
รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
คณะ/หลกัสูตร คณะครุศาสตร์ หลกัสูตรพทุธศาสนศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

220213   ตรรกศาสตร์ 
  Logic 
2. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้
     
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
    สุชาติ พิมพพ์นัธ์, สุธาสินี หาญชนะ, สุวรรณา บุเหลา, ศรีนวล ตนัสุวรรณ, วรพจน์ มานะสมปอง, นรินทร์ภสั สุขี
สนธ์ิ, เจษฎา ทิพยะสุขศรี, บุษราคมั ป้อมทอง 
4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
    ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 / นศ.ปี 2559 
5. สถานทีเ่รียน  
     
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนช่ัวโมง 

เหตุผล หากมคีวามแตกต่างเกนิ 25 % 
ตามแผน สอนจริง 

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

 3  3   

 2  บทท่ี 2 ศพัทแ์ละญตัติ 
2.1 ความหมายและขอบเขต 
2.2 การนิยามศพัท ์
2.3 โครงสร้างและคุณสมบติั 
2.4 ญตัติชนิดต่างๆ 

 3  3   

 3  บทท่ี 3 การเปล่ียนประโยคทัว่ไปเป็นญตัติ 
3.1 กฎดา้นโครงสร้าง 
3.2 กฎดา้นปริมาณ 

 3  3   



3.3 กฎดา้นคุณภาพ 
3.4 กฎดา้นความหมาย 

 4  บทท่ี 4 การเป็นปฏิปักษ ์
4.1 ความแตกต่างของคุณสมบติัระหวา่ง
ญตัติ 
4.2 กฎการขดัแยง้กนั 
4.3 กฎการขดักนั 
4.4 กฎการก่ึงขดักนั 
4.5 กฎการแยง้กนั 

 3  3   

 5  บทท่ี 5 การสลบัศพัทแ์ละการเปล่ียน
คุณภาพ 
5.1 การสลบัศพัท ์
5.2 การเปล่ียนคุณภาพ 
5.3 การยอ้นญตัติ 
5.4 การแปรญตัติ 

 3  3   

 6  บทท่ี 6 การอนุมานแบบรูปนิรนยั 
6.1 ความจริงกบัความสมเหตุผล 
6.2 องคป์ระกอบของรูปนิรนยั 
6.3 กฎการอนุมาน 
6.4 การทดสอบความสมเหตุผล 

 3  3   

 7  บทท่ี 7 รูปนิรนยัท่ีสมเหตุผล 
7.1 โครงสร้างของรูปนิรนยั 
7.2 แบบของรูปนิรนยั 
7.3 แบบท่ีสมเหตุผล 

 3  3   

 8  สอบกลางภาค  3  3   
 9  บทท่ี 8 รูปนิรนยัแบบต่างๆ 

8.1 รูปนิรนยัแบบยอ่ 
8.2 รูปนิรนยัแบบยาว 
8.3 รูปนิรนยัเง่ือนไข 

 3  3   

 10  บทท่ี 9 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.1 ขอ้ความเชิงซอ้น 
9.2 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.3 การใชต้ารางความจริง 

 3  3   

 11  บทท่ี 9 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.1 ขอ้ความเชิงซอ้น 

 3  3   



9.2 การใชส้ญัลกัษณ์ 
9.3 การใชต้ารางความจริง 

 12  บทท่ี 10 การใชส้ญัลกัษณ์ทดสอบความ
สมเหตุผล 
10.1 ขอ้ความสมภาค 
10.2 ขอ้ความรูปนิรนยั 

 3  3   

 13  บทท่ี 11 วธีิอุปนยั 
11.1 ลกัษณะทัว่ไปของวธีิอุปนยั 
11.2 กฎความเป็นสาเหต ุ
11.3 การวเิคราะห์สาเหต ุ
11.4 ทฤษฎีความเป็นไปได ้

 3  3   

 14  บทท่ี 11 วธีิอุปนยั 
11.1 ลกัษณะทัว่ไปของวธีิอุปนยั 
11.2 กฎความเป็นสาเหต ุ
11.3 การวเิคราะห์สาเหต ุ
11.4 ทฤษฎีความเป็นไปได ้

 3  3   

 15  บทท่ี 12 การใชเ้หตุผลในชีวติประจ าวนั 
12.1 เหตุผลวบิติั 
12.2 การวเิคราะห์ขอ้ความ 
12.3 ตรรกศาสตร์เพื่อชีวติ 

 3  3   

 16  บทท่ี 12 การใชเ้หตุผลในชีวติประจ าวนั 
12.1 เหตุผลวบิติั 
12.2 การวเิคราะห์ขอ้ความ 
12.3 ตรรกศาสตร์เพื่อชีวติ 

 3  3   

 17  สอบปลายภาค  2  2   

 
2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 
นัยส าคญัของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้

ของ รายวชิาและหลกัสูตร 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
      

 
3. ประสิทธิผลของวธีิสอนทีท่ าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอนทีร่ะบุในรายละเอยีด

รายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิการสอน พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ม ี ไม่ม ี



1. ดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. การบรรยายภายในชั้นเรียน 
2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ใหเ้ห็นแนวโนม้
ของความเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมี
ผลกระทบต่อค่านิยมและวถีิการด าเนิน
ชีวติในปัจจุบนั และการระบุปัญหา
จริยธรรม โดยใชว้ธีิการท่ี
หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
สะทอ้นแนวคิด การศึกษากรณีศึกษา การ
วพิากษคุ์ณค่าทางจริยธรรม ใหค้รอบคลุม
ประเด็นปัญหาทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งในวชิาชีพและการด ารงชีวติ 
3. การจดัการศึกษานอกสถานท่ี ทศัน
ศึกษา ศึกษาดูงานองคก์รหรือสถาบนัท่ีมี
ความโดดเด่นดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

มี   
 

2. ดา้นความรู้ 
 

มี   
 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 

มี   
 

4. ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1. การสอนแบบกลุ่มร่วมมือซ่ึงตอ้ง
แนะน า กฎ กติกา
มา ร ย า ท บ ทบ า ท คว า มรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกนั 
2. มอบหมายการท างานแบบกลุ่มยอ่ย ท่ี
สลบัหมุนเวยีนสมาชิกกลุ่มและต าแหน่ง
หนา้ท่ีในกลุ่ม 
3.การฝึกปฏิบติัการจดัอบรม การศึกษาดู
งานเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กการอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้น การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล
ทัว่ไป 

มี   
 

5. ดา้นทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การมอบหมายงานท่ีตอ้งใชท้กัษะในการ
วเิคราะห์เชิงค านวณ 
2. การมอบหมายงานท่ีตอ้งมีการสืบคน้
ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. การจดักิจกรรมในรายวชิาใหน้กัศึกษา
ไดสื้บคน้ขอ้มูล น าเสนอดว้ยวาจา และใช้
ส่ืออิเลคทรอนิกส์ประกอบ เรียบเรียงความ
คิดเพื่อเขียนรายงาน 

มี   
 



6. ดา้นทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ 

1 จดัการเรียนรู้ท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบท่ีเป็นทางการ รูปแบบก่ึง
ทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อยา่ง
สร้างสรรค ์   
2 จดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย      ทั้งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถปาน
กลาง และผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
อยา่งมีนวตักรรม 
3 จดัการเรียนรู้ในวชิาพระพทุธศาสนาท่ีจะ
สอนอยา่งบูรณาการ 

มี   
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
1. จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน (ณ วนัหมดก าหนดการเพิม่ถอน) 17 คน 
2. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคเรียน (ผู้สอบผ่าน) 17 คน 
3. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน (W) 0 คน 

ระดบัคะแนนตวัอกัษร จ านวน (N = 17) คดิเป็นร้อยละ 

A 8 47.06 
B+ 3 17.65 
B 1 5.88 

C+ 3 17.65 
C 0 0.00 

D+ 0 0.00 
D 2 11.76 
F 0 0.00 
I 0 0.00 
P 0 0.00 
S 0 0.00 
U 0 0.00 
W 0 0.00 
M 0 0.00 

 



4. ปัจจยัทีท่ าให้ระดบัคะแนนผดิปกต ิ
   ไม่มี 
 
5. ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี 
 

 
6. ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี 
 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

ไม่มี 
 

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ การเรียนและส่ิง
อ านวยความสะดวก  

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
   1.1 ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 
      ไม่มี 
   1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วพิากษต์ามขอ้ 1.1 
      ไม่มี 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธีิอ่ืน 
   2.1 ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญัจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน 
      ไม่มี 
   2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วพิากษต์ามขอ้ 2.1 



      ไม่มี 
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาทีผ่่านมา ผลการด าเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
   ไม่มี 
3. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 
   ไม่มี 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
   ไม่มี 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา : สุชาติ พิมพพ์นัธ์ 

      ลงช่ือ................................................................................วนัท่ีรายงาน : วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร : มานิตย ์อรรคชาติ 

      ลงช่ือ................................................................................วนัท่ีรายงาน : วนัท่ี 1 มิถุนายน 2561  
 

 


