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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
โปรแกรมวชิา/คณะ ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หมวดที ่1  ขอมลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 
220342 พระพทุธศาสนาภาคภาษาองักฤษ  (Buddhism in English) 

2. จาํนวนหนวยกติ 
3 หนวยกิต (3- 0- 3) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 
ครศุาสตรบณัฑติ สาขาพทุธศาสนศกึษา วชิาเอกบังคบั 

4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา 
นายชินวชัร นลิเนตร ผูสอน/กลุมเรยีน P1 
นายสชุาต ิพมิพพนัธ ผูสอน/กลุมเรยีน P2 (กรณพีเิศษ) 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปทีเ่รยีน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ช้ันปท่ี 3 

6. รายวชิาทีต่องเรยีนมากอน (Pre-requisite) 
ไมม(ี 

7. รายวชิาทีต่องเรยีนพรอมกนั (Co-requisites) 
ไมม ี

8. สถานทีเ่รยีน 
กลุมเรยีน P1  หอง 9.10.10 
กลุมเรยีน P2  หอง 9.12.07-08 

9. วนัทีป่รบัปรงุรายละเอยีดของรายวิชาครัง้ลาสดุ 
29 ธนัวาคม 2557 

 
หมวดที ่2  จดุมุงหมายและวตัถปุระสงค 

1. จดุมุงหมายของรายวิชา 
(1) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจุบัน  
(2) สามารถคิดแกปญหาในการจดัการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสงัคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอทางออก 

อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ
แกไขปญหา 

(3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจดัการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรูทาง
พุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

(4) มีความสมัพันธท่ีดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผดิชอบตอสวนรวมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

(5) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสมัพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม 
(6) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน 
 

2. จดุประสงคในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
(1) เพือ่ใหสอดคลองกบัระบบมาตรฐานรายวชิา 
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หมวดที ่3  ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวิชา 

พระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ  ศัพทเฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา  พุทธปรัชญา  หลักธรรมพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักธรรมของผูอยู
ครองเรือน และหลักธรรมอ่ืนๆ ดวยการฝกฟง-พูด-อาน-เขียน เปนภาษาอังกฤษ 
   (To study)Buddhism in the English, Buddhist terminology, Buddha’s life and History of 
Buddhism, Buddhist   philosophy and basic principles  such as the five precepts , virtues for lay people 
and so on. 
2. จาํนวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศกึษา 

(1) บรรยาย 45  คาบเรียน 
(2) สอนเสริม   อบรมภาษาองักฤษพืน้ฐาน 20 ชั่วโมง 
(3) การฝกปฏิบัต ิ ไมม ี  
(4) การศึกษาดวยตนเอง  45  คาบเรียน 

3. จาํนวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรกึษาและแนะนาํทางวชิาการแกนกัศกึษาเปนรายบคุคล 
ใหคําปรึกษาสําหรับวิชาทุกวันพุธ  เวลา  11.30 – 12.30 

 
หมวดที ่4  การพัฒนาผลการเรยีนรูของนกัศกึษา 

1. การพฒันาดานคณุธรรม จรยิธรรม  
1.1 ผลการเรยีนรูดานคณุธรรมจรยิธรรม 
1) มีคณุธรรมจรยิธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  เชน ลีลา

การสอน  4  ธรรมเทสกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7  มรรคมีองค 8  เปนตน 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพคร ูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
3) มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

1.2  กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม 
1) การแสดงออกอันเปนแบบอยางท่ีดีของผูสอน 

    1.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูคณุธรรม จรยิธรรม 
1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude  Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ัน

เรียน  โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ 
2 การพฒันาดานความรู 

2.1 ผลการเรยีนรูดานความรู 
1)  ความรูความเขาใจใน  ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ 
2)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู  หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพ่ือประยุกตใชและแกปญหาใน

วิชาชีพ 
3)  สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานท่ีเปนปจจบัุน 
4)  สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน  เพ่ือการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรู

ท่ีเก่ียวของได 
2.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานความรู 

1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
2) การใหคนควาอิสระและทํารายงานท้ังเดี่ยวและกลุม 
3) การศึกษานอกสถานท่ีและสื่อเทคโนโลยสีมยัใหม 
4) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 

2.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานความรู 
1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีหลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชารูโดยใชขอสอบ  

การนําเสนอปากเปลา เปนตน 
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2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเปนการเสริมสรางองคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรียนรูไดดวย
ตนเอง  เชน ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
3. การพฒันาดานทกัษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจรงิ ทําความเขาใจและประเมินขอมลูสารสนเทศ และแนวคดิจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏบัิติงานสอนและงานครูรวมท้ังการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรยีน 
2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู  ปญหาชีวิต และปญหาสังคม  ท่ีมีความสลับซับซอน   เสนอ

ทางออก อยางสรางสรรคและนําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือใชในการ
แกไขปญหา 

3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน   ดวยองคความรู
ทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

3.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทกัษะทางปญญา 
1) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคดิและการแกไขปญหาท้ังในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคล

และตอสังคม  ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเก่ียวของพุทธศาสนา 
2) การจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 

3.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะทางปญญา 
1) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณศีึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องท่ี

เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน 
2) การประเมินผลท่ีเกิดจากการใชกระบวนการการแกไขปญหา  การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มกีาร

วิเคราะหวิจารณ  เชน  การรายงานการศึกษากรณีศึกษา   
4. การพฒันาดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ผลการเรยีนรู 
1) มีความไวในการรบัความรูสกึของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

สังคม 
2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรยีนอยาง

สรางสรรค 
3) มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรยีน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานเปนทีม  รับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
4) มีความสามารถในการใชหลกัพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดตีอสิ่งแวดลอม 

4.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
1) การสรางกระบวนการมีปฏิสมัพันธระหวางผูเรียนกับผูเรยีน  ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการ

ใชหลักพระพุทธศาสนาใหปรากฏตอสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือสงเสริมการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม 

4.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผดิชอบ 
1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

5. การพฒันาดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลข  การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรยีนรูดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมลูสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ

หรือคณติศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศ

เก่ียวกับวิชาท่ีสอน และงานครูท่ีรบัผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดด ี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการนําเสนอดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 
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5.2 กลยทุธการสอนที่ใชพฒันาดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลข   การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนไดฝกทักษะการสือ่สารระหวางบุคคล ท้ังการพูด  การฟง และ

การเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลท่ีเก่ียวของในสถานการณท่ีตางกัน 
2) การจัดประสบการณการเรยีนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ี

หลากหลาย 
5.3 กลยทุธการประเมนิผลการเรยีนรูดานทกัษะในการวเิคราะหเชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที ่ หวัขอ/รายละเอยีด 
จาํนวน
ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรยีนการสอน/ 
สือ่ทีใ่ช 

ผูสอน 

1 -Orientation 
- Pali and Samskrit in Roman 
Characters  

3 - Explaining 
- Reading and Writing  
practice 
-board 
-dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

2 Lesson One 
Introduction to Buddhism 

3 Reading and Transalation 
- Reading and Writing  
practice 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

3 Lesson One 
Introduction to Buddhism 

3 Reading and Transalation 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

4 Lesson 2 Life Story of the Buddha : 
Childhood  

3 Reading and writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

5 Lesson 3 Life Story of the Buddha: 
Married Life  

3 Listening 
- Group activities 
- textbook 
- VCD 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

6 Lesson 4  Life Story of the Buddha :  
In Search of Truth 

3 Reading and writing 
- textbook 
- VCD 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 
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- dictionary 
7 Lesson 5 Life Story of the Buddha :  

First Sermon  
3 Listening 

- Group activities 
- textbook 
- VCD 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

8 Review and Midterm Examination 3  นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

9 Lesson 6  Buddha Dhamma :  
Good and Bad, and Five Precepts  

3 Reading and Writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

10 Lesson 7  Buddha Dhamma :  
Triple Gem 

3 Reading and Writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

11 Lesson 8 History of the Dhamma and 
Sangha  

3 Reading and Writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

12 Lesson 8  History of the Dhamma and 
Sangha  

3 Reading and Writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

13 Lesson 9 : Buddhist Holy Sites, 
Festivals and Rituals 

3 Reading and Writing 
- Group activities 
-Translation  into Thai 
- textbook 
- board 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

14 Lesson 9 Buddhist Holy Sites, 
Festivals and Rituals 

3 Listening and Speaking 
- Group activities 
- textbook 
- VCD 
- dictionary 

นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

15 Lesson 10 Buddhist Architecture and 3 Listening and Speaking นายสุชาต ิพิมพพันธ 
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Art - Group activities 
- textbook 
- VCD 
- dictionary 

นายชินวัชร นิลเนตร 

16 Review   นายสุชาต ิพิมพพันธ 
นายชินวัชร นิลเนตร 

 
 
2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

กจิกรรมที ่
ผลการ
เรยีนรู 

วธิีการประเมนิผล สปัดาหทีป่ระเมนิ 
สดัสวนของ

การ
ประเมนิ 

1 

1.1 

1) ประเมินระหวางเรยีน  โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude  
Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใช
วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บ
ขอมูลสถิตคิวามประพฤต ิ

ตลอดภาค 10 

2 2.1 1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
หลากหลายวิธี เชน การสอบเน้ือหาวิชาโดยใชขอสอบ  การ
นําเสนอปากเปลา เปนตน 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเปนการเสริมสราง
องคความรู  ท้ังในหองเรียนและการเรยีนรูไดดวยตนเอง  เชน 
ผลการทํารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา  ผลสรุป
โครงการ   

8  และ 16 40 

3 3.1 (1) การประเมินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการ
ประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ในการ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

8  และ 16 20 
 

 

4 4.1 (1) การประเมินผูเรยีนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและ
ผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
(2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณ
การเรยีนรูท่ีหลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน 
และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค  
10 

5 4.1(2) (1) การประเมินผูเรยีนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและ
ผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

(2) การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณ
การเรยีนรูท่ีหลากหลาย 
(3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพ่ือน 
และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค 

ตลอดภาค 10 
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6 5.1(1) (1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช
แบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 

ตลอดภาค 10 

 
หมวดที ่6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการรยีนการสอน 
Buddhist Studies for Young Students- Primary Level by Danuse Murty 

2. เอกสารและขอมลูแนะนาํทีน่กัศกึษาควรศกึษาเพิม่เตมิ 
(1) Buddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines By  Nyanatiloka  
(2) Concise of Pali-English Dictionary by Ven. A.P Buddhadatta Mahathera 
(3) Dictionary of Buddhism by Ven. Pradhammapitaka(P.A. Payatto) 
(4) Buddhist  Hybrid Snskrit Grammar and Dictionary by Franklin Edgerton 
(5) http://www.ambedkar.webs.com  
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของรายวิชา 
1. กลยทุธการประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 

(1) โดยแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา ทางเว็บไซตของมหาลัย 
2. กลยทุธการประเมนิการสอน 

(2) การสังเกตการณการสอนของประธานโปรแกรม   หรือ ฝายวิชาการ 
3. การปรบัปรงุการสอน 

(1) การประชุมวางแผนในระดับโปรแกรมเก่ียวกับการเรยีนการสอน 
(2) การสํารวจจากการทําวิจัยช้ันเรยีน/ บันทึกหลังการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา 
(1) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา โดยการสุมตัวอยางตรวจผลงานของ

นักศึกษา รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบ 
5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวิชา 

มีการประเมินผลการเรียนรูของตัวเองของนักศึกษา การประเมินความสอดคลองของ มคอ. 2,3 และ  5 
 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบรายวชิา :   นายสชุาต ิพมิพพนัธ 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีสงรายงาน : 28 ธันวาคม 2558 

                               (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
ชื่ออาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูร :   นายสชุาต ิพมิพพนัธ 
 
 ลงช่ือ     วันท่ีรับรายงาน : 28 ธันวาคม 2558 

                              (นายสุชาติ  พิมพพันธ) 
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