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การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหสัและชื่อรายวิชา 
   รหสัวิชา 2512227  จิตวิทยาเชิงพทุธ (Buddhism Psychology) 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
    - ไม่มี  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์ 
4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ส าหรับนกัศกึษา ปริญญาตรี  ชัน้ปีท่ี 1  ภาคการศกึษาท่ี  1/2560 
5. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

หมวดที่ 2 การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 
แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
-ปฐมนิเทศนกัศกึษา ชีแ้จง

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการวดัและการประมวล 

แนวทางการสืบค้นข้อมลู

จิตวิทยาเชิงพทุธ 

 

3 3 เนือ้หามากเข้าใจคอ่นข้างยากเพราะ
แนวคิดพืน้ฐาน (basic concepts)
เป็นพืน้ฐานของเนือ้หาหลกัต้องใช้
เวลาท าความเข้าใจมาก 

- โครงสร้างชีวิตกบัจิต 6 6 - 

- จิตกบัพฤติกรรม 6 6 - 

- ปรากฏการณ์ของจิต 6 3 เนือ้หาบางสว่นท่ีซ า้ซ้อนคาบ
เก่ียวกบับทก่อนหน้านีแ้ละเนือ้หา
เข้าใจได้ง่าย บทนีเ้พียงขยายความ
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และเช่ือมโยงกบัปัญหาปัจจบุนั
เท่านัน้ 

- จิต กบั ปัญญา 6 6  
- จิตกบัอดุมคติของชีวิต 9 9  
- ศกึษาชีวิตระดบัโลกียะ 

  และโลกุตระ 

- ศกึษากระบวนการคิดแบบ 
  โยนิโสมนสิการ 

9 9 -เน่ืองจากเป็นการน าเสนอการศกึษา
ปัญหาจริยธรรมในชีวิตและสงัคม
โดยประมวลความรู้ทัง้หมดมา
วิเคราะห์สงัเคราะห์และเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาและความ
สลบัซบัซ้อนเก่ียวข้องกบัปัญหา
หลากหลาย ท าให้ต้องใช้เวลามาก 
- นกัศกึษาขาดพืน้ฐาน การเขียน 
เรียบเรียง ความคิดและการน าเสนอ
ปัญหาจริยธรรมโดยใช้ภาษาไทยท่ี
ถกูต้องและขาดตรรกะเหตผุลในการ
วอเคราะห์ปัญหาจริยธรรม 

 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถ้ามี) 
 
 

นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่ 
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

-ความสามารถของจิต 

-  จิตกบัสมอง  

- ทฤษฎีความจ า  

-  จิตกบัการเรียนรู้ 

 

- ท าให้ได้เนือ้หาไมค่รบถ้วนท าให้
ขาดทกัษะท่ีจะคิดวิเคราะห์อยา่ง
รอบด้าน 
-  ท าให้ขาดการประยกุต์ใช้กบั
ชีวิตประจ าวนั 

1. ให้นกัศกึษาค้นคว้าศกึษาด้วย
ตนเอง ในด้านการศกึษาเฉพาะกรณี 
2. รายละเอียดอยูใ่นหลกัสตูรตา่ง ๆ 
ของแตล่ะคณะและสาขาวิชา ซึง่
นกัศกึษาจะได้เรียนในล าดบัตอ่ไป 
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3. ประสิทธิผลของวธีิสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวชิา 
ผลการเรียนรู้ วธีิสอนท่ีระบุใน

รายละเอียด ประสิทธิผล 
รายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
- คณุธรรม
จริยธรรม 
 

1. บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง
กรณีศกึษาปัญหาทาง
จริยธรรมในชีวิตประจ าวนั 
2. อภิปรายกลุม่ปัญหา
จริยธรรม 
3. เน้นการปลกูฝังจิต
สาธารณะตอ่การท างานเป็น
ทีม การบริการชุมชน สงัคม 
ผา่นการวดัผล จิตพิสยั 

     
 

[คลกิพิมพ์]  
 ปัญหา 

1. ส่งงานไม่ตรงตามก าหนด 
2. การอภิปรายกลุ่ม มกัไม่ได้รับความ
ร่วมมือและความสนใจเนื่องจาก
นักศึกษามักไม่เตรียมตัว 
การแก้ไข  
1. สนับสนุนให้นักศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย
และสง่งานตามก าหนดเวลา โดย
อาจารย์ตรวจงาน ทุกสัปดาห์และ
น าเสนอให้นักศึกษาทราบ 
2.ให้นักศึกษาเตรียมตัวและรับฟงัเวลา
เพื่อนออกรายงาน 
  

- ความรู้ 
 

1. บรรยาย อภิปราย การ
ท างานกลุม่ การน าเสนอ
รายงาน การวิเคราะห์
กรณีศกึษา 
2. เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัใน
การเลือกกรณีศกึษาตาม
ประเด็นท่ีน่าสนใจ 
3. มอบหมายให้ค้นหา
บทความจากข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง 

 

    
 
 ปัญหา  

1.นักศึกษาขาดความมั่นใจในการ
น าเสนอเนื่องจากไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด 
2. นักศึกษายังไม่สามารถเช่ือมโยง
ปัญหาพุทธจิตกบัปญัหาวิชาอื่น ๆ หรอื
การเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันไม่ได้ชัดเจน 
 การแก้ไข 
1. แนะน าให้นักศึกษามีความมั่นใจใน
การน าเสนอมากขึ้นโดยการอ่านและ
ท าความเข้าใจเนื้อหาที่ต้องเตรียม
น าเสนอให้เข้าใจจะช่วยสร้างความ
มั่นใจได้อย่างด ี
2. อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจและ
ยกตัวอย่างประกอบจ าช่วยให้สามารถ
เช่ือมโยงปัญหาพุทธจิตกับปัญหาวิชา
อื่น ๆ หรือการเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ชัดเจนเพิม่ขึ้น 
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ทกัษะทาง
ปัญญา 
 

- อภิปรายกลุม่  
- วิเคราะห์กรณีศกึษา
ปัญหาจริยธรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 
- วิพากษ์ วิจารณ์ ปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพและ
จริยธรรมทางสงัคม 
 
 

 

 
 
 ปัญหา 

1. นักศึกษาไม่ค่อยกล้าคิด นอกกรอบ
ทฤษฎีและไม่สามารถเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขใหม่ ๆ  
2. ขาดความลุ่มลึกในการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ 
การแก้ไข 
1. พยายามกระตุ้นให้นกัศึกษากล้าคิด 
นอกกรอบทฤษฎีและสามารถ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขใหม่ ๆ  
2. แนะน าให้อ่านเอกสารและ 
เนื้อหาในรายวิชาให้มากและฝึก
วิเคราะหส์ังเคราะห์จะช่วยใหเ้กิดความ
ลุ่มลึกในการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
ได ้
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคล
และความ
รับผิดชอบ 
 

-  จดักิจกรรมกลุม่ในการ
วิเคราะห์กรณีศกึษา 
2. มอบหมายงานรายกลุม่
และร่วมกนัศกึษากรณีศกึษา 
รวมทัง้น าเสนอผลการศกึษา 
 

 

 
 
 - ปัญหา  

1.นักศึกษาบางคนไม่ช่วยงานกลุม่ 
เพราะนกัศึกษาในกลุม่มากเกินไปจะ
เกิดความเหลื่อมล้ าในความรบัผิดชอบ
และเกิดการแตกแยก  
การแก้ไข  
1.ตรวจสอบวิธีการท างานเป็นกลุ่มของ
นักศึกษา ปรับปรงุให้แต่ละกลุม่มี
จ านวนพอสมควรและมีบันทกึการแบ่ง
งานความรับผิดชอบของแตล่ะกลุ่ม 
 
 

- ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและหา
ข้อมลูจาก Website และ
กรณีท ารายงาน กรณีศกึษา 
เน้นการน าตวัเลข หรือสถิติ 
อ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ี
น่าเช่ือถือ 
- พยายามน าเสนอศพัท์

  ปัญหา  
1.ความสามารถในการอ่านและสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ ยังอ่อนด้อย ท าให้
อาจารย์ใช้เวลามากในการอธิบายศัพท์
เฉพาะ (technical terms) 
2. นักศึกษายังขาดนิสัยรักการอ่านและ
ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นวิชาการ  
3. ระบบอินเตอร์เน็ตในห้องเรียนไมม่ี
ความเสถียร สญัญาณหลุดง่าย ก่อเกิด
อุปสรรคในการเรียนการสอน  
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เฉพาะผา่นภาษาองักฤษ
เพ่ือเตรียมตวัและเป็น
พืน้ฐานการอา่นต ารา 
(Text) เฉพาะสาขาได้ 

การแก้ไข 
1.ส่งเสริมให้นกัศึกษาสนใจฝึก
ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการอ่านและสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และเพิ่มการอธิบาย
ศัพท์เฉพาะ (technical terms) ให้
ทราบมากขึ้น 
2. ส่งเสรมินักศึกษามีนสิัยนิสัยรักการ
อ่านและค้นคว้าข้อมูลทีเ่ป็นวิชาการ
มากกว่าความบันเทงิ ช้ีให้เห็นคุณค่า
ของการอ่านและการเรียนรูเ้พื่อการ
พัฒนาชีวิตตนเองใหก้้าวหน้าได้ด้วย
การอ่าน  
 3. ให้นักศึกษาใช้อินเทอรเ์น็ตส่วนตัว
ของตนเองด้วยในบางช่วงที่
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 

1. การเรียนการสอนผู้สอนต้องพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ด้านชีวทศัน์ คือ การเข้าใจ
สรรพส่ิงทัง้หลายท่ีมีชีวิตรวมทัง้การเข้าใจตนเองด้วยและเรียนรู้โลกทศัน์เพ่ือให้เข้าใจโลกเพ่ือน ามา
บรูณาการให้เกิดการเรียนรู้กบัผู้ เรียนโดยเฉพาะถ้าผู้สอนสามารถปลกูฝังชีวทศัน์และโลกทศัน์ได้อย่าง
ถกูต้อง ผู้ เรียนก็จะเกิดวิสยัทศัน์สามารถคาดการณ์และก าหนดวถีิชีวิตของตนเองได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 

2. นกัศกึษายงัขาดกระบวนการคิดท่ีสง่เสริมคณุคา่ด้านจริยธรรมคณุธรรม และมโนทศัน์ 
เก่ียวกบัการจดัการชีวิตและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั  ผู้สอนต้องเน้นเร่ืองการสง่เสริมการคิดท่ีมีคณุคา่
และการคิดท่ีสร้างสรรค์ให้นกัศกึษา 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
     1.1  ตอนเรียน  A1   จ านวน  79  คน 
 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 
   (จ านวนนกัศกึษาท่ีสอบผา่นในรายวชิานี)้ 
     2.1  ตอนเรียน  A1  จ านวน  79  คน 
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3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
    จ านวน   0  คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
   4.1  ตอนเรียน    A1 

ระดับคะแนน จ านวน คดิเป็นร้อยละ 
A 4 5.06 

B+ 24 30.38 
B 30 37.97 

C+ 16 20.25 
C 5 6.33 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 
F 0 0.00 

ไมส่มบรูณ์ (I) 0 0.00 

ขาดสอบ (M) 0 0.00 
ถอน (W) 0 0.00 

 
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวชิา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
- ระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมนิงานกลุม่และ
กรณีศกึษาการน าเสนออาจมากกวา่ท่ีก าหนดไว้ 
เน่ืองจากนกัศกึษามจี านวนมากเกินไป 

- เน่ืองจากมีจ านวนกลุม่มาก การน าเสนอและการ
อภิปรายกลุม่เนือ้หาหลากหลาย ท าให้ควบคมุ
เวลาได้ยาก 
 

        6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

- การสงัเกตพฤตกิรรมกลุม่ใหญ่ไมส่ามารถกระท า
ได้ทกุคน 
- การสง่งานไมค่รบไมต่รงก าหนด การประเมนิผล
ไมท่ัว่ถึง 

- นกัศกึษาสว่นใหญ่เข้าสูร่ะบบอดุมศกึษา อาจ
ปรับตวัไมท่นั การแสดงออกถึงคณุธรรมจริยธรรม
(ความรับผิดชอบ) ของนกัศกึษาแตล่ะคนไม่
เหมือนกนั 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

- ประชมุกรรมการร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนเร่ืองผล
การเรียนรายวิชา 

- มีการเสนอให้พิจารณาประเมินผลปรับคะแนน
รายงานกลุม่ให้น้อยลง โดยเน้นการประเมนิผล
จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบ 

-  -  
 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- -  

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศกึษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวพิากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
          - เวลาในการน าเสนองานมีไมเ่พียงพอ จึงท าให้ไมส่ามารถควบคมุเวลาการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได้ 

-  เนือ้หาบางหวัข้อเข้าใจยาก เน่ืองจากเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิต การบรรยายอาจยงัมองเหน็ภาพไม่
ชดัเจน ซึ่งต้องเน้นการฝึกปฏิบตัจิิตด้วย จะท าให้นกัศกึษาเข้าใจเนือ้หาวิชามากขึน้ 
    1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมนิตามข้อ 1.1 
        - ควรเพ่ิมเวลาน าเสนองานกลุม่ให้มากขึน้ 
        - ควรจดัอบรมก่อนเรียน (Pre-test) หรือจดัอบรมกลุม่ย่อยโดยเพ่ิมอาจารย์ดแูลให้มากขึน้ 
        - ควรเน้นการอา่นและค้นคว้าเอกสาร บทความท่ีเก่ียวข้องให้มากขึน้ 
        - ควรจดักิจกรรมโดยให้นกัศกึษามีสว่นร่วมด้วย 
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2. ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน 
    2.1 ข้อวพิากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน 
           ข้อวิพากษ์ท่ีส าคญั พบวา่ นกัศกึษายงัไมถ่นดัในการศกึษาค้นคว้าจาก Website ตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง คิดวา่การเข้าเรียนในชัน้เรียนกเ็พียงพอแล้ว ท าให้ได้ความรู้ซึ่งเป็นความคดิท่ีคอ่นข้างคบัแคบ 
    2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมนิตามข้อ 2.1 
          -  อาจารย์ผู้สอนเหน็วา่ ควรมีการจดัท าบรรณานิทศัน์และ Website ตา่ง ๆ ทางด้านจิตวิทยา
เชิงพทุธท่ีกว้างขวาง เพ่ือช่วยให้นกัศกึษาค้นข้อมลูได้ละเอียดขึน้ 
 -  ควรเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญ ในจิตวิทยาเชิงพทุธมาบรรยาย แนะน า เพ่ือช่วย ให้นกัศกึษามี
ประสบการณ์มากขึน้ 
 - ควรจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมการปลกูฝังจริยธรรม คณุธรรมท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนให้กบันกัศกึษา 
 - ควรมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนโดยจดัอาจารย์เป็นทีมแบ่งตามความสนใจและความ
ถนดั 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ท่ี       
   ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศกึษา/ 

ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

ผลการด าเนินการ 

- ควรมีกิจกรรมเสริมให้มากกวา่นีแ้ละควรมี
โครงงานท่ีจดัร่วมกนักบันกัศกึษา เชน่ การศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

- เพ่ิมเนือ้หาในแบบฝึกหดัให้ทนัสมยั และมเีนือ้หา
กว้างขวงกวา่เดิมและเป็นรูปธรรม 
- เร่ิมจดักิจกรรมเสริมโดยจดัเป็นโครงการขนาด
ย่อมก่อน 
- จดัหาบทความทางวิชาการให้นกัศกึษาอา่น
ประกอบท่ีหลากหลาย 

 
 
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

- ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตวัอย่าง และกรณีศกึษาให้นกัศกึษาได้ค้นคว้ามากขึน้ จดัอภิปรายกลุม่
ย่อยกระตุ้นให้เกิดความตัง้ใจเรียน เพ่ิมคะแนนจิตพิสยั ทางด้านการมีจิตสาธารณะ และเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยาย (ให้ความรู้ประสบการณ์) เสริม 
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          - อาจารย์ผู้สอนเห็นวา่ นกัศกึษาควรมีการน าเสนอความคิดเหน็ในห้องเรียนให้มากกวา่นีห้รือมี
การเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาแตล่ะหวัข้อมาบรรยายให้นกัศกึษาฟังเพ่ือเป็นการเพ่ิมพนู
ความรู้ให้นกัศกึษา 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใหม ่ๆ 
   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
- จดัโครงการเข้าคา่ยอบรม 
   จิตภาวนา และปฏิบตัิธรรม 
- ปรับการน าเสนอการรายงาน 
   กลุม่ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลา 

ประมาณสปัดาห์ท่ี 6-8 
ระหวา่งการเรียนการสอน
เพ่ือให้นกัศกึษามีพืน้ฐานทาง 
 จิตวทิยาเชิงพทุธพอสมควร  
- ประมาณก่อนสอบปลายภาค 
2 สปัดาห์ 

- อาจารย์ผู้สอน 
  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
     - ควรจดัโครงการอบรมจิตภาวนา เพ่ือให้นกัศกึษามีสติ และเป็นพืน้ฐาน การมีจริยธรรม จึงสมควร
จดัโครงการฝึกอบรม ปฏิบตัิธรรม 
    - ควรจดัวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านปรัชญาศาสนา และอาจารย์พิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอ
กบัจ านวนนกัศกึษา 
    - ควรแนะน าเวบ็ไซต์หรือหนงัสืออา่นประกอบให้หลากหลาย 
    - นกัศกึษามี จ านวน 79 คน มากเกินไปควรแบ่งเป็น 2 ห้อง  
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:......รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทรัตน์................................... 
 ลงช่ือ............................................................วนัท่ีรายงาน.......21 ธนัวาคม 2560............... 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร:.....ผศ.ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน.................................. 
 ลงช่ือ...........................................................วนัท่ีรายงาน........ 21 ธนัวาคม 2560............... 


