
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
โปรแกรมวิชา/คณะ โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
(Buddhism and Science) 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section) 

นายบัญญัติ อนนท์จารย์ กลุ่มเรียน p 1 พุทธศาสนศึกษาปีท่ี  3 หมู่ 1 ,2 
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2557   
5. สถานท่ีเรียน 

31.04.07  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อการสอน 
จํานวนชั่วโมง 

เหตุผล 
หากมีความแตกต่างเกิน 25 % ตาม

แผน 
สอน
จริง 

บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
      1.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับพุทธศาสนา 
      1.2 ความเบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
      1.3 ความสําคัญของโลกทัศน์ทาง 
ศาสนา ปรัชญา และวิทยาศาสตร์  
      1.4 การดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 2 เป้าหมายและขอบเขตของการแสวงหาความรู้
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
      2.1 ขอบเขต และความหมาย 
      2.2 เป้าหมายของความรู้ 
      2.3 ลักษณะความสําคัญของการแสวงหาความรู้ทางพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 ทฤษฎีและกฎ (Law) ทางวิทยาศาสตร์กับพุทธ
ศาสนา 
     3.1 ศึกษาตรวจสอบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และพุทธ
ศาสนา 
     3.2 กฎและทฤษฎีท่ีสําคัญของวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา 
     3.3 แนวคิดและกระบวนการแสวงหาความรู้ทางพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 
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บทท่ี 4 การศึกษาและเปรียบเทียบ 
       4.1 จุดร่วมท่ีสัมพันธ์กัน 
       4.2 จุดแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 
       5.1 แนวคิดปฎิจจสมุบปบาท กรรม12 อริยสัจ 4  
       5.2 กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์    

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 วิธีการเข้าถึงความรู้ 
      6.1 วิธีการของพระพุทธศาสนา 
      6.2 วิธีการของวิทยาศาสตร์ 
      6.3 กฎแห่งความจริง 
      6.4 การเข้าถึงความจริง 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 ความศรัทธาและความเช่ือ 
     7.1 ความศรัทธาความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
     7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์  
     7.3 ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
     7.4 ผลกระทบวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 8 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
     8.1 วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 
     8.2 แนวโน้มพระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า 

6 6 เป็นไปตามแผนการสอน 

 
2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

 

ไม่มี 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอน (ตาม มคอ. 3) 
ปัญหาและข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 
1. คุณธรรม จริยธรรม (1) บรรยายความรู้ การค้นหาความจริงในทาง

วิทยาศาสตร์ 
(2) อภิปรายกลุ่มด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ

วิทยาศาสตร์ 
(3) กําหนดให้นักศึกษาค้นหาประวัตินักวิทยาศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
(4) กําหนดบทบาทสมมติตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ 
(5) นําเสนอรายงานอย่างเป็นข้ันตอน 

 

- ไม่มี 

2. ความรู้ (1) บรรยายโดยใช้อุปกรณ์มัลติมีเดีย (Multimedia) 
อภิปราย ทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การ
วิเคราะห์ กรณีศึกษา 

(2) มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

- ไม่มี 
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โดยมาสรุปและนําเสนอในเวทีสัมมนา  
 

3. ทักษะทางปัญญา (1) มอบหมายงานให้นักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
และนําเสนอผลการศึกษา 
(2) อภิปรายกลุ่ม  
(3) วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

            (4) การวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

- ไม่มี 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทาง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
(2) มอบหมายรายงานกลุ่ม หรือรายบุคคล หรืออ่าน
บทความท่ีเกี่ยวกับรายวิชา 

            (3) การนําเสนอรายงาน  

- ไม่มี 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website 
สื่อการสอน e-learning และการทํารายงาน โดยเน้นการ
นําตัวเลข หรือสถิติอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 

            (2) นําเสนออุปกรณ์มัลติมีเดีย (Multimedia) และ    
             เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

- ไม่มี 

 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

(1) ควรให้มีกิจกรรมนันทนาการในห้อง 
 

หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

สรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จํานวนนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 88 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 88 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 

 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน (N = <<จํานวน>>) ร้อยละ 
A 18 20.45 
B+ 55 62.5 
B 12 13.64 
C+ 3 3.41 
C 0 0 
D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 
M 0 0 
รวม 88 100 
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5.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
             ไม่มี 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา : จากแผนการประเมินใน มคอ. 3    
      หมวด 5 ข้อ 2 
      6.1  ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ไม่มี 
 
7.   การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการสอน สรุปผล 
การประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มคอ 3  
มคอ 5 ประชุมกรรมการพิจารณาข้ันตอนการเรียนคะแนน
ตลอดภาค 

ยืนยันคะแนนเดิม 

 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  ไม่มี ไม่มี 
  
  

 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 
 
 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : (ดังเอกสารแนบ) ผลการประเมินของวิชานี้ = 3.98 จาก
คะแนน 5 

 1. อาจารย์สั่งงานบางคร้ังก็ไม่เข้าใจ เวลาสอน ใช้คําท่ีฟังแล้วเข้าใจอยาก วิชาการเกินไป ทําให้เด็กต้องมาแปลจาก
ไทยเป็นไทย หรือบ้างคร้ังอาจจะไม่เข้าใจเลย ฟังเล้วไม่เข้าใจ บางคร้งก็ขัดในใจ แล้วทําให้ไม่อยากฟัง น่าเบื่อ ถ้าจะให้ดี
อาจารย์เปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ ใช้คําท่ีฟังแล้วเข้าใจง่ายข้ึน เด๋กบ่นกันเยอะมากคะ 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 : 
 การสั่งงานหลังชัว่โมงเรียนสุดท้าย ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามทุกคร้ัง  
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        บางคร้ังการใช้ศัพท์ภาษาทางวิชาการมีบ้างท่ีมีศัพท์ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามจะนําคําชี้แนะไป
ปรับในโอกาสต่อไป  

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
 ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 : 
 ไม่มี 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดําเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 
 

2. การดําเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 
ไม่มี 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ปรับปรุงเอการสารประกอบการสอนให้สมบูรณ์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ไม่มี 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนท์จารย์   
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรายงาน   19 มิถุนายน 2558 

                         (นายบัญญัติ อนนท์จารย์) 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน : 19 มิถุนายน 2558 

                       (นายสุชาติ พิมพ์พันธ์) 

                       ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 


