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่1 (ตอ) 
1.3 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
ปรัชญา 
1.4 คุณคาของชีวิต 

3 3 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่2 เปาหมายของชวีติ 
2.1 เปาหมายของชีวิตตามหลักศาสนา 
บทท่ี 2 )ตอ(  
2.2 เปาหมายของชีวิตตากลักปรัชญา  
2.3 ชีวิตท่ีพึงประสงคในปจจุบัน 

6 6 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่3 จรยิธรรมตามหลักศาสนา 
3.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศาสนา 
3.2 จรยิธรรมตามหลกัศาสนา 
3.3 หลักความเชื่อ 

9 9 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่ 4 การตดัสนิคุณคาของการกระทาํและ
มาตรฐานจริยธรรม 
4.1 ความหมายของคุณคา 
4.2 ประเภทของคุณคา 
4.3 ปญหาเก่ียวกับการนิยามคุณคา 
4.4 การตัดสินคุณคา  
4.5 มาตรฐานทางจรยิธรรม 

9 9 เปนไปตามแผนจริง 

บทที ่5 หลักสทิธิมนษุยชน 9 9 เปนไปตามแผนจริง 
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หวัขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ที่ได
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตทุี่การสอนจรงิตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

5.1 แนวคิดและหลักสิทธิมนุษยชน 
5.2 หลักสิทธิมนุษยชนตามประกาศของ
องคการสหประชาชาติ 
5.3 กระบวนการดานสิทธิมนุษยชนของไทย 
บทที ่6 หลักการดํารงตนอยางสนัตภิาพและ
สนัตสิุข 
6.1 หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาพุทธ 
6.2  หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาคริสต 
6.3 หลักสันติภาพและสันติสุขตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

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 เฟสบุก เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวชิา 
1 จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรยีน   640 คน 
2. จาํนวนนกัศกึษาทีค่งอยูเมือ่สิน้สดุภาคการศึกษา  คน 
3. จาํนวนนกัศกึษาทีถ่อน (W) - คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จาํนวน คิดเปนรอยละ 
A 87 13.59 
B+ 73 11.41 
B 97 15.16 

C+ 117 18.28 
C 140 21.88 

D+ 74 11.56 
D 13 2.03 
F 4 0.63 
M 15 2.34 
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W 15 2.34 
I 5 0.78 

รวม 640 100 

 
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)ี ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดที ่5 การประเมนิรายวชิา 

1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉลีย่ 4.00 จากคะแนนเตม็ 5 
1.1 ขอวพิากษทีส่าํคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรยีน 
(Section) 

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 

นายวุฒิไกร  ไชยมาลี P6 1. อาจารยสอนดีมากคะ ชอบวิธีการสอนของอาจารยมากคะ 
สอนสนุกเขาใจงายกวาอานในหนังสือ อาจารยสรุปเนื้อหาให
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นอยลงแตขอความสําคัญก็ยังอยู ชอบมากๆคะ รักและ
เคารพอาจารยเสมอนะคะ 
2. อาจารยมีความรูมากในวิชาท่ีสอน มีอารมณขัน สราง
บรรยากาศในการเรียน มีประสบการณชี้แนะนักศึกษาให
เขาใจได และถามความคิดเห็นของนักศึกษาในแตละบทเรียน 

 P8  
นายโยธิน  มาหา P2 1. สอนเขาใจงาย มีความเมตตาตอนักศึกษา เปนกันเอง 

2. สอนดีมาก 
นายบัญญัติ อนนท
จารย 

P1 - 

 P5 1. อาจารยควรพูดใหรูเรื่องมากกวานี้นะคะ หนูนั่งฟงอาจารย
แลวอาจารยพูดวนไปวนมาหนูฟงไมรูเรื่องจริงๆคะ ความรูสึก
เหมือนอาจารยมานั่งอานสไลดใหฟง เวลาท่ีอาจารยจะมา
มหาลัยหรือไมมาควรบอกลวงหนาดวยคะ เนื่องจากนักศึกษา
จะมารออาจารยกอน15-30นาที แตบางครั้งมาตรงเวลาแลว
อาจารยไมไดแจงลวงหนาเลย (และไมไดแจงไปทางโปรแกรม
วิชาท่ีนักศึกษาเรียน) ขอใหปรับปรุงเรื่องนี้ดวยคะขอบคุณคะ 
2. อยากใหอาจารพัฒนาแนวการสอนใหนาสนใจยิ่งข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษามีความสนใจและสามารถเขาใจในการเรียน
ไดมากข้ึน 
3. บรรยายใหเขาใจตรงกระเด็นกวานี้จะดีมาก 
4. อาจารยควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการพูดใหดูนาฟงมากข้ึน 
 อาจารยควรบอกลวงหนาถาอาทิตยตอไปมีธุระไมสามารถ
มาสอนได  
สิ่งท่ีอาจารยสอนมักจะขัดกับสิ่งท่ีนักศึกษาเคยเรียนมาตั้งแต
เด็กหรือขัดกับความคิด  ทําใหไมสามารถเชื่อไดวาสิ่งท่ี
อาจารยสอนมามันจะเปนอยางนั้นจริงๆ เรื่องเวลามาสอน
นักศึกษาหลายคนบนวาบางครั้งอาจารยก็มาชาเกินเวลามาก
เกินไป ทําใหนักศึกษาคนเบื่อท่ีจะรอเรียน 
5. 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
6. บรรยากาศการเรียนนานอนมากคะ ไมรูวาเปนเพราะ
เนื้อหาการเรียนหรือเปลา เพราะอาจารยสอนบรรยาย
เหมือนอานหนังสือใหฟงเลย อยากใหสรางบรรยากาศ
ครึกครื้นกวานี้หนอยคะ หากิจกรรมมาสอดแทรกการเรียน
การสอนเยอะ ๆ ก็ดีคะ จะไดกระตุนนักศึกษา 

 P7 1. อาจารยเปนคนตรงเวลาดีคะ สอนเขาใจรูเรื่องดีคะ 
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2. อาจารยสอนเกงมากคับ
นายชินวัชร นิลเนตร P3 - 

P4 - 

1.2  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
        สําหรับขอชมของนักศึกษาก็ตองขอขอบใจ  สวนขอติชมก็นําไปประชุมเพ่ือทบทวนในการจัด

คณาจารยเขาบรรยายเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธิอีื่น

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 
   ไมมี 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรงุ
1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ทีผ่านมา

แผนการปรบัปรงุทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 
ปการศกึษาทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เอกสารประกอบการสอนสมบูรณมากกวาเดิม 

2. การดําเนนิการอืน่ ๆ ในการปรับปรงุรายวชิา
ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป
1. เพ่ิมเติมการสอนจากในหองปกติธรรมดามาเปนการเรียนการสอนผานระบบ E-learning ผาน

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://lmsonline.nrru.ac.th/ 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา ตออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร

ไมมี 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา : นายมานิตย อรรคชาติ 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรายงาน _____18 มิถุนายน 2559______ 
       (นายมานิตย อรรคชาติ) 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูร  นายสุชาติ พิมพพันธ 

ลงชื่อ _______________________________ วันท่ีรับรายงาน ____21 มิถุนายน 2559_____ 
         (นายสุชาติ พิมพพันธ)


