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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

คณะศาสนาและปรัชญา 
สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 
 

    หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

BU5011       ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
English for Buddhism Propagation 

2. จํานวนหนวยกิต  
 3(3-0-6) 

บรรยาย  3  หน่วยกิต     ปฏิบัต ิ 0  หน่วยกิต     นอกเวลา  6  หน่วยกิต   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
     หลักสูตร           หลากหลายหลักสูตร 
              ประเภทวิชา     หมวดรายวิชาพระพุทธศาสนา 
4. อาจารย์์ผู้้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้้สอน  

  วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา 
ผู้สอน  นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
   5.1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอน (Pre-requisite) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

    คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  

20 พฤษภาคม 2557 
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หมวดที่  2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.  รู้จักค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนา 
2.  รู้การอธิบายบทความทางพระพุทธศาสนา 
3. รู้หลักการเขียนบทความ และย่อบทความภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนา  
4.  ตระหนักถึงความส าคัญของการบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ  ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม สู่วิธีการสอนแบบบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 

หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 
 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมด้วยภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่ก าหนดให้ 
 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 
 
 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6  ชม./สัปดาห์ 
รวม 90 ชม. 
ต่อภาคการศึกษา 
 

 
 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 นักศึกษาสามารถมาขอค าแนะน าและปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนคิดเป็น 3 ชม. /สัปดาห์ หรืออาจารย์
ประจ าวิชาประกาศเวลาให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษา  ขึ้นป้ายประกาศของสาขาวิชา   อาจารย์จัดเวลาให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  
         1.1.1   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
        1.1.2  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

       1.1.3  มีคุณธรรมของความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
                       รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์

          1.1.4  ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
          1.1.5  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 1.2  วิธีการสอน 

-    อภิปรายและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม  และจริยธรรมในชั้นเรียน  
เพ่ือก าหนดเป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกัน  โดยยกตัวอย่างที่เก่ียวข้องมาร่วมกันวิเคราะห์และ
พิจารณา  เช่น  ให้ความส าคัญกับการตรงต่อเวลา   กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีนักศึกษา
จะต้องปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียน    ความผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
  

 1.3  วิธีการประเมินผล  
         -  ตรวจสอบจากพฤติกรรมการเข้าเรียน  โดยการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนให้คะแนนในส่วนของ

การเข้าชั้นเรียนที่ตรงต่อเวลา   
         - งานมอบหมายตรงเวลาและถูกต้อง 
         -  การท างานกลุ่มและการมีส่วนรวมในกิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน 
 

2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
  2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาศึกษา  
  2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 2.2  วิธีการสอน  
              -     น าเสนอหัวข้อต่าง ๆ  ตามหน่วยเรียนที่ก าหนดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

         -      บรรยายหัวข้อในแต่ละหน่วยเรียน  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   
         -      อภิปรายหลังการบรรยายและซักถามความเข้าใจ 
         -      ให้นักศึกษาท ากิจกรรมหรือสถานการณ์จ าลอง  โดยการท างานเป็นคู่และท างานกลุ่ม  

 2.3  วิธีการประเมินผล 
          -    การตอบค าถาม  การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่สอน          
                      -     ประเมินผลจากการท างานกลุ่ม 

        -     ประเมินผลจากแบบฝึกหัดแต่ละหน่วยเรียน  
        -     ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
  3.1.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 

3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ  
          ศาสตร์นัน้ ๆ 
3.1.3 สามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ ความรู้ ไปใช้กับสถานการณ์ในระดับบุคคล องค์กร  
         สังคมและสิง่แวดล้อม 

 3.2  วิธีการสอน  
        -     มอบหมายให้นักศึกษาเขียนบทสนทนาในหัวข้อต่าง ๆ ในหน่วยเรียน 

-    ให้นักศึกษาท ากิจกรรมโดยแสดงบทบาทสมมุติที่เหมาะสมตามสถานการณ์และโอกาส   
น าภาษาไปใช้ ใน การสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า 

        -    สะท้อนความคิดของนักศึกษาจากการตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็น 
 3.3  วิธีการประเมินผล 

         -    ประเมินผลจากแบบฝึกหัดแต่ละหน่วยเรียน  
       -    ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
              -     ประเมินผลจากการแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
  4.1.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสังคม 
  4.1.2 มีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม  

4.1.3 สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี 
          ประสิทธิภาพ 

  4.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์   
 4.2  วิธีการสอน  
                     -   มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม  เช่น  การค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อในหน่วย
เรียน 

        -  จัดกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่มในการแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ท่ีก าหนดตาม  
            หัวข้อในบทเรยีน 

 4.3  วิธีการประเมินผล  
                       -   ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายจากการท างานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
                       -   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

5.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
  5.1.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
  5.1.3 สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ 
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5.1.4 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง 
         เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   5 .2. วิธีการสอน 
-   มอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตและสื่อการ   
เรียนรู้อื่นๆ                     
-    น าเสนอเนื้อหาที่ได้จากการค้นคว้า  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอ 

             -    อภิปรายในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย   
 5.3  วิธีการประเมินผล  

              -   ประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
-   ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการท างาน 

 
 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
รายละเอียด 

จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน   สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - การแนะน าหลักสูตร และรายวิชา  3 Warm up, แนะน าตนเอง, 
แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน
เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ
สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

2-3 - Triple Gem; Ratanattaya 
- Five Precepts 
 

6 Warm up, แนะน าตนเอง, 
แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน
เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ
สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

4-5 -Bases of sympathy; 
Sangahavatthu 4 
-Qualities of a good man 

6 Warm up, แนะน าตนเอง, 
แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน

เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ

สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

6-7-8 -The Noble Eightfold Path 
- Worldly conditions 

9 Warm up, แนะน าตนเอง, 
แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน

เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ

สอน 
 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 
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สัปดาห์
ที ่

รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน   สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

9-10-11 -Thirty-Eight Blessing of Life 
    - Group 1 Prerequisites for a 
good person 
    - Group 2 Fundamental 
Prerequisites for a good person 
     - Group 3 Practice for 
Success in one’s life 

9 
Warm up, แนะน าตนเอง, 

แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน
เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ

สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

12 -14 -Thirty-Eight Blessing of Life 
     - Group 4 Practice for 
Harmony in family life 
     - Group 5 Practice  for 
becoming a good person in 
society 
     - Group 6 Preparation for a 
good mind 

9 
Warm up, แนะน าตนเอง, 

แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน
เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ

สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

15 -Thirty-Eight Blessing of Life 
     - Group 7 Instilling oneself 
with basic virtues 
     - Group 8 Instilling oneself 
with higher virtues 
      
 

3 
Warm up, แนะน าตนเอง, 

แนะน ารายวิชา, ทดสอบก่อน
เรียนคอมพิวเตอร,์ โปรเจคเตอร์
, ล าโพง, เอกสารประกอบการ

สอน 
 

กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 

16 Final Examination  
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู้ 

* 
วิธีการประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1 5.2.1, 5.3.1 ประเมินโดย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 

 
 

16 

 
20% 
30% 

2 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.2.1, 
5.3.1, 5.4.2, 
5.5.1 

- กิจกรรมระหว่างเรียน 
- กิจกรรมหลังเรียน 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- อภิปรายกลุ่ม และน าเสนอผลงาน
รายบุคคล    รายกลุ่ม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 

3 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.3, 5.4.2 

- การเข้าชั้นเรียน  
- การตรงต่อเวลา 
- การร่วมกิจกรรม 
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
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หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ตําราและเอกสารหลัก 
   1.1 values education for peace 
   1.2. พจนานุกรม ฉบับพระพุทธศาสนา 
    
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
   - 
3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
   -  
4. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์   -  
   4.1. http://www.dmc.tv -Word-of-Buddhism.html 
   4.2 http://www.dmc.tv Buddhist-Holy-Day.html 
5. เอกสารและข้อมูลการเรียนอื่นๆ - 

 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารนักศึกษา  
 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน  
  - ผลการสอบ  
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
  - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน  
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้  
 
 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก  1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4  

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 


