
  มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักสูตร :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา    220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  

(Buddhism and Science) 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
3. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูสอน และกลุมเรียน (Section) 

อาจารยผูสอน กลุมเรียน 
(Section) 

นักศึกษาวิชาเอ 

นายบญัญติั 

อนนทจ์ารย ์
P1 นักศึกษาสาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี 4 
P2 นักศึกษาสาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา ชั้นปท่ี 3 

 
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559   
 

5. สถานท่ีเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราขสีมา 
อาจารยผูสอน กลุมเรียน 

(Section) 
สถานท่ีเรียน 

นายบัญญัติ 
อนนทจารย 

P1 อาคาร 9.14.09 
P2 อาคาร 9.12.12   

 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

หัวขอ 
จน.ชม. 

แผนการสอน 
 

จน.ชม. 
ท่ีไดสอน

จริง 

ระบุสาเหตุ ท่ีสอนจริงตาม
แผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25 % 

บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพุทธศาสนา
กับวิทยาศาสตร 
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.1 บทนํา 
1.2 หลักการพุทธศาสนา 
1.3 หลักการวิทยาศาสตร  

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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 1.4 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา และ
วิทยาศาสตร  
 1.5 ชีวิตแนวกับแนวคิดพระพุทธศาสนา 
 1.6 ชีวิตกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
บทท่ี 2 เปาหมายพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 
  2.1 ขอบเขต และความหมาย 
  2.2 เปาหมายของความรู  
  2.3 จุดมุงหมายของการแสวงหาความรู 
  2.4 ความรูกับความจริง 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3 ทฤษฎีและกฎ (Law) ทาง
วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา 
 3.1 ทฤษฎีความรูทางวิทยาศาสตรและพุทธ
ศาสนา 
 3.2 กฎและทฤษฎีท่ีสําคัญของวิทยาศาสตร
พุทธศาสนา 
3.3 แนวคิดและกระบวนการแสวงหาความรู
ทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
3.4 เปรียบเทียบแนวคิดและความรู
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 การศึกษาและเปรียบเทียบ 
4.1 ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 
4.2 จุดแตกตางระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 ความสัมพันธระหวาง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
  5.1 ปฎิจจสมุบปบาท  
  5.2 กรรม 12  
  5.3 อริยสจั 4 
  5.4 กฎเกณฑทางวิทยาศาสตร    

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 วิธีการเขาถึงความรู 
 6.1 วิธีการของพระพุทธศาสนา 
 6.2 วิธีการของวิทยาศาสตร 
 6.3 กฎแหงความจริง 
 6.4 การเขาถึงความจริง 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 ความศรัทธาและความเช่ือ 
 7.1 ความศรัทธาความเชื่อทาง

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 
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พระพุทธศาสนา 
 7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร 
 7.3 ความเชื่อทางวิทยาศาสตร 
 7.4 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ
วิทยาศาสตร 
บทท่ี 8 การประยุกตใชความรู 
  8.1 วิทยาศาสตรกับการเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา 
  8.2 พระพุทธศาสนากับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรในทศวรรษหนา 

6 6 เปนไปตามแผนการสอน 

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ไมมี 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

วิธีการสอน (ตาม มคอ. 3) ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการ

แกไข 
1. คุณธรรม  

จริยธรรม 
 การบรรยายประกอบสื่อ การแสดงออกเปนแบบอยางท่ี
ของผูสอน 

- ไมมี 

2. ความรู (1)  การบรรยายใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจนข้ึน โดย
ยกตัวอยางบุคคลทางพระพุทธศาสนามาแสดงใหเห็น 
(2)  ใหนักศึกษาอภิปรายในหลักพุทธธรรมประเด็นตาง ๆ 
ตามกรอบของวิชาท่ีเรียนอยู  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนได
แสดงทัศนะอยางเหมาะสม 
 (4)  คนควาทํารายงานเดี่ยวและกลุม 

- ไมมี 

3. ทักษะทางปญญา (1) การบรรยาย/อธิบาย เพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพชัดเจน
ข้ึน โดยยกประเด็นท่ีเปนปญหาในปจจุบันมานําเสนอ 
(2)  ใหนักศึกษาอภิปรายวิพากษ ฝกทักษะกระบวนการคิด
แกไขปญหาตางๆ ในสถานการณตางๆ ดวยหลักพุทธธรรม             
(3)  เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดย
กําหนดใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

- ไมมี 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 (1) กิจกรรมกลุมใหผูเรียนมีปฎิสัมพันธกับสังคมและ
ผูเรียนตอผูเรียนดวยการเขาไปรวมกิจกรรมทางศาสนา 
 (2) กิจกรรมการเรียนการสอนทํางานเปนทีม สราง
ความสัมพันธผูเรียนกับผูสอน สงเสริมบทบาทความเปน
ผูนําและผูตาม ในการใชหลักพุทธธรรมมาแกไขปรากฏทาง
สังคมปจจุบัน  

- ไมมี 
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5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)  บรรยาย /อธิบาย 
(2)  เรียนรูดวยตนเองแบบกรณีศึกษา (Case  Study) 
และนําเสนอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสรเทศ 
(3)  เรียนรูดวยตนเองแบบเนนปฏิบัติแกปญหา (Task  
Based) และนําเสนอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสรเทศ 

- ไมมี 

 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ใหนักศึกษาศึกษาปญหาจากขอมูลสื่อสารออนไลนเวปไชรตางๆ แลวออกแบบปญหา ดวยการนําหลัก
พุทธธรรมมาประยุกตใชกับวิถีสังคมอยางเปนรูปธรรม 
2. .ใหประดิษฐสื่อ สะทอนถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนําไปใชไดจริง  

 
 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน) 64 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 64 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)-คน 0 
 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  

 
ระดับเกรด 

 
จํานวน 

 
คิดเปนรอยละ 

A  34 53.12 
B+  29 45.31 
B  0 0.00 
C+  0 0.00 
C  0 0.00 
D+  0 0.00 
D  0 0.00 
F  0 0.00 
m 1 1.57 
รวม  64 100 

 
 
 
5.  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ 
             ไมมี 
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6.   ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  
      6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
      6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
7.   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีทวนสอน สรุปผล 
ไมมี พิจารณาผลการเรียนประเมินผลรายวิชา โดย

โปรแกรมวิชาประชุมกรรมการพิจารณาข้ันตอนการ
เรียนคะแนน 

 
หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบ 

การเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

  ไมมี ไมมี 
  
  
 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร ผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 
 
 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) ไดคะแนนเฉล่ีย 3.91 จาก  5 คะแนน 

1.1 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : (ดังเอกสารแนบ) ผลการประเมินของวิชานี้  
 p1 ได 4.24    จาก 5 คะแนน    
 p2 ได 3.58    จาก 5 คะแนน 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 : 
 ไมมี 
ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
1.3 ขอวิพากษสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : 
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 ไมมี 
1.4 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 : 
 ไมมี 
 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

ไดมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให
สมบูรณและสอดคลองกับวัตถุประสงครายวิชา 

ผลการดําเนินการสมบูรณ 

 
2. การดําเนินการดานอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา : 

ไมมี 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ใหนักศึกษาออกบบสรางสื่อนวัตถกรรม เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับแผนรายวิชา 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนทจารย 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรายงาน _____29 ธันวาคม 2559______ 
        (นายบัญญัติ อนนทจารย) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
ลงชื่อ _______________________________  วันท่ีรับรายงาน ____ 30 ธันวาคม 2559_____ 
                (นายสุชาติ พิมพพันธ) 
 


	รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
	 การบรรยายประกอบสื่อ การแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ของผู้สอน

