
 

รายละเอียดของรายวิชา

หมวดที่ ๑ข้อมูลโดยทั่วไป

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะมนุษยศาสตร์/สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
     ๓๐๒ ๓๒๔  การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

๒. จำนวนหน่วยกิต
     ๒ หน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
     พุทธศาสนาสูตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    พระมหาสมพงษ์  ปญฺญาธโร ผศ.

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
     ภาคการศึกษาที่ ๑ / ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๒

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

๘. สถานที่เรียน 
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     วิทยาเขตขอนแก่น

๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
     ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
To  study  how  to  organize  the  seminar  on  Buddhism  in  pubic  
systematically  according  to  art  of  speaking  and  practice  forms of  
public  speaking 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
Students  can  hold  seminars  on  Buddhism   in  the  changing  contents  and  
analyze  the   topic  of  the  events 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
a. The  learners  know  the  way  to organize knowledge of Pali canon  in  English

b. The  learners  know  the  good  principle  of reading Pali canon  in  English

c. The  learners  know  how  they  can  learn  and  use  English   correctly  in Pali 
canon

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาค
สนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย  ๔๘ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิตเฉพาะ
ราย  

นิสิตมีส่วนร่วมในการจัด
สัมมนาที่มหาลัยได้จัดขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
     - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซด์คณะหรือส่วนงาน
     - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายที่ต้องการ)



หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม

    สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
⬤ มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน
-อภิปรายกลุ่ม
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มทำงานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในสังคม
-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-ประเมินผลการศึกษาจากการทำงานกลุ่ม
⬤ มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน
-อภิปรายกลุ่ม
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มทำงานเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมในสังคม
-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-ประเมินผลการศึกษาจากการทำงานกลุ่ม
❍ มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรมในปัจจุบัน
-อภิปรายกลุ่ม
-ให้นักศึกษาเสนอและรวมกลุ่มทำงานเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมในสังคม
-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
-ประเมินผลการศึกษาจากการทำงานกลุ่ม

๒. ความรู้ 



สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
❍ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง บรรยาย  อภิปราย  
การทำงานกลุ่ม การนำเสนองาน โดยเน้นการวิเคราะห์ สรุปผล และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น การนำ
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของ มนตรี รอดแก้ว เรื่องบทบาทของคณะสงฆ์ธรรมยุตต่อการส่งเสริม     
อุดมการณ์ทางการเมือง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2554  และหนังสือประกอบการสอนของ 
พระเมธีธรรมาภรณ์, (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).  การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.  2539  เป็นต้น

- ทดสอบย่อย สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการนำไปใช้
-     ประเมินจากการทำงานและความสามารถในการนำเสนองาน

⬤  มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆ ได้
-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการนำไปใช้
-ประเมินจากการทำงานและความสามารถในการนำเสนองาน

❍  มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา -ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัด
หลักการและการนำไปใช้
-ประเมินจากการทำงานและความสามารถในการนำเสนองาน

⬤ ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการนำไปใช้
-ประเมินจากการทำงานและความสามารถในการนำเสนองาน

⬤ มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
-ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค  ด้วยแบบทดสอบที่เน้นเรื่องการวัดหลักการและการนำไปใช้
-ประเมินจากการทำงานและความสามารถในการนำเสนองาน

๓. ทักษะทางปัญญา



สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

⬤ สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง
อาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
-วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษางานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านรัฐศาสตร์การปกครอง
-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค
-ประเมินผลจากการนำเสนองาน
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการร่วมงานกลุ่มในการทำงาน
❍ สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการ
ทำงานได้
-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
-วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษางานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านรัฐศาสตร์การปกครอง
-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค
-ประเมินผลจากการนำเสนองาน
 -สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการร่วมงานกลุ่มในการทำงาน
⬤ สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้
-การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม
-วิเคราะห์กรณีศึกษา  ศึกษางานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านรัฐศาสตร์การปกครอง
-ประเมินผลจากการสอบกลางภาค
-ประเมินผลจากการนำเสนองาน
-สังเกตพฤติกรรมการวิเคราะห์งานและการร่วมงานกลุ่มในการทำงาน

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



     สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
⬤ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
-ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
-การนำเสนอผลงานรายกลุ่มในการทำงาน
-ประเมินจากงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
-การนำเสนอผลงาน
⬤ ตระหนักศึกษาในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
-ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
-การนำเสนอผลงานรายกลุ่มในการทำงาน
-ประเมินจากงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
-การนำเสนอผลงาน
⬤ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง
-จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
-ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
-การนำเสนอผลงานรายกลุ่มในการทำงาน
-ประเมินจากงานที่นำเสนอและพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม
-การนำเสนอผลงาน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

❍  (1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการ
คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ ให้ค้นตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับรัฐศาสตร์ มอบหมายจะมีส่วนที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เช่น  การทำรายงานลักษณะใน
วิจัยผสม  ประเมินจากผลงานที่ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ

⬤ (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการศึกษาได้
การทำรายงานในลักษณะวิจัยผสม  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการปรับปรุงทางด้านวิชาการเกี่ยว
กับรายวิชาต่อไป ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียน
❍ (3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งพระนักศึกษาและนักศึกษาจะ
ต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลต่างๆ
ประเมินจากการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยอาจนำเสนอในรูปของเลข  กราฟหรือตาราง



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
2. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี)

ผู้สอน

๑ Introducing, course outline 
plan informing all students the 
evaluation of study structure of 
Pali Canon : What a Buddhist 
Must know. 

๒ Discuss  the  
topics  on  
problems  and  
solution

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๒-๓ The significance of the Pali 
Canon 

๒ -explain how to 
hold seminar

-Discuss  what  
the  issue  of  
Buddha’s words 
to solve the 
problems 

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๔-๕ Sangayana : the rehearsal of 
the word of the Buddhism 

๒ -Explain how to 
hold seminar

-Discuss  Law of 
nature and  
Method  and  
wisdom

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๖-๗ How to rehearsal of Pali 
Canon 

๒ -Explain how to 
hold seminar

-Discuss  the  
dilemma  :
Two  ways  of 
decide  to do in 
problem

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๘ Mid  -term  exam

๙-๑๐ The relevance of the Pali 
Canon in the modern world 

-

๒ -Explain how to 
hold seminar

-Discuss  the  
issue  of  benefit  
of  Meditation in  
life.

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร



๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

๑๑-๑๒ The classification of scriptures 
in the Pali Canon 

๒ -Explain how to 
hold seminar

-Discuss  the  
attitude  and  
perspective  to  
present  events

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๑๓-๑๔ The commentaries and 
subsequent generations of 
scriptures 

๒ -Explain how to 
hold seminar

-Discuss  the  
role  of  Pali  
cannon  on  Law  
of  Kamma

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๑๕ Conclusion for all topics

Presentations of students in 
classroom

-Explain how to 
hold seminar

-Discuss  the  
attitude  and  
perspective  to  
present  events

พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

๑๖ Final exam ๒ พระมหาสมพงษ์
ปญฺญาธโร

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน 
การสอน  สื่อที่ใช้ 

(ถ้ามี)

ผู้สอน

ที่ ผลการเรียน
รู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล

๑ ๑.๑,๒.๑, 
๓.๑

ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ 
สอบปลายภาค 

๔ 
๘ 
๑๒ 
๑๖ 

๑๐% 
๒๕% 
๑๐% 
๒๕% 

๒ ๑.๑,๒.๑, 
๔.๑,๕.๑

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ
รายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาคการ
ศึกษา ๒๐%

๓ ๑.๑,๔.๑, 
๕.๑

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน

ตลอดภาคการ
ศึกษา ๑๐%



หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
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2. Web sites
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๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
เอกสารประกอบคำสอน

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาเช่น  Wikipedia คำอธิบายศัพท์ 

http://libgen.io
                    http://pdfdrive.com

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ
ความเห็นจากนิสิตได้ดังนี้
          - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
          -ใบงานประเมินประสิทธิผลวัตถุประสงค์รายวิชา
          - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
           - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต

http://libgen.io
https://en.wikipedia.org/wiki/Tripi%E1%B9%ADaka
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/
http://www.budsas.org/ebud/whatbudbeliev/62.htm
http://buddhism.about.com/od/abuddhistglossary/g/tripitaka.htm
http://www.uwyo.edu/religionet/er/buddhism/btexts.htm
http://libgen.io
http://pdfdrive.com


๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
          - แบบสอบถามประเมินผลสัมฤทธิ์การสอนโดยนิสิต
          - การสังเกตการสอนจากผู้ร่วมทีมการสอน
          - ผลการสอบ
        - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

๓. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอน ดังนี้
          -แจ้งผลการประเมินการสอนโดยนิสิตให้ผู้สอนทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการสอน          
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง

จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากใบงาน แบบฝึกหัด การสอบถามนิสิต การตรวจงานมอบหมายของ
นิสิต และพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผล
สัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
          - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรง
คุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ ๔
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ
          -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและระดมสมองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


