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รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีล้านช้าง 
คณะ/สาขาวชิา:ศาสนาและปรัชญา/พุทธศาสตร์ 

หมวด 1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือวชิา: PH1008  ภาษาองักฤษส าหรับพุทธศาสตร์   
English For Buddhist Studies 
2. จ านวนหน่วยกติ: 3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา : 

เป็นรายวิชาในหมวดวชิารายวิชาบงัคบัเรียนกลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์ 
หลกัสูตรพุทธศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน :  

4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชาและ อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานาย ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

สถานท่ีติดต่ออาจารย ์ : หอ้งพกัอาจารยอ์าคาร3      โทร.081-6616145                               
E-mail address: lawanprapas@gmail.com  line id: tongprapas 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 1  ชั้นปีท่ี1 
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนควบคู่กนั : ไม่มี 
8. สถานที่เรียน : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีลา้นชา้ง 
9. วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด : 30ธนัวาคม 2559 
    หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา : เม่ือนกัศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแลว้ นกัศึกษามีสมรรถนะท่ี
ตอ้งการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) เขา้ใจธรรมะดว้ยภาษาองักฤษ 

mailto:lawanprapas@gmail.com


มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 4 

 2) สามารถน าความรู้ธรรมะทกัษะอธิบายธรรมะดว้ยภาษาองักฤษไป
ประยกุตใ์ชใ้นการเผยแพร่ ธรรมะดว้ยภาษาองักฤษและการใชชี้วิตจริง  
 3) สามารถวิเคราะห์ความดีความชัว่ตามหลกัธรรมะ 

4) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาได ้
5) มีค่านิยมท่ีดีจากธรรมะ 
6) มีทกัษะการฟัง พดู อ่านเขียนธรรมะภาษาองักฤษ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา : ปรับปรุงเน้ือหาเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
ประวติัพระพุทธเจา้และพระพุทธศาสนาในโลก 

หมวด 3ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 
PH1008 ภาษาองักฤษสาหรับพุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 
การศึกษาธรรมะดว้ยภาษาองักฤษ การอธิบายธรรมะดว้ยภาษาองักฤษพร้อมทั้งศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมะ 
PH1008 English for Buddhist Studies 3(3-0-6) 
Study of Dharma in English, the explanation of Dharma in English including 
English vocabularies on Dharma.   
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 3(3-0-6) (บรรยาย-ชัว่โมง/ปฏิบติัการ - 
ชัว่โมง/ศึกษาดว้ยตนเอง-ชัว่โมง) 
 จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสปัดาห์  3 ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการต่อสปัดาห์ 1 ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชัว่โมง 

จ านวนชัว่โมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา   1 ชัว่โมง 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 วิธีการใหค้ าแนะน า ฝึกปฏิบติัการสอนเสริมวนัศุกร์ จ านวน 1 ชัว่โมง 
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หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทักษะ
รายวชิา 
 

2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

1) ด้านความรู้  
(Knowledge) 
1.1   มีความรอบรู้อยา่ง
กวา้งขวางในศาสตร์ท่ีเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตได ้

วิธีการสอนเช่น lecture 
watching movie ใชว้ิธี
สอนแบบกระบวนการ
สืบคน้   ท าสมาธิ 

วิธีการวดัและประเมินผล 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

2) ด้านทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skills)  
2.1เป็นผูใ้ฝ่รู้มีความ 
สามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
2.2สามารถคิด  วิเคราะห์  
และตดัสินใจดว้ยเหตุผลมี
วิสยัทศัน์ความคิด
สร้างสรรค ์ 
2.3 น าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั และแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

วิธีการสอนเช่น Problem 
based learning : PBL 
ฝึกตอบปัญหาและแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
ท าสมาธิ 

วิธีการวดัและประเมินผล 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทักษะ
รายวชิา 
 

2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

3) ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผดิชอบ 
(Interpersonal Skills 
and Responsibility) 
3.1  มีความสามารถใน
การท างานเป็นทีม  
ปรับตวัใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมองคก์ร  
สามารถ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3.2  ตระหนกัถึงสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ื้น และ
ยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย ์  
3.3 ตระหนกัในคุณค่าของ
ศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี 
วรรณกรรม ทั้งของไทย
และของประชาคม
นานาชาติ  

วิธีการสอนเช่น กิจกรรม 
ท าสมาธิ 
ก าหนดความรับผดิชอบ 

วิธีการวดัและประเมินผล 
ศึกษาจากความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและความ
รับผดิชอบกิจกรรมแต่ละ
บุคคลและงานกลุ่ม 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทักษะ
รายวชิา 
 

2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

3.4  มีความสนใจดา้นกีฬา 
และนนัทนาการ 
4) ด้านทักษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Numerical  
Analysis, 
Communicationand 
Information Technology 
Skills) 
4.1 สามารถใชภ้าษาใน
การติดต่อส่ือความหมาย
ไดดี้ ทั้งการฟัง พดู อ่าน 
เขียน 
4.2 สามารถวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข    
4.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสาร  
ศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์
คดัเลือกแหล่งความรู้ ได้
อยา่งเหมาะสม 

วิธีการสอนเช่น ใช ้
Power pointน าเสนอ
ขอ้มูลแนะน าเทคนิคการ
สืบคน้ขอ้มูลมอบหมาย
งานดว้ยการสืบคน้ขอ้มลู
ดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การน าเสนองานดว้ยวิธี
โปสเตอร์ และวาจา 

วิธีการวดัและประเมินผล 
ตอบค าถามเก่ียวกบั    ตวัเลข 
สามารถส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ใชเ้พาเวอร์พอยทใ์นการ
น าเสนอรายงาน 
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1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทักษะ
รายวชิา 
 

2.วธีิการสอน 3.วธีิการวดัและประเมินผล 

5)ด้านทกัษะปฏิบัต ิ
(Psychomotor Skill) 
5.1 มีทกัษะปฏิบติั  และ
สามารถแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบติังานตามสภาพ
จริงได ้

ท าสมาธิในหอ้ง 
ในภาคสนาม/ 
งานโครงงาน 
 

วิธีการวดัและประเมินผล
สามารถปฏิบติัการท าสมาธิ 
ในหอ้ง การปฏิบติั
ภาคสนาม/ท างานโครงงาน
ไดห้รือไม่ 
 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน(สามารถแสดง/ตั้งหน้ากระดาษเป็นแนวนอนได้) 
สัปดาห์

ที่  
 

สาระ / เนือ้หา
การเรียนรู้/บทที ่

วธีิสอน
และ

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดั 
และ

ประเมิน 
ผล 

ช่ือผูส้อน 

1 Definition and 
importance of 
English for 
Buddhist 
Studies  

เรียนแบบ/
วิธีการ
สืบคน้
ขอ้มูล การ
ท ารายงาน  

 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2 Ayuwattana 
dharma 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 
ดูงาน 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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สัปดาห์
ที่  
 

สาระ / เนือ้หา
การเรียนรู้/บทที ่

วธีิสอน
และ

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดั 
และ

ประเมิน 
ผล 

ช่ือผูส้อน 

แสดงความ
คิดเห็น 
อภิปราย 

3 Gharavasa 
dharma 

แบ่งกลุ่ม
ท างาน 
โครงงาน 
น าเสนอ
งาน 
ใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบั 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

4 Four Noble 
Truths 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

5 Four 
Brahmavihara 

บรรยาย 
อภิปราย 
 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

6 Four 
Sukhapatisamve
danayasaphalap
padhana 

บรรยาย 
 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

7 Three บรรยาย powerpoint 3 การสอบ ประภาส 
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สัปดาห์
ที่  
 

สาระ / เนือ้หา
การเรียนรู้/บทที ่

วธีิสอน
และ

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดั 
และ

ประเมิน 
ผล 

ช่ือผูส้อน 

Concentation 
Four Iriyaboda 

meditation video 
mp4 

ลาวณัยศิ์ริ 

8 The Eight 
preciepts- No 
animal 
scarification 

บรรยาย 
discussion 

 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

9 Yoniso- 
manasikara 

บรรยาย 
discussion 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

10 Four Iddhipada บรรยาย powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

11 Ten Rajadharma บรรยาย 
demonstrat
ion 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

12 Eight path บรรยาย 
discussion 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

13 Gracing virtues 
The World 
Protective 

บรรยาย 
 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 
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สัปดาห์
ที่  
 

สาระ / เนือ้หา
การเรียนรู้/บทที ่

วธีิสอน
และ

กจิกรรม
การเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้ จ านวน 
ช่ัวโมง 

วธีิการวดั 
และ

ประเมิน 
ผล 

ช่ือผูส้อน 

Virtues 
14 Meditation บรรยาย 

meditation 
powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

15 Vegetarian food บรรยาย 
Project 
work 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

16 Seven Sappaya บรรยาย 
p.209 

powerpoint 
video 
mp4 

3 การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

รวมจ านวนช่ัวโมงตลอด
ภาคการศึกษา 

  
48 

การสอบ ประภาส 
ลาวณัยศิ์ริ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

Learning 
Outcome 

วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
3 การเขา้ชั้นเรียน 1-16 5% 
1,2 การสอบกลางภาค 8 20% 
4,5 การน าเสนองาน/การรายงาน 4,5 5% 
1,2 การสอนปลายภาค 16 70 % 
 รวม  100 % 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลกัที่ใช้ในการเรียนการสอน 
    ประภาส ลาวณัยศิ์ริ.2560.ภาษาองักฤษส าหรับพุทธศาสตร์.เลย:มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญัที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิม่เตมิ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต).2546.พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร:บริษทันานมีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่ส์จ ากดั. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิม่เตมิ 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั.2553.พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล.นครปฐม:
โรงพิมพม์หามกฏุราชวิทยาลยั. 
ธรรมสภา.2555.พระไตรปิฏกฉบับพุทธศาสนสุภาษติ.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
ธรรมสภาศูนยห์นงัสือพระพุทธศาสนา. 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา: ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งดา้นวิธีการสอน การจดักิจกรรมในและหอ้งนอกเรียน 
ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ี
ไดรั้บ ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวชิา ดว้ยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
2.การประเมินการสอน: หลกัสูตร/ภาควิชา/คณะก าหนดใหมี้การประเมินการสอน
โดยคณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแต่งตั้งโดย.....จากการสงัเกตการณ์สอน การ
สมัภาษณ์นกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน : หลกัสูตร/ภาควิชา/คณะก าหนดใหผู้ส้อนทบทวนและ
ปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา แลว้จดัท า
รายงานรายวิชาตามท่ี สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา ใหผู้ส้อนเขา้รับการอบรมกล
ยทุธ์การสอน การวิเคราะห์ผูเ้รียน  การวิจยัในชั้นเรียน ในรายวิชาท่ีมีปัญหาอยา่ง
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นอ้ยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา  มีการประชุมผูส้อนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาและหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา: หลกัสูตร/ภาควิชา/
คณะก าหนดใหมี้คณะกรรมการประเมินขอ้สอบ และความเหมาะสมของการให้
คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดบัคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา 60 % ของรายวชิา
ทั้งหมดในหลกัสูตรหรือภาควิชาภายในรอบเวลาหลกัสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา : 
หลกัสูตร/ภาควิชา/คณะจดัใหมี้ระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษา คณะกรรมการประเมินของหลกัสูตร/
ภาควิชา การรายงานรายวิชาหลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา การทบทวน
เน้ือหาท่ีสอน กลยทุธ์การสอน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารายวชิา
เสนอต่อประธานหลกัสูตรหรือหวัหนา้ภาค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ใหค้วามคิดเห็นและสรุปเพ่ือวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

.......ประภาส ลาวณัยศิ์ริ........ 
(นาย ประภาส ลาวณัยศิ์ริ) 

อาจารยผ์ูส้อน 
 

..................................................... 
(นายสุทิน  เลิศสพุง) 

หวัหนา้ฝ่ายจดัการศึกษา 
 

......................................................... 
(พระมหาวิเชียร  ธมฺมวชิโร ดร.) 
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ผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์ 
 

................................................................... 
(พระครูปริยติัสาทร ดร.) 

รองอธิการบดี 
 
 
 


