
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/หลักสูตร        :  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/พุทธศาสนศึกษา 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 002001 วิถีแหงชีวิต 
     Way of Life 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ   อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

อาจารย
ผูสอน 

กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอก 

นายสายยนต 
ชาวอุบล 

P1 สาธารณสุขชุมชน, ฟสิกส 

 
 
นายนิวัติ 
ทองวล 

P2 นิติศาสตร, ภาษาอังกฤษ 

P3 นิติศาสตร, ภาษาอังกฤษ 

P5 การจัดการโรงแรม, การจัดการ 

นายเมินรัตน 
นวะบุศย 

P4 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม, การจัดการอุตสาหกรรม 

นายวุฒิไกร 
ไชยมาล ี

P6 การศึกษาปฐมวัย, ภาษาไทย 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

P7 
การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย, จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-
ภาษาไทย 

P9 นาฏศิลปไทย, ดนตรี 

นายชินวัชร 
นิลเนตร 

P8 ศิลปศึกษา, นาฏศิลป 

P11 ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

นายมานิตย 
อรรคชาติ 

P10 ภาษาอังกฤษ, เคมี 

นายโยธิน 
มาหา 

P12 นิติศาสตร, ภาษาอังกฤษ 
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นายสุชาติ 
พิมพพันธ 

P13 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2559 
 

5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน (Section) สถานท่ีเรียน 

นายสายยนต ชาวอุบล P1 อาคาร 9 หอง 9.12.10 

 
นายนิวัติ ทองวล 

P2 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

P3 อาคาร 9 หอง 9.09.07-08 

P5 อาคาร 9 หอง 9.11.05-06 

นายเมินรัตน นวะบุศย P4 อาคาร 9 หอง 9.12.05-0 

นายวุฒิไกร ไชยมาลี P6 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

 
นายบัญญัติ อนนทจารย 

P7 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

P9 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

 
นายชินวัชร นิลเนตร 

P8 อาคาร 9 หอง 9.11.05-06 

P11 อาคาร 9 หอง 9.11.05-06 

นายมานิตย อรรคชาติ P10 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

นายโยธิน มาหา P12 อาคาร 9 หอง 9.10.07-08 

นายสุชาติ พิมพพันธ P13 อาคารทับแกว หองศุภลักษณ 

 
หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศาสนา 
1.1 ความหมายของศาสนา 
1.2 มูลเหตุการณเกิดของศาสนา 
1.3 วิวัฒนาการของศาสนา 
1.4 ประเภทของศาสนา 
1.5 องคประกอบของศาสนา 
1.6 ความสําคัญของศาสนา 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 2 ชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู 6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฮินดู 
2.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
ฮินดู 
2.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาฮินดู 
2.4 เปาหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู 
บทท่ี 3 ชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ 
3.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาพุทธ 
3.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
พุทธ 
3.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาพุทธเปาหมาย3.4 ชีวิตตามทัศนะ
ศาสนาพุทธ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 ชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต 
4.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาคริสต 
4.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
คริสต 
4.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาคริสต 
4.4 เปาหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาคริสต 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 ชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม 
5.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
5.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
อิสลาม 
5.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 
5.4 เปาหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาอิสลาม 

3 3 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 ศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.1 การศึกษาศาสนาอยางเปนวิชาการ 
6.2 ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
6.3 หลักธรรมกับแนวคิดท่ีอยูเบื้องหลัง
หลักธรรมในศาสนา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 ปรัชญากับชีวิต 
7.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับปรัชญา 
7.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะของ
ปรัชญา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

7.3 เปาหมายชีวิตตามทัศนะของปรัชญา 

บทท่ี 8 สิทธิมนุษยชน 
8.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
8.2 ประวัติและพัฒนา 
8.3 ปรัชญาและทฤษฎีรากฐานแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนปจจุบัน 
8.4 ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน 
8.5 กระบวนดานสิทธิมนุษยชนของไทย 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 9 หลักการใชชีวิตอยางสันติวิธี 
9.1 ความหมายของสันติวิธี 
9.2 ความสําคัญของสันติวิธี 
9.3 การอยูรวมกันอยางสันติวิธี 
9.4 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ
ในเชิงสันติวิธ ี

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

1. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
ไมมี 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะใน
การแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

วิธีการสอน 
 - การบรรยายประกอบสื่อ 
 - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ไมมี 

ดานความรู            วิธีการสอน 
          - การบรรยายภายในชั้นเรียน  
          - การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
         - อภิปรายเปนกลุม  

ไมมี 

ทักษะทางปญญา วิธีการสอน 
        - การบรรยายภายในชัน้เรียน  
        - การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
ท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคลและ
ตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธ
ศาสนา  

ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ

วิธีการสอน 
          - การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ

ไมมี 
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ความรับผิดชอบ ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใช
หลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

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

วิธีการสอน 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนไดฝก
ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง และการ
เขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ี
เก่ียวของในสถานการณท่ีตางกันหลาย 
      - การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนได
เลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ไมมี 

 
3. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของหลักสูตร เฟซบุก เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 865 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 861 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 4 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 77 8.90 
B+ 89 10.29 
B 156 18.03 

C+ 150 17.34 
C 198 22.89 

D+ 135 15.61 
D 36 4.16 
F 5 0.58 
M 13 1.50 
W 4 0.46 
I 2 0.23 

รวม 865 100.00 
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

- 
6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ไมมี การประชุมพิจารณาผลการใหคะแนนโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและใหปรับแกเกณฑการวัดผล 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

 

ไมมี ไมมี 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉล่ีย 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

นายสายยนต ชาวอุบล 
P1 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.29 
1. อาจารยใจดีมากๆเลยคะ สอนดีดวย 

 
นายนิวัติ ทองวล 

P2 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.28  
1. เนื้อหาในแบบเรียนมีจุด\"ผิด\"และ\"พลาด\"เยอะ
มาก อ.ไปราชการบอยและประเด็นคือ ไมแจงนศ.
ลวงหนาโดยเฉพาะ1เดือนแรก 
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2. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สนุก มีสาระ เขาใจงาย  
3. อาจารยสอนสนุก เรียนแลวไมงวง 
4. ไดความรูมากข้ึนคะ 

P3 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.40 
1. อาจารยสอนดีมาก สอนเนื้อหาท่ีอยู
นอกเหนือจากตําราเรียน ไดความรูเก่ียวกับการ
ดําเนินชีวิต 
2. อาจารยสอนดีแลวคะ 

P5 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.30 
1. อาจารยสอนเขาใจงายกวาในหนังสือเยอะเลยคะ 
2. อาจารยมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับนักศึกษา มีวิธีการ
สอนท่ีใหความรูไดรอบดาน 

นายเมินรัตน นวะบุศย 

P4 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.31 
1. อาจารยมาเขาสอนม้ังนะครับไมมีอะไรจะไปสอบ
เคาแลวครับ 
2. สวัสดีอาจาร ขอบคุณท่ีสอนผมนะครับ ทําใหผมมี
ความรูในระดับนึง ขอบคุณครับ  
3. เขาใจงาย และ อาจารยก็เปนกันเอง 

นายวุฒิไกร ไชยมาลี 

P6 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.13 

1. ชอบเรียนกับอาจารยมาก เพราะอาจารยมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอนักเรียน เรียนดวยแลวสนุกสนาน มี
ความสุข และไมนาเบื่อดวยคะ 
2. อ.ใจดี เรียนแลวไมเครียดและไมเบื่อ 
3. อาจารยสอนสนุก มีมุกตลกๆใหหัวเราะตลอด 
ชอบมากคะ 

นายบัญญัติ อนนทจารย 

P7 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 3.97 
1. อาจารยสอนตรงตามเนื้อหาคะ แตหนังสือท่ีเรียน
พิมพตกหลนเยอะมากคะ 
2. อยากใหอาจารยสรางบรรยากาศในการสอน
มากกวานี้ 
3. อยากใหอาจารยสอนแบบสนุกกวานี้  
4. อยากใหมีวิธีการสอนท่ีแปลกใหมกวานี้ 
5. จากท่ีสอบกลางภาคท่ีผานมา ขอสอบเขาใจ
คําถามยาก ไมชัดเจนวาตองการคําตอบอะไร และ
ชอยไมขยายความ เชน คําถามบางขอ ขอใดตางจาก
พวก คําตอบบางขอ ก.2 ข.3 ค.4 ง.5 อยากใหอ.
ออกขอคําถามของขอสอบใหชัดเจนมากกวานี้และ
ชอยท่ีขยายความมากข้ึน 
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6. อยากใหสอนใหสนุกกวานี้ 

P9 
คะแนนประเมินจากนักศึกษา 3.91 
1. มีหนังสือเรียนมาชาทําใหขอสอบกลางภาค
ออกมาไมตรงกับบทเรียน 

นายชินวัชร นิลเนตร 

P8 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 3.96 
1. หนังสือพิมพคํา-สระตกเยอะมาก อยากให
ปรับปรงุเพราะเนื้อหาบางตอนก็อานไมเขาใจ 
2. อาจารยควรดุกวานี้ อาจารยใจดีเกินไป 

P11 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.12  
1. อาจารยสอนดีมากคะ 
2. เรียนวิชาวิถีแหงชีวิต ฉันครุนคิดเรื่องเรียนเพียร
ศึกษา เปนวิชาท่ีอาจารยไดสอนมา ฉันนั้นหนาชอบ
เรียนเพียรทุกวัน อาจารยชางนารักนาเกรงขาม ตื่น
แตเชามาเรียน ทุกยามยาม อิอิ 

นายมานิตย อรรคชาติ 

P10 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.29 
 1. ชอบวิธีการสอนมากคะ เพราะทําใหวิชาวิถีแหง
ชีวิตไมนาเบื่อ  
2. ชอบการสอนของอาจารย ออกสอบตามท่ีสอน 
3. ^_^ 

นายโยธิน มาหา 

P12 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.39 

1. อาจารยสอนดีมากคะ เขาใจงายอยากใหอาจารย
อัดเนื้อหาใหนอยลงกวานี้นิดหนอยคะ อยากให
อาจารยสอนแบบนี้ตอไปคะเขาใจงาย 

นายสุชาติ พิมพพันธ 

P13 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.43 
1. อาจารยไจดี 
2. The teacher is very interesting in class. 
3. ขออาจารยใหการบานนอยลงและงายๆ  
4. ขอบคุณอาจารยใหเรามีความรู 

 
1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
        สําหรับขอชมของนักศึกษาก็ตองขอขอบใจ  สวนขอติชมก็นําไปประชุมเพ่ือทบทวนในการจัด

คณาจารยเขาบรรยายเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งท่ีผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/    
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 
 

ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน เอกสารประกอบการสอนสมบูรณมากกวาเดิม 

 

2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
     1. เพ่ิมเติมการสอนจากในหองปกติธรรมดามาเปนการเรียนการสอนผานระบบ E-learning ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.lmsonline2.nrru.ac.th/ 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายมานิตย อรรคชาติ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน _____18 ธันวาคม 2559______ 
        (นายมานิตย อรรคชาติ) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรับรายงาน ____21 ธันวาคม 2559_____ 
                (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


