
รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ โปรแกมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา:     220212  จริยศาสตร์ศึกษา            (Ethics Studied) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายโยธิน มาหา   นักศึกษาเอกพุทธศาสนศึกษา (คบ.) ช้ันปีที่ 3 
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน     ภาคการศึกษาที่ 1/2557   
5. สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  ห้องเรียน 31.06.06 
1. แผนการสอน 
รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน จ านวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

1 บทท่ี 1 บทน า 
1.1 แนะน าวิธีการของการศึกษาวิชาจริยศาสตร ์
1.2 อธิบายธรรมชาติชองวิชาจริยศาสตร ์

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

2 บทท่ี  1 (ต่อ) 
1.3 จริยศาสตรก์ับสาขาวิชาอื่นๆ 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษาวิชาจริยศาสตร ์
 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

3 บทท่ี 2 อุดมคติและอุดมการณ์ของชีวิต 
2.1 อุดมคติของชีวิตตามทรรศนะของศาสดาของศาสนา 
2.2 อุดมคติของชีวิตชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาเมธี 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

4 บทท่ี 2(ต่อ) 
2.3 อุดมการณ์ของชีวิตตามทรรศนะของศาสดาของ
ศาสนา 
2.4อุดมการณ์ของชีวิตตามทรรศนะของปรัชญาเมธี 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

5 บทท่ี 2(ต่อ) 
2.5 อุดมการณ์ของชีวิตของสงัคมปจัจบุัน 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

6 บทท่ี 3  มาตรฐานทางท่ีใช้ตัดสินจริยธรรม 
3.1 ความหมายของค าว่ามาตรฐาน 
3.2 มาตรฐานจริยธรรม 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

7 บทท่ี 3(ต่อ) 
3.3 ความหมายของค าว่าจริยธรรม 
3.4 ที่มาของจริยธรรม 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 



สัปดาห์ หัวข้อการสอน จ านวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

8 บทท่ี 3 (ต่อ)  
3.5องค์ประกอบของจริยธรรมทีส่มบูรณ์ 
3.6มาตรฐานทางจริยธรรมตามหลักศาสนา 

 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

9 บทท่ี 4 การตัดสินจริยธรรมตามหลักศาสนา 3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 
10 บทท่ี 4 การตัดสินจริยธรรมตามหลักศาสนา (ต่อ) 

4.2 การตัดสินจริยธรรมเรื่องบา ป บญุ คุณโทษ  ควร ไม่
ควร 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

11 บทท่ี 5 จริยศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก 
5.1 เปรียบเทียบภาพรวมจริยศาสตร์ตะวันตกและ
ตะวันออก 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

12 บทท่ี  5 (ต่อ) ทฤษฎีจริยศาสตร์ตะวันตก 
5.2 ทฤษฎีจริยศาสตร์ของเอปิคิวรัส 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

13 บทท่ี 5 (ต่อ) ทฤษฎีจริยศาสตร์ตะวันตก 
5.3 ทฤษฎีจริยศาสตร์ของค้านท ์

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

14 5.4 ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ ฌอง ปอล ซาร์ท 3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 
15 บทท่ี 6 จริยศาสตร์แนวพุทธ 

6.1 จริยธรรมขึ้นพื้นฐาน 
6.2 จริยธรรมระดบักลาง 
6.3 จริยธรรมระดบัสงู 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

16 บทท่ี 6 (ต่อ) การตัดสินจริยธรรมแนวพุทธ 
6.4 คุณลักษณะพิเศษแห่งพุทธจริยศาสตร์ 

3 3 เป็นไปตามแผนการสอน 

 รวมจ านวนคาบ 48 48  
 
 

3 ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีท่ีระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้า

มี)พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข 

คุณธรรม-
จริยธรรม 
 

(1) อธิบาย คุณค่าของความซื่อสัตย์สจุริตให้เห็นเป็นรปูธรรมไมว่่าจะ
เป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเองและความความซื่อสัตย์ต่อสังคม 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ให้เห็น
แนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมทีม่ีผลกระทบต่อค่านิยมและ
วิถีการด าเนินชีวิตในปัจจบุัน 
(3) การระบุปญัหาจริยธรรม  โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ

 



อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนแนวคิด ปัญหาเศรษฐกจิที่มผีลตอ่จริยธรรม
ส่วนบุคคลและระเบียบของสังคม 
(4) การอธิบายประเด็นปญัหาทางด้านจริยธรรมทั้งเป็นปัญหาด้าน
วิชาชีพและการด ารงชีวิตในสงัคมการมอบหมายการท างานเป็นกลุม่ 
โดยให้มีการสบืค้นและการแสดงออกในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์ 

ความรู้ (1)บรรยายประกอบสื่อการสอนในช้ันเรียน 
(2) ในนักศึกษาจัดทรายงานและน าเสนองานกลุ่มและเดี่ยว 
(3) การให้นักศึกษาค้นคว้าอิสระและท ารายงานทัง้เดี่ยวและกลุม่ 
(4) การสอนโดยการสาธิตและการฝึกในหอ้งปฏิบัติการ 

 

ทักษะทาง
ปัญญา 
 

1)การบรรยาย ภายในช้ันเรียน 
(2)การให้ผูเ้รียนมีทักษะการคิดและการแกป้ัญหาทั้งในส่วนใช้หลักพทุธ
ศาสนามามีบทบาทตอ่ปจัเจกบุคคลและต่อสังคมในสถานการณ์ทั่วไป
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 
(3)การอภิปรายกลุ่ม และการสะท้อนแนวคิด 
(4)การแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปญัหาต่างๆ 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1)สังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทมี การให้ความร่วมมือ การแบ่งงาน
กันท า  การแสดงออกในขณะท างานในกลุ่ม 
(2)สงัเกตบทบาทนักศึกษาที่แสดงออกในลักษณะภาวะผู้น าและผู้ตามที่
ดี 

การให้ความร่วมมือในกลุ่มยัง
ไม่เต็มท่ีเท่าควร/จัดให้มีส่วน
ร่วมมากขึ้น ด้วยการให้ตั้ง
ค าถามในขณะฟังกลุ่มอ่ืน
อธิบาย 

 
 
4.ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
  1. กิจกรรมเพิม่มากข้ึน โดยมุ่งให้นักศึกษากล้าแสดงออกในบทบาทที่เป็นผูบ้รรยายและผู้ฟงัที่ดีพร้อมกันไป 

 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   79  คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นปีการศึกษา  79  คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอนวิชา (W) 
4. การกระจายตัวของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละดับคะแนน 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 40 50.63 
B+ 19 24.05 
B 2 2.53 

C+ 14 17.72 
C 3 3.80 



D+ 1 1.27 
D 0 0 
F 0 0 
I 0 0 
M 0 0 
AU 0 0 
รวม 79 100 

 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา 
ไม่ม ี

7. การทบทวยสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
คณะกรรมการในระดับโปรแกรมมีการน าผลสัมฤทธิข์องนักศึกษามาพิจารณาในท่ีประชุม หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชา 
 

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากร ผลกระทบ 
บ้างครัง้การจัดเรียนการสอนโดยบทบาทสมมติ ไมส่ามารถท าได้
อย่างเต็มที่ เพราะสถานทีห่รอืห้องเรียนแคบไป 

การมีส่วนร่วมในการของนักศึกษาท่ีแสดงออกใน
บทบาทสมมติจึงไม่สามารถท าได ้

อุปกรณ์ใช้ในการสอนมีความไม่ทันสมัย มีความปัญหา หลาย
อย่างเช่น  เสียงไม่ดงัเท่าที่ควร  โปรเจตเตอร์ไมส่ามารถใช้การได้  

นักศึกษาฟังไม่ถนัดต้องกล่าวซ้ าหลายรอบ เพราะ
นักศึกษาฟังไม่ถนัน และเวลานักศึกษาถามอาจารย์
ก็ได้ยินไม่ชัดเจน 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารองค์กร 

ไม่มี ไม่มี 
 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
1. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(ให้แนบเอกสารผลการประเมินการเรียนการสอน) 

           ไม่มีข้อเสนอแนะ  
           รวมโดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนท่านน้ีอยู่ในมาก 4.45  จากคะแนนเต็ม 5 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน (ถ้ามี) 
       การพิจารณาจากการน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอาจารยป์ระจ าโปรแกรมโดยพจิารณาแผนการ
สอน(มคอ.3)มีความเหมาะสม เพราะเป็นวิชาเน้นภาคการบรรยาย ไม่มีการจัดกิจกรรม 



 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 

เป็นวิชาท่ีเปิดสอนครั้งแรกยังไม่มีแผนปรับปรุง ไม่ม ี
 
 

2. การด าเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 
         วิธีการปรับปรุง    ผลท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุง 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 

1. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ     ผู้รับผิดชอบ 

การจัดท าแผนการสอนให้ชัดเจน 
(มคอ.3) 

ก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน 

นายโยธิน   มาหา 

ควรปรับมคอ.3ให้เหมาะสมทุกปี
การศึกษา 

ก าหนดให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน 

นายโยธิน    มาหา 

ควรปรับวิธีการสอนอยู่เสมอให้มี
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนมากขึ้น 

ตลอดภาคการศึกษาท่ีท าการ
สอนรายวิชาน้ี 

นายโยธิน    มาหา 

 

4. เสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ควรปรับปรุงแผนการสอนใหม้ีความชัดเจนและมีความกระชับในเนื้อหาบางเนื้อหาเช่นจุดที่ควรเน้นที่

มีความสอดคล้องกบั มคอ.2 มากทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้ 
 

(........................................................................) 
            นายโยธิน    มาหา                                วันที่รายงาน      วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน    
 
(……………………………………………..…………………) 
           นายสุชาติ   พิมพ์พันธ์                            วันที่รับรายงาน    วันที่ 31 ธันวาคม  2557 
            ประธานหลักสูตร                           


