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มคอ. 3 
 

1. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
2. โปรแกรมวิชา/คณะ       โปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา    220448   พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร (Buddhism and Science) 
2. จํานวนหนวยกิต   3 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภท 

- รายวิชาท่ีอยูในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
       นายบัญญัติ อนนทจารย อาจารย 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชั้นป 3 , ป 4 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) 

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน  

P1 เรียนวันพุธ อาคาร 9.14.09, เวลา 16:10-18:40  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
P2 เรียนวันพุธ อาคาร 9.12.12  เวลา 10:20-12:50 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

9. วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  4 กรกฏาคม 2559 
 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแกนความรูทางพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร 
(2)   อธิบายขอบเขต และความหมายของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรได 
(3) อธิบายความสัมพันธระหวางจุดรวมและจุดตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรได 
(4) สามารถวิเคราะหแกนความรูท่ีเหมือนและไมเหมือนกันได   
(5) อธิบายวิธีการเขาถึงความรูของพระพุทธศาสนาและนักวิทยาศาสตรได 
(6) สามารถจําแนกจุดเนนและวิธีการเขาถึงความจริงของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตรได 
(7) อธิบายวิธีคิดท่ีเปนผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตรท่ีมีตอพระพุทธศาสนาได   

2. จุดประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
(1) เพ่ือใหพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร 
(2) เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชา 
(3) เพ่ือใหสอดคลองกับสาะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาพุทธ

ศาสนศึกษา 
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หมวดท่ี 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

จุดรวมและจุดตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ขอบเขตเปาหมายท่ีไมเหมือนกันของ
แกนความรู วิธีเขาถึงความรู จุดเนนและวิธีการเขาถึงความจริงของวิทยาศาสตรและพระพุทธสาสนา 
ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตรท่ีมีตอพุทธศาสนา 

จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย  48 คาบเรียน/ชั่วโมง ตอการภาคศึกษา 
สอนเสริม    ไมมี 
การฝกปฏิบัติ  ไมมี 
การศึกษาดวยตนเอง  48   คาบเรียน 

2. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- ใหคําปรึกษาในเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน  ท่ี หอง 5.46 และทางออนไลน facebook ชื่อ

กลุม โปรแกรมปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน รายระเอียด 

ของหลกัสูตร ( มคอ. 2) โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดานไดแสดงขอมูลดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูท่ีตอง
พัฒนา 

1.2 ความ
รับผิดชอบ 

1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

1.1.3 มี ค วาม เค ารพ ใน
ค ว าม เชื่ อ ท า งศ าส น า 
รวม ท้ั งเคารพ ใน คุณ ค า
และศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 

   มีคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครู
และจริยธรรมเพ่ือ
การพัฒนาชีวิตตาม
หลักคําสอน
พระพุทธศาสนา 
เชน ลีลาการสอน 4 
ธรรมเทศกธรรม 5 
กัลยาณมิตรธรรม 7 
มรรคมีองค 8 เปน
ตน  
  มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ท่ีกําหนด
โดยองคกรวิชาชีพ 
คือ คุรุสภา  

• มีความเคารพ 
ใน ความ เชื่ อท าง
ศ า ส น า  ร ว ม ท้ั ง

1. บรรยายเก่ียวกับ
คุณคาทาง
พระพุทธศาสนาท่ีทํา
ใหผูคนเคารพศรัทธา
ในประเทศไทย 
2. จัดกิจกรรมกลุมให
วิเคราะหแนวโนมของ
ป ญ ห า ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ป ล งด า น
สังคมท่ี มีผลกระทบ
ตอคานิยมและวิถีชีวิต
ใน ป จ จุ บั น พ ร อ ม
วิพากษประเด็นท่ีเปน
ปญหาดานคุณธรรม
และจริ ย ธ รรมขอ ง
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
3. จั ด ให ศึกษานอก
สถาน ท่ี มีความโดด

1. ป ระเมินผลจาก
การสั ง เกต  เจตค ติ 
บุคลิกภาพของการ
แสดงออกในชั้นเรียน 
การใชแบบทดสอบ  
2. ป ระเมินผลจาก
แบบวัด ท่ี เก่ียวของ 
จากการตรวจสอบ
เจ ต ค ติ ท า ง ด า น
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม หรือจาก
สถานการณตางๆใน
สิ่งแวดลอมนั้นๆ 
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เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ ศรีของความ
เปนมนุษย 

เ ด น ท า ง
พระพุทธศาสนา 
4. การแสดงออกเปน
แบบอยางท่ีดีของ
ผูสอน 

 
2. ความรู 

2.1 ผลการเรียนรูท่ีตอง
พัฒนา 

1.2 ความ
รับผิดชอบ 

1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

2.1.1มีความรู ความเขาใจ
ในดานพระพุทธศาสนากับ
ทางวิทยาศาสตรอยางเปน
ระบบ 
2.1.3 มีการแสวงหาองค
ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ  อ ย า ง
ตอเนื่องในปจจุบัน 

• ความรูความ 
เขาใจในความรู
เฉพาะดานสาขา
วิชาชีพ และความรู
ในศาสตรตางๆ 
อยางเปนระบบ 
o สามารถบูรณา 

การความรูวิชาชีพ 
หรือความรู เฉพาะ
ด านสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือประยุกตใชและ
แกปญหาในวิชาชีพ 

• สามารถ 
แ ส ว งห า ค ว าม รู
เฉพาะด าน ท่ี เป น
ปจจุบัน 
o สามารถบูรณ 
การความรูวิชาชีพ
ครู กับความรู กั บ
วิชาชีพเฉพาะดาน 
เพ่ือการวิจัย การ
พัฒนาและตอยอด
อ ง ค ค ว า ม รู ท่ี
เก่ียวของได 

 

1. บรรยายโดยใช
อุปกรณมัลติมีเดีย 
(Multimedia) สื่อ
ตางๆ ภายในชั้นเรียน 
2. อภิปรายกลุม 
3. ทํางานกลุมและ
เดี่ยว ใหคนควาอิสระ 
4. มอบหมายใหคนหา
บทความ ขอมูลท่ี
เก่ียวของ โดยมาสรุป
และจัดเวทีนําเสนอ
สัมมนาภาคสนาม  
 

1. ประเมินดวยสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ดวยวิธี
ท่ีหลากหลาย ดวย
สอบเนื้อหาใชขอสอบ 
สอบปากเปลา 
2. ประเมินผลจาก
กิจกรรม ผลสรุป
โครงการ หรือผลงาน
ท่ีสรางองคความรู ใน
หองเรียนและเรียนรู
ดวยตนเอง  
3. ประเมินผลจาก
ชั่วโมงในการปฎิบัติ
กิจกรรมภาวนาหรือ
บําเพ็ญประโยชน  
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3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ผลการเรียนรูท่ี
ตองพัฒนา 

1.2 ความ
รับผิดชอบ 

1.3 วิธีการ
สอน 

1.4 วิธีการ
ประเมินผล 

3.1.1 สามารถคิดคนหา 
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
ประเมินขอมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาใชในกา
ปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 

• สามารถคิดคนหา 
ขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจและประเมิน
ขอมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูล
ท่ีหลากหลายเพ่ือ
นํามาใชในกาปฏิบัติงาน
สอนและงานครูรวมท้ัง
การวินิจฉัยผูเรียน และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 
o สามารถคิดแกปญหา 
ในการจัดการเรียนรู 
ปญหาชีวิต และปญหา
ทางสังคม ท่ีมีความ
สลับซับซอน เสนอ
ทางออก อยาง
สรางสรรคนําไปสูการ
แกไขปญหาไดดวยการ
สืบคน ตีความ และ
ประยุกตหลักธรรมเพ่ือ
ใชในการแกปญหา 
o มีความเปนผูนํา 
ทางปญญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางสรางสรรคและ
วิสัยทัศน ดวยองค
ความรูทาง
พระพุทธศาสนากับ
ความเจริญกาวหนา
เทคโนโลยีในโลก
ปจจุบัน 

 1 การบรรยาย/ 
อธิบาย เพ่ือให 
นักศึกษาเห็นภาพ 
ชัดเจนข้ึน โดยยก 
ประเด็นท่ีเปนปญหา 
ในปจจุบันนําเสนอ 
 2  ใหนักศึกษา
อภิปรายวิพากษ ฝก
ทักษะกระบวนการคิด
แกไขปญหาตางๆ ใน
สถานการณตางๆ 
ดวยหลักธรรม             
3 เรียนรูดวยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) โดย
กําหนดใหผูเรียน
ศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง 

1 การตรวจผลงานท่ีสง 
2 ทักษะในการตอบขอ
ซักถาม สามารถนํา
หลักธรรมมาแกไข
ปญหา ดวยเหตุผลท่ี
เปนเชิงประจักษ 
3  การทดสอบระหวาง
ภาคและปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
4.1.1 มีความไวตอการรับ 
ความรูสึกของผูเรียนดวยความ
เขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณและทาง
สังคม 

 

• มีความไวตอการรับ 
ความรูสึกของผูเรียน
ดวยความเขาใจ และ
ความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณและ
ทางสังคม 
o มีความเอาใจใส มี 
สวนชวยเหลือและเอ้ือ
ตอการแกปญหา
ความสัมพันธในกลุม
ระหวางกลุมผูเรียน
อยางสรางสรรค 
o มีความสัมพันธท่ีดี 
กับผูเรียนมีภาวะความ
เปนผูนํา และผูตาม
สามารถทํางานเปนทีม 
รับผิดชอบตอสวนรวม
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม 
o มีความสามารถใน 
การใชหลักธรรมเปน
แกนในการสราง
ความสัมพันธอันดีตอ
สิ่งแวดลอม 

1 จัดกิจกรรมกลุมให
ผูเรียนมีปฎิสัมพันธ
กับสังคมและผูเรียน
ตอผูเรียนดวยการเขา
ไปรวมงานทางศาสนา 
2 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทํางาน
เปนทีม สราง
ความสัมพันธผูเรียน
กับผูสอน สงเสริม
บทบาทความเปนผูนํา
และผูตาม ในการใช
หลักธรรมมาแกไข
ปรากฏการณทาง
สังคมปจจุบัน 

 

1 การสังเกตจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตอสมาชิกในกลุม
ตลอดจนเพ่ือนรวมหอง 
จากการบนัทึกของ
ผูสอน 

 

 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 1.2 ความรับผิดชอบ 1.3 วิธีการสอน 1.4 วิธีการประเมินผล 
5.1.1 มีความไวในการ 
วิเคราะห และเขาใจขอมูลขาว
สารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียน
อยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
หรือภาษา 

 

• มีความไวในการ 
วิเคราะห และเขาใจ 
ขอมูลขาวสารสนเทศ 
ท่ีไดรับจากผูเรียน 
อยางรวดเร็ว ท้ังท่ี 
เปนตัวเลขเชิงสถิติ 
หรือคณิตศาสตร  
ภาษาพูดหรือภาษา 
เขียน 

1 บรรยาย /อธิบาย 
แนวคิด และทฤษฎี
ตามหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา 
2  เรียนรูดวยตนเอง
แบบกรณีศึกษา 
(Case Study) และ
นําเสนอการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีสารสร

1  ประเมินผลงานจาก
การคนควา 
2  ผลงานจากการ
นําเสนอโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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o มีความสามารถใน 
การใชดุลยพินิจท่ีดีใน
การประมวลผล และ
เลือกใชขอมูลขาว
สารสนเทศเก่ียวกับ
วิชาท่ีสอน และงาน
ครูท่ีรับผิดชอบใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดดี 
o มีความสามารถใน 
การสื่อสารกับผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังการพูด การเขียน 
และการนําเสนอดวย
รูปแบบท่ีเหมาะสม
กับกลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและ
ผูสอนและบุคคลท่ี
เก่ียวในสถานการณที
ตางกัน 

เทศ 
3  เรียนรูดวยตนเอง
แบบเนนปฏิบัติ
แกปญหา (Task 
Based) และนําเสนอ
การเรียนรูดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ
ท่ีใช 

ผูสอน 

1 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร 
แนะนําการเรียนการสอนในรายวิชา 
1.1 บทนํา 
1.2 หลักการพุทธศาสนา 
1.3 หลักการวิทยาศาสตร 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
 ชม วิดีทัศน 
บรรยายเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

2 บทท่ี 1 (ตอ)  
 1.4 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา และ
วิทยาศาสตร  
 1.5 ชีวิตแนวกับแนวคิดพระพุทธศาสนา 
 1.6 ชีวิตกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร 
 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
 ชม วิดีทัศน 
บรรยายเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 
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3 บทท่ี 2 เปาหมายพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 
 2.1 ขอบเขต และความหมาย 
 2.2 เปาหมายของความรู 

3 บรรยาย ยกตัวอยาง / ดูวิดีทัศน
หัวขอ “พระพุทธศาสนาในฐานะ
เปนรากฐานวิทยาศาสตร” / 
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นรวม 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

4 บทท่ี 2 (ตอ)  
  2.3 จุดมุงหมายของการแสวงหาความรู 
  2.4 ความรูกับความจริง 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ดูวิดีทัศน 
วิพากษตามสื่อวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

5 บทท่ี 3 ทฤษฎีและกฎ (Law) ทาง
วิทยาศาสตรกับพุทธศาสนา 
 3.1 ทฤษฎคีวามรูทางวิทยาศาสตรและ
พุทธศาสนา 
 3.2 กฎและทฤษฎีท่ีสําคัญของ
วิทยาศาสตรพุทธศาสนา 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ดูวิดีทัศน 
วิพากษตามสื่อวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

6 บทท่ี 3 (ตอ)  
 3.3 แนวคิดและกระบวนการแสวงหา
ความรูทางพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
3.4 เปรียบเทียบแนวคิดและความรู
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

3 บรรยาย ตัวอยางจาก 
การศึกษาจากปญหาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร /นักศึกษา
วิเคราะหขอมูลเชิงวิทยาศาสตร
ไปสูฐานขอมูลทาง
พระพุทธศาสนา 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

7 บทท่ี 4 การศึกษาและเปรียบเทียบ 
4.1 ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 
4.2 จุดแตกตางระหวางพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint ดูวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

 
8 

บทท่ี 5 ความสัมพันธระหวาง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
  5.1 ปฎิจจสมุบปบาท  
  5.2 กรรม 12  

 
 

3 

บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

9 บทท่ี 5 (ตอ) 
5.3 อริยสัจ 4 
5.4 กฎเกณฑทางวิทยาศาสตร    

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint     ชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

10 บทท่ี 6 วิธีการเขาถึงความรู 
 6.1 วิธีการของพระพุทธศาสนา 
 6.2 วิธีการของวิทยาศาสตร 

 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 
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11  บทท่ี 6 (ตอ)  
 6.3 กฎแหงความจริง 
 6.4 การเขาถึงความจริง 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint  
ชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

12 บทท่ี 7 ความศรัทธาและความเช่ือ 
7.1 ความศรัทธาความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา 
7.2 เหตุผลทางวิทยาศาสตร 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint   
ชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

13 บทท่ี 7 (ตอ)  
 7.3 ความเชื่อทางวิทยาศาสตร 
 7.4 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีมี
ตอวิทยาศาสตร 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint   
ชมวิดีทัศน การวิเคราะห
ประเด็นจากปญหาทาง
วิทยาศาสตร 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 
 

14 บทท่ี 8 การประยุกตใชความรู 
 8.1 วิทยาศาสตรกับการเรียนรูทาง
พระพุทธศาสนา 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint และชมวิดีทัศน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

15 บทท่ี 8 (ตอ)  
8.2 พระพุทธศาสนากับความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรในทศวรรษหนา 

3 วิทยากรรับเชิญ และนักศึกษา
จัดกิจกรรมเสวนารวมกัน 

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

16 สรุปเนื้อหารายวิชาพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร และขอเสนอแนะ 

3 บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint      

นาย
บัญญัติ 
อนนท
จารย 

รวม  48   
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

2.2.1.1.3, 2.2.2.1.1 
2.2.2.1.3 , 2.2.3.1.1 
2.2.4.1.1 

เขาชั้นเรียน 
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
การสังเกต 
การตอบขอชักถาม 

1 – 15 15% 
 

2.2.2.1.1, 2.2.2.1.3 
2.2.3.1.1 

สอบกลางภาค 9 30% 

2.2.1.1.3, 2.2.2.1.1 
2.2.2.1.3, 2.2.3.1.1 
2.2.4.1.1 

นําเสนอผลงาน 
อภิปรายกลุม 
ตอบขอชักถาม/การกลา

1 - 15 15% 
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แสดงออก / รายงาน 
2.2.2.1.1, 2.2.2.1.3, 
2.2.3.1.1 

สอบปลายภาค 17 40% 

 
หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการรียนการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 

- พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร  
- ตามหาความจริง : วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม 
- พุทธศาสนาในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
     พร รัตนสุวรรณ, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, กรุงเทพมหานคร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
           2534.  
     สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร, กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 
     โอฬาร เพียรธรรม, ตามหาความจริง : วิทยาศาสตรกับพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
       ธรรมดา 2549. 
 

หมวดท่ี 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
(2) การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน 
(3) แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
(4) ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ท่ีอาจารยสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
(1) การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
(2) ผลการสอน 
(3) ทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 
(1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
(2) การวิจัยในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
(3) ปรับตามผลการประเมินโดยนักศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
(1) การทวนสอบจากการประเมินผลงานการทําชั้นงานตามท่ีกําหนดโดยอาจารย 
(2) มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการโปรแกรมปรัชญาศาสนาฯ ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา

โดยตรวจขอสอบ รายงาน กําหนดภาระงาน / ชิ้นงานการใหคะแนนพฤติกรรม 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  (1) ปรับปรุงรายวิชาอยางตอเนื่อง และตามขอ 4 
 
 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : นายบัญญัติ อนนทจารย 
 
 ลงชื่อ     วันท่ีสงรายงาน :  25 กรกฎาคม 2559  
                  (นายบัญญัติ อนนทจารย) 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : นายสุชาติ พิมพพันธ 
 
 ลงชื่อ     วันท่ีรับรายงาน :  26 กรกฎาคม 2559  
                  (นายสุชาติ    พิมพพันธ) 
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