
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 

นายวุฒิไกร 
ไชยมาล ี

P1 เคมี, เกษตรศาสตร, คหกรรมศาสตร 

P2 ฟสิกส, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ชีววิทยา, เทคนิคการสัตวแพทย 

นายมานิตย 
อรรคชาติ 
 

P3 วิทยาการคอมพิวเตอร, ภาษาอังกฤษ 

P4 
วิทยาการคอมพิวเตอร, ภูมิสารสนเทศ, วิทยาศาสตรการกีฬาและการ
ออกกําลังกาย 

P7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นายชินวัชร 
นิลเนตร 

P5 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, สถิติ
ประยุกต 

P6 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, ออกแบบนิเทศศิลป, สงัคมศึกษา, 
คอมพิวเตอรศึกษา 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

P8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อุตสาหกรรมทองเท่ียว, บัญชี 

P11 การจดัการโรงแรม, ภาษาไทย 

นายโยธิน 
มาหา 

P9 ทัศนศิลป, ภาษาจีน 

P10 ภาษาไทย, ภาษาญี่ปุน 

 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2559 
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5. สถานท่ีเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน (Section) สถานท่ีเรียน 
นายวุฒิไกร ไชยมาลี P1 อาคาร 31 หอง 31.07.06 

P2 อาคาร 31 หอง 31.04.06 
นายมานิตย อรรคชาติ 
 

P3 อาคาร 31 หอง 31.07.06 
P4 อาคาร 31 หอง 31.05.06 
P7 อาคาร 31 หอง 31.04.07 

นายชินวัชร นิลเนตร P5 อาคาร 31 หอง 31.04.07 
P6 อาคาร 9  หอง 9.11.05-06 

นายบัญญัติ อนนทจารย P8 อาคาร 31 หอง 31.07.06 
P11 อาคาร 31 หอง 31.04.06 

นายโยธิน มาหา P9 อาคาร 31 หอง 31.04.07 
P10 อาคาร 31 หอง 31.04.07 

 
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 
2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาฮินดู 
2.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
ฮินดู 
2.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาฮินดู 
2.4 เปาหมายชีวิตตามทัศนะศาสนาฮินดู 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 ชีวิตตามทัศนะศาสนาพุทธ 
3.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาพุทธ 
3.2 ความหมายของชีวิตตามทัศนะศาสนา
พุทธ 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

3.3 หลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาพุทธเปาหมาย3.4 ชีวิตตามทัศนะ
ศาสนาพุทธ 
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 
7.3 เปาหมายชีวิตตามทัศนะของปรัชญา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

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 ความหมายของสันติวิธ ี

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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หัวขอ จน.ชม.
แผนการสอน 

จน.ชม.ท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจากแผน 
การสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 

9.2 ความสําคัญของสันติวิธี 
9.3 การอยูรวมกันอยางสันติวิธี 
9.4 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการ
ในเชิงสันติวิธ ี

1. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
ไมมี 
 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีสอน ตาม มคอ.3 ปญหาและขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม-จริยธรรม 
 

วิธีการสอน 
    - การบรรยายประกอบสื่อ 
    - การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

ไมมี 

ดานความรู            วิธีการสอน 
   - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
   - การใหคนควาและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
   - อภิปรายเปนกลุม  

ไมมี 

ทักษะทางปญญา วิธีการสอน 
   - การบรรยายภายในชั้นเรยีน  
   - การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไข
ปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอ
ปจเจกบุคคลและตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและ
สถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา  

ไมมี 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิธีการสอน 
   - การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผู เรียน  ผู เรียนกับผูสอน ผู เรียนกับสังคมและ
ผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอ
สังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการ
ทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 

ไมมี 

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

วิธีการสอน 
      - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
ไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การ
ฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและ

ไมมี 
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ผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน
หลาย 
      - การจัดประสบการณการเรียนรู ท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีหลากหลาย 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใชสื่อการสอนนอกเหนือจากการสอนในหองเรียน เชน เว็บไซตของหลักสูตร เฟซบุก เปนตน  
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและผูสอนไดอยางตอเนื่อง 

2. ใหนักศึกษาจับกลุมเพ่ือออกแบบทดสอบโดยนักศึกษาเอง  แลวใหเพ่ือนรวมหองไดทดสอบทํา
ขอสอบดังกลาว เพ่ือประเมินความยากงายสําหรับนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันในระดับความเขาใจของแตละ
บท 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 1119 คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 1110 คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 9 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 74 6.61 
B+ 78 6.97 
B 132 11.80 

C+ 212 18.95 
C 213 19.03 

D+ 258 23.06 
D 85 7.60 
F 7 0.63 
M 7 0.63 
W 9 0.80 
I 44 3.93 

รวม 1119 100.00 

 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
  ไมมี 
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการประเมิน 
 ไมมี  

- 
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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 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อาจารยผูสอน 
กลุมเรียน 
(Section) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
P1 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.05 
1. อยากใหเปลี่ยนวิธีเช็คชื่อใหม อยากใหดูใหมบางที
ก็แลดูไมยุติธรรมกับนักศึกษา 

P2 
คะแนนประเมินจากนักศึกษา 3.86 
1. อาจารยสอนตลกดีคะ 

นายมานิตย อรรคชาติ 
 

P3 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.16  
1. อาจารยสอนสนุก และเขาใจงายดีคะ  
2. อาจารยสอนเขาใจงาย และสนุก ทําใหตั้งใจเรียน
เพ่ิมมากข้ึน 
3. ใหนักศึกษาจัดสรรเวลาของตนเอง เพ่ือท่ีจะศึกษา
หาความรูไดดวยตัวเอง แมไมมีเวลาก็ตาม และยังให
เกร็ดความรูบางอยางท่ีไมสามารถหาไดในในเนื้อหา 
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P4 คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.32 
P7 คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.37 

นายชินวัชร นิลเนตร P5 คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.11 

P6 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.26 
1. อยากใหสรางบรรยากาศในคลาสเรียนใหสนุก
มากกวานี้ ขอบคุณท่ีถายทอดวิชาความรูใหคะ 
2. สอนดีๆ 
3. ขอบพระคุณอาจารยท่ีสอนพวกหนูคะ 

นายบัญญัติ อนนทจารย P8 คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.02 
P11 คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.14 

นายโยธิน มาหา 
P9 

คะแนนประเมินจากนักศึกษา 4.23 
1. อ.ใจดีมากๆเลยคะ อยากใหมาอยูในโปรแกรม  
รปศ.จัง 

P10 
คะแนนประเมินจากนักศึกษา 3.78 
1. อาจารญยกคลาสบอยเกินไปคะไมคอยไดเรียน
เทาไร 

 
1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 
      สําหรับขอชมของนักศึกษาก็ตองขอขอบใจ  สวนขอติชมก็นําไปประชุมเพ่ือทบทวนในการจัด

คณาจารยเขาบรรยายเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
     ไมมี 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

        ไมมี 
 

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/ 
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4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    ไมมี 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายมานิตย อรรคชาติ 
 
 ลงชื่อ     วันท่ีสงรายงาน :  8 มิถุนายน 2560             
                  (นายมานิตย อรรคชาติ) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน :  10 มิถุนายน 2560  
                  (นายสุชาติ    พิมพพันธ) 
 


