
รายละเอยีดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
คณะ/หลกัสูตร คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรพทุธศาสนศึกษา 
 

หมวดที ่1 ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

220213   ตรรกศาสตร์ 
  Logic 
2. จ านวนหน่วยกติ 
    3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
    ค.บ.(พทุธศาสนศึกษา) 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
    สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / นศ.ปี 2559 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    อาคาร 9.09.09 
9. วนัทีจ่ดัท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวนัทีม่กีารปรับปรุงคร้ังล่าสุด 
    17 กรกฎาคม 2561 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

  

(1) เพื่อใหผู้เ้รียนมีจรรยาบรรณวชิาชีพครู ท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพ คือ คุรุสภา 
(2) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาความรู้วชิาชีพครู  หรือความรู้เฉพาะดา้นตามสาขาวชิา เพ่ือประยกุตใ์ชแ้ละแกปั้ญหาใน
วชิาชีพ 
(3) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ในการจดัการเรียนการสอนพทุธศาสนาท่ีเป็นปัจจุบนั 
(4) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถคิดคน้หาขอ้เทจ็จริง ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งขอ้มูล
ท่ีหลากหลายเพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังานสอนและงานครูรวมทั้งการวนิิจฉยัผูเ้รียน และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
(5) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้  ปัญหาชีวติ และปัญหาสงัคม  ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น   เสนอ
ทางออก อยา่งสร้างสรรคแ์ละน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการสืบคน้ ตีความ และประยกุตห์ลกัพทุธธรรมเพื่อใชใ้น
การแกไ้ขปัญหา 



2. วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิา 
  เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัการศึกษาในหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพทุธศาสนศึกษา  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
   ลกัษณะของเหตผุล การวเิคราะห์ความหนกัแน่นของเหตุผลแบบอุปนยั และแบบนิรนยั  การน าความรู้ ความเขา้ใจเร่ือง
เหตผุลไปใชใ้นการด าเนินชีวติเพือ่พฒันาตนเองและสงัคม 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
   บรรยาย 48 ชัว่โมง 
   สอนเสริม ไม่มี 
   การฝึกปฏิบติั 0 ชัว่โมง 
   การศึกษาดว้ยตนเอง 96 ชัว่โมง 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   ทุกวนัพธุของสปัดาห์ 12.00 - 16.30 น. พบท่ีหอ้งพกัอาจารย ์อาคาร 36.06.05 กลุ่ม Social Network ตลอดเวลา Facebook 
Group 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   1.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรมทีต้่องพฒันา 
      1.1.1 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูสอนพระพทุธศาสนา กลัยาณมิตรธรรม 7 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      1.1.2 2) มีจรรยาบรรณวชิาชีพครู ท่ีก าหนดโดยองคก์รวชิาชีพ คือ คุรุสภา 
      1.1.3 3) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี     ของความเป็นมนุษย ์
   1.2 วธีิการสอน 

  

1. การบรรยายภายในชั้นเรียน 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาสามารถวเิคราะห์ใหเ้ห็นแนวโนม้ของความเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวถีิการด าเนินชีวติในปัจจุบนั และการระบุปัญหาจริยธรรม โดยใชว้ธีิการท่ี
หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะทอ้นแนวคิด การศึกษากรณีศึกษา การวพิากษคุ์ณค่าทางจริยธรรม ให้
ครอบคลุมประเดน็ปัญหาทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมทั้งในวชิาชีพและการด ารงชีวติ 
3. การจดัการศึกษานอกสถานท่ี ทศันศึกษา ศึกษาดูงานองคก์รหรือสถาบนัท่ีมีความโดดเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

   1.3 วธีิการประเมนิผล 

  

1. ประเมินระหวา่งเรียน โดยประเมินจากดา้นเจตคติ (Attitude Domain ) บุคลิกภาพดา้นการแสดงออกในชั้นเรียน โดย
ใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การสงัเกต การใชแ้บบทดสอบ การเก็บขอ้มูลสถิติความประพฤติ 
2. ใชแ้บบประเมินและแบบวดัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจท าไดใ้นลกัษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม ซ่ึงมีองคป์ระกอบจากส่วนท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์นั้น ๆ 

2. ด้านความรู้ 



   2.1 ด้านความรู้ทีต้่องพฒันา 
      2.1.1 1) มีความรู้ในดา้นความรู้ทัว่ไป วชิาชีพครู และวชิาดา้นพระพทุธศาสนา 
      2.1.2 2) สามารถบูรณาการความรู้วชิาชีพครู หรือความรู้เฉพาะดา้นตามสาขาวชิา เพื่อประยกุตใ์ช ้และแกปั้ญหาใน
วชิาชีพ 
      2.1.3 3) สามารถบูรณาการระหวา่งความรู้วชิาชีพครูกบัความรู้เฉพาะดา้นเพ่ือการวจิยัพฒันา และต่อยอดองคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งได ้
      2.1.4 4) สามารถแสวงหาความรู้ดา้นพระพทุธศาสนาท่ีเป็นปัจจุบนั 
   2.2 วธีิการสอน 
   

   2.3 วธีิการประเมนิผล 

  

1. การประเมินดว้ยการสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลายวธีิ เช่น การสอบเน้ือหาวชิารู้โดยใชข้อ้สอบ การ
น าเสนอปากเปล่า เป็นตน้ 
2. การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานท่ีเป็นการเสริมสร้างองคค์วามรู้ ทั้งในหอ้งเรียนและการเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง เช่น ผลการท ารายงานการศึกษา ผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา ผลสรุปโครงการ 
3. ประเมินผลจากชัว่โมงในการปฏิบติักิจกรรมหรือบ าเพญ็ประโยชน์ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ด้านทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
      3.1.1 1) สามารถคิดคน้หาขอ้เท็จจริง ท าความเขา้ใจและประเมินขอ้มูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลายเพ่ือน ามาใชใ้นการปฏิบติังานสอนและงานครูรวมทั้งการวนิิจฉยัผูเ้รียน และการวจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รียน  
      3.1.2 2) สามารถคิดแกปั้ญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น     เสนอทางออก และน าไปสู่การแกไ้ขไดอ้ยา่ง
สร้างสรรค ์ 
      3.1.3 3) มีความเป็นผูน้ าทางปัญญาในการคิดพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีวสิยัทศัน ์
   3.2 วธีิการสอน 
   

   3.3 วธีิการประเมนิผล 

  

1.การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถน ามาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินทกัษะทางความรู้ลึก(Cognitive Domain) ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2 . การสอบวดัความรู้ความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาโดยยกตวัอยา่งกรณีศึกษาซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
จริงในสงัคมปัจจุบนั 
3.การประเมินผลท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการก า ร แ กไ้ ขปัญหาการศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ มีการวเิคราะห์
วจิารณ์ เช่น การรายงานการศึกษากรณีศึกษา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   4.1 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
      4.1.1 1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีมุมมองเชิงบวก   มีวฒิุภาวะทางอารมณ์และสงัคม     
      4.1.2 2) มีความเอาใจใส่ รับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแกปั้ญหาความสมัพนัธ์ในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน
อยา่งสร้างสรรค ์



      4.1.3 3) มีภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
      4.1.4 4) ความสามารถในการใชห้ลกัพทุธธรรมเป็นแกนในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อส่ิงแวดลอ้ม บุคคลและสงัคม 
   4.2 วธีิการสอน 

  

1. การสอนแบบกลุ่มร่วมมือซ่ึงตอ้งแนะน า กฎ กติกามา ร ย า ท บ ทบ า ท คว า มรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้
ร่วมกนั 
2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มยอ่ย ท่ีสลบัหมุนเวยีนสมาชิกกลุ่มและต าแหน่งหนา้ท่ีในกลุ่ม 
3.การฝึกปฏิบติัการจดัอบรม การศึกษาดูงานเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล
ทัว่ไป 

   4.3 วธีิการประเมนิผล 

  

1. การประเมินผูเ้รียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ 
2. การประเมินทกัษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูน้ าตามสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. การประเมินความสามารถในการท างานร่วมกบักลุ่มเพ่ือน และทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์
4. การประเมินการแสดงออกของการตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้และความ
สนใจในการพฒันาตนเองในดา้นความรู้ทางศาสนาอยา่งต่อเน่ือง 

5. ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   5.1 ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
      5.1.1 1) การติดตามวเิคราะห์ และน าเสนอรายงานประเดน็ส าคญัดา้นการศึกษาจากข่าว หนงัสือพิมพ ์ 
      5.1.2 2) การสืบคน้และน าเสนอรายงานประเด็นส าคญัดา้นการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ  
      5.1.3 3) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการส่ือสารระหวา่งบุคคล ทั้งการพดู การฟัง และการ
เขียนในกลุ่มผูเ้รียน ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในสถานการณ์ท่ีต่างกนั 
   5.2 วธีิการสอน 

  

1. การมอบหมายงานท่ีตอ้งใชท้กัษะในการวเิคราะห์เชิงค านวณ 
2. การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. การจดักิจกรรมในรายวชิาใหน้กัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูล น าเสนอดว้ยวาจา และใชส่ื้ออิเลคทรอนิกส์ประกอบ เรียบ
เรียงความคิดเพื่อเขียนรายงาน 

   5.3 วธีิการประเมนิผล 

  

1 จดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อยา่ง
สร้างสรรค ์   
2 จดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย      ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
3 จดัการเรียนรู้ในวชิาพระพทุธศาสนาท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 

6. ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
   6.1 ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ทีต้่องพฒันา 
      6.1.1 1) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ อยา่งสร้างสรรค ์   



      6.1.2 2) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย      ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
      6.1.3 3) มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในวชิาพระพทุธศาสนาท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 
   6.2 วธีิการสอน 

  

1 จดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อยา่ง
สร้างสรรค ์   
2 จดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีหลากหลาย      ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยา่งมีนวตักรรม 
3 จดัการเรียนรู้ในวชิาพระพทุธศาสนาท่ีจะสอนอยา่งบูรณาการ 

   6.3 วธีิการประเมนิผล 

  

วดัและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูก่อนปฏิบติั 
การสอน  
2 วดัและประเมินจากผลการปฏิบติัการสอนเตม็เวลา  
3 วดัและประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  ตลอดหลกัสูตร  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ้ ผูส้อน 

1 

บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ความหมาย 
1.2 ความเป็นมา 
1.3 วธีิวทิยาและขอบเขต 
1.4 ความคิดกบัภาษา 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

2 

บทท่ี 2 ศพัทแ์ละญตัติ 
2.1 ความหมายและขอบเขต 
2.2 การนิยามศพัท ์
2.3 โครงสร้างและคุณสมบติั 
2.4 ญตัติชนิดต่างๆ 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 



3 

บทท่ี 3 การเปล่ียนประโยค
ทัว่ไปเป็นญตัติ 
3.1 กฎดา้นโครงสร้าง 
3.2 กฎดา้นปริมาณ 
3.3 กฎดา้นคุณภาพ 
3.4 กฎดา้นความหมาย 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

4 

บทท่ี 4 การเป็นปฏิปักษ ์
4.1 ความแตกต่างของ
คุณสมบติัระหวา่งญตัติ 
4.2 กฎการขดัแยง้กนั 
4.3 กฎการขดักนั 
4.4 กฎการก่ึงขดักนั 
4.5 กฎการแยง้กนั 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

5 

บทท่ี 5 การสลบัศพัทแ์ละ
การเปล่ียนคุณภาพ 
5.1 การสลบัศพัท ์
5.2 การเปล่ียนคุณภาพ 
5.3 การยอ้นญตัติ 
5.4 การแปรญตัติ 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

6 

บทท่ี 6 การอนุมานแบบรูป
นิรนยั 
6.1 ความจริงกบัความสม
เหตผุล 
6.2 องคป์ระกอบของรูปนิร
นยั 
6.3 กฎการอนุมาน 
6.4 การทดสอบความสม
เหตผุล 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

7 
บทท่ี 7 รูปนิรนยัท่ีสมเหตุผล 
7.1 โครงสร้างของรูปนิรนยั 3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 



7.2 แบบของรูปนิรนยั 
7.3 แบบท่ีสมเหตุผล 

3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

8 สอบกลางภาค  3 สอบกลางภาค กระดาษ สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

9 

บทท่ี 8 รูปนิรนยัแบบต่างๆ 
8.1 รูปนิรนยัแบบยอ่ 
8.2 รูปนิรนยัแบบยาว 
8.3 รูปนิรนยัเง่ือนไข 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

10 

บทท่ี 9 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.1 ขอ้ความเชิงซอ้น 
9.2 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.3 การใชต้ารางความจริง 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

11 

บทท่ี 9 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.1 ขอ้ความเชิงซอ้น 
9.2 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.3 การใชต้ารางความจริง 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

12 

บทท่ี 10 การใชส้ญัลกัษณ์
ทดสอบความสมเหตุผล 
10.1 ขอ้ความสมภาค 
10.2 ขอ้ความรูปนิรนยั 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 



น าเสนอ
(PowerPoint) 

13 

บทท่ี 11 วธีิอุปนยั 
11.1 ลกัษณะทัว่ไปของวธีิ
อุปนยั 
11.2 กฎความเป็นสาเหต ุ
11.3 การวเิคราะห์สาเหต ุ
11.4 ทฤษฎีความเป็นไปได ้

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

14 

บทท่ี 11 วธีิอุปนยั 
11.1 ลกัษณะทัว่ไปของวธีิ
อุปนยั 
11.2 กฎความเป็นสาเหต ุ
11.3 การวเิคราะห์สาเหต ุ
11.4 ทฤษฎีความเป็นไปได ้

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

15 

บทท่ี 12 การใชเ้หตุผลใน
ชีวติประจ าวนั 
12.1 เหตุผลวบิติั 
12.2 การวเิคราะห์ขอ้ความ 
12.3 ตรรกศาสตร์เพื่อชีวติ 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

16 

บทท่ี 12 การใชเ้หตุผลใน
ชีวติประจ าวนั 
12.1 เหตุผลวบิติั 
12.2 การวเิคราะห์ขอ้ความ 
12.3 ตรรกศาสตร์เพื่อชีวติ 

3 

1. การบรรยาย 
2. เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการน าเสนอ
(PowerPoint) 

1. การบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
3. ภาพประกอบ 
4. ส่ือการ
น าเสนอ
(PowerPoint) 

สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

17 สอบปลายภาค  2 สอบปลายภาค สอบปลายภาค สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 
 



2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วน
ของการ 
ประเมนิ 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
   เมินรัตน์ นวะบุศย.์ ตรรกวทิยา. นครราชสีมา : สถาบนัราชภฏันครราชสีมา, 2542. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
   กีรติ  บุญเจือ.  ตรรกวทิยาทัว่ไป.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2542. 
   บุญมี  แท่นแกว้.  ตรรกวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพ ์โอเดียน สโตร์, 2536. 
   Copi, Irving M. & Carl Cohen. Introduction to Logic. 9th ed. New York : Macmillan    Publishing Company, 1994. 
    
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   กีรติ  บุญเจือ.  ตรรกวทิยาทัว่ไป.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2542. 
   บุญมี  แท่นแกว้.  ตรรกวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ :  ส านกัพิมพ ์โอเดียน สโตร์, 2536. 
   Copi, Irving M. & Carl Cohen. Introduction to Logic. 9th ed. New York : Macmillan    Publishing Company, 1994. 
    
 

หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดัท ากิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นกัศึกษาได ้ โดย ใหน้กัศึกษาประเมินประสิทธิผลทางเวบ็ไซตข์องมหาลยั  

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 1. การสงัเกตการสอนโดยประธานหลกัสูตรหรือฝ่ายวชิาการ หรือผูรั้บผดิชอบ 
2. การประเมินตนเอง 

3. การปรับปรุงการสอน 

 
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้  2  มีการปรับปรุงการสอนโดย 
 1. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมินในระดบัหลกัสูตร 
2. ปรับปรุงการสอนจากการการท าวจิยัชั้นเรียน/ บนัทึกหลงัการสอน  

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 

 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายวชิา ดงัน้ี 
1. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา  โดยการสอบถามนกัศึกษาหลงัการศึกษา 
           2. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  โดยพิจารณาผลการประเมิน(เกรด)และการสุ่ม
ตวัอยา่งขอ้สอบและผลงานของนกัศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 



 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรายวชิาและ
รายละเอียดวชิา เพ่ือใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
ปรับปรุงรายวชิาอยา่งต่อเน่ืองทุกภาคการศึกษา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา : สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

ลงช่ือ......................... .......................................................วนัท่ีรายงาน : วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร : สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

ลงช่ือ...................... ..........................................................วนัท่ีรายงาน : วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 
 


