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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 
        จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
       รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 4 เดือน 

มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

 6.3 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  8/2563 วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปรับเปลี่ยนรายละเอียดในหลักสูตรเพ่ือความสอดคล้องในการกรอกข้อมูล

ในระบบ CHECO ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

6.5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  พนักงานในสถานประกอบการที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร เช่น งานประชาสัมพันธ์ 

งานต้อนรับ งานพิธีกรและงานเขียนบทโฆษณา 

8.2  พนักงานในหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ท่าอากาศยาน  ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง  

8.3  นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ 
8.4  นักแปลภาษาอังกฤษอิสระ 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

9.  ชื่อ-ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส าหรับเปิดสอน  ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งวิชาการ ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(จากคุณวุฒิระดับสูงสุดถึง

ปริญญาตรี) 

สถาบันการศึกษา 

ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

3-1411-00205xx-x รองศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

นายไพโรจน์ บัวสุข Ph.D. (English)  
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Panjab University, India 
University of Delhi, India 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 

2546 
2540 
2536 

3-3022-00523-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ 
 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University, India 
Banaras Hindu University, India 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย  

2547 
2540 
2537 

3-4708-00181-xx-x ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(ภาษาอังกฤษ) 

นายศักดิพงษ ์โสภาจร M.A. (Linguistics)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Nagpur University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
2549 

3-4601-00833-xx-x อาจารย์ 
 

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก 
(ไร่สงวน) 

M.A. (Philosophy)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Kurukshetra University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2549 
2545 

1-1412-00022-xx-x อาจารย์ นายคัมภีรภาพ คงส ารวย 
 

วท.ม. (อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 

2550 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน      
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 สังคมโลกปัจจุบันมีความเจริญทางด้านการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันไปทั่วโลก

โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อ อีกท้ังเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีการค้นพบวิธีใหม่ ๆ 
11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและ

รวดเร็ว จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในหมู่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว 
11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัว

ในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
11.1.4  เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ท าให้หน่วยงานต่าง 

ๆ ต้องปรับนโยบายและกลยุทธ์การท างาน เพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว  
11.1.5 มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นสากลเพ่ือให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันได้

ในระดับนานาชาติ การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน มีการก าหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

  11.1.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาชาติโดยพระธรรมทูต 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยต่าง ๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก   
   11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารที่หลากหลาย 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยปัจจัยส าคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ข้อ 11 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้านการติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจสังคม และตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ที่
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้าน
การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดแทรก
ความเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศต่อไป  
       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดี ความประพฤติดี มีความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชา มีความ
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

พร้อมในการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความสามารถ ในการวิจัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  2) ด้านการวิจัย ให้ความส าคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพ่ีอให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและ
การท าวิจัย จึงไดจ้ัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาในทุกหลักสูตร 
  3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจ า การทัศนศึกษานอกสถานที่ การ
อภิปราย หรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนาทาง
วิชาการ เป็นต้น 
  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย
ร่วมด้วย  

13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
13.1.2   หมวดวิชาเฉพาะ  

13.1.2.1  วิชาแกน 
13.1.2.2  วิชาเฉพาะด้าน 
13.1.2.3  วิชาเลือก 

13.1.3   หมวดเลือกเสรี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 

   การเรียนการสอนทุกรายวิชาด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งในด้าน
การก าหนดอาจารย์ผู้สอนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่นักศึกษาและมีหน่วยงานกลาง คือ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตและงานทะเบียนให้การ
สนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบรวมทั้งการส่งผลการเรียน 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย

ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
1.2  ความส าคัญ  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลซึ่งใช้ทั่วโลกและเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และสรรพ

วิชาอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งน าไปสู่การเป็นพลเมืองโลกท่ีดี อีกทั้งเป็นเครื่องมือ
สื่อสารในสังคมโลกและการประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปด้วย 

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ
ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิด
สร้างสรรค ์แก้ปัญหาได ้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
1.4  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ก าหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ข้างต้นไว้ ดังนี้ 
ชั้นปีที่  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็น และโต้ตอบเก่ียวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่
ตนสนใจ สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน สามารถเขียน  
อนุเฉท ในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องรอบตัวและเรื่องที่ตนสนใจโดยใช้ภาษาที่
ถูกต้อง  

 

2 สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็น และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงวิชาการ 
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความ  ใน
หัวข้อเชิงวิชาการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง สามารถอ่านและออกเสียงสัทอักษร 
ภาษาอังกฤษได้ ในระดับค า สามารถลงเสียงหนักในระดับค า และใช้ท านอง
เสียงแบบต่าง ๆ ในระดับประโยคปกติ สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของค า
ในภาษาอังกฤษและระบุที่มาและความหมายของค าได้โดยหลักทางด้านวิทยา
หน่วยค า สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคที่ไม่
ซับซ้อน ในภาษาอังกฤษ สามารถอธิบายความหมายและใช้ศัพท์ทางด้าน
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ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายองค์ประกอบทาง
วรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยอ่าน ตีความ วิเคราะห์งานประพันธ์ร้อยแก้ว 
บันเทิงคดีกวีนิพนธ์และบทละคร และสามารถอธิบายความหมายและใช้ศัพท์ 
ทางด้านวรรณคดีได้อย่างถูกต้อง สามารถแปลประโยคและตัวบทประเภทให้
ข้อมูลและข่าวสารจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบท 
เพ่ือให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน  

3 สามารถสื่อสารโดยฟัง จับประเด็น และโต้ตอบเกี่ยวกับหัวข้อเชิงโต้แย้ง 
สามารถอ่านจับใจความตัวบทที่มีเนื้อหาซับซ้อน สามารถเขียนเรียงความใน
หัวข้อเชิงโต้แย้งโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องสละสลวย สามารถอ่านและออกเสียงสัท
อักษรภาษาอังกฤษได้ในระดับประโยค สามารถใช้ สัทอักษรในการถ่ายเสียง 
สามารถลงเสียงหนักในประโยคแบบเน้นและเปรียบเทียบได้ถูกต้อง สามารถ
วิ เคราะห์โครงสร้างและความหมายของประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น ใน
ภาษาอังกฤษ สามารถอธิบายแนวโน้ม ลักษณะงานประพันธ์วัฒนธรรมและ
สังคม ใวรรณคดี อังกฤษและอเมริกันในสมัยต่าง ๆ โดยศึกษาตัวบทที่คัดสรร 
สามารถแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่
เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท  

 

4 สามารถฟัง สรุปใจความส าคัญ สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์และน าเสนองานในหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถ
เขียน รายงานเชิงวิจัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการเขียนงานวิจัย 
สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ในรายวิชาเลือก ทาง
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสนใจจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ
ทางวิชาการ และสามารถน าเสนองาน โดยใช้ สื่อเทคโนโลยี สามารถวิเคราะห์
และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ ในรายวิชาเลือกทางวรรณคดี โดยอ่าน
ตีความ วิเคราะห์และเขียนวิจารณ์งานประพันธ์ร้อยแก้ว บันเทิงคดีกวีนิพนธ์
และบทละคร สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวรรณคดีที่ผู้เรียนสนใจจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ และ  สามารถ
น าเสนองานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี สามารถแปลตัวบทประเภทโน้มน้าว ตัวบท
คัดสรรจากสุนทรพจน์ ค าปราศรัยและ ตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ  จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดย
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ประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท 
สามารถ ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแปลศัพท์ส านวน วิวัฒนาการ
ของค าศัพท์และการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อออนไลน์ที่มีความ
น่าเชื่อถือทางวิชาการ และน ามาใช้ในการแปลได้อย่างเหมาะสมกับตัวบท 
สามารถเลือกระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร  

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในทักษะทั้ง 4 ด้าน 
3. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบ 
4. สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม  
และจริยธรรมในทุกรายวิชา 

1. มีจ านวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. เน้นให้นักศึกษาสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการน าเสนอทางวิชาการ  
3. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30 
หน่วยกิต 

 การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ 
เป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดีมี 
มนุษยสัมพันธ์ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษา 
ให้มีความเป็นผู้น าและผู้ร่วมงานที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์  
2. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30 
หน่วยกิต  
3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 
นักศึกษามีศีลธรรม คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 

เพ่ิมรายวิชาการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ซึ่งนักศึกษาต้องเรียน 
เพ่ือ 
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน 
สถานการณ์จริง 

มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต 
 

 การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ ๆ ที่
ส าคัญ 

 

 เพ่ิมความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง  

ปรับเพิ่มรายวิชาตามโครงสร้าง มคอ.1 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคปกติ  เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ 
ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคนอกเวลาราชการ (พิเศษ) 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
           2.2.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการ
สอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการก าหนด 
           2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา 
 2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม

ที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.3.1  พ้ืนฐานความรู้และลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน 
2.3.2  ขาดความรู้พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา 
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2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการ
เรียนการสอน การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ 

2.4.3  มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษา แนะน า 
2.4.4  จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์อย่างสม่ าเสมอทุกภาค

การศึกษา 
2.4.5  มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะน าการเรียน 
2.4.6  มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง  

 
  2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
                  ปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ 

จ านวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3   50 50 50 
ชั้นปีที่ 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

 
         2.6 งบประมาณตามแผน 

จ าแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท) 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย 
ตอบแทนวัสดุ ครุภัณฑ์) 

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

งบประมาณแผ่นดิน 
(เงินเดือน) 

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 

รวมรายรับ 800,000 1,550,000 2,300,000 3,050,000 3,800,000 
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 2564 2565 2566 2567 2568 
งบใช้สอย ตอบแทน 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 
งบวัสดุ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
งบครุภัณฑ์ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
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งบด าเนินการ (พัฒนาการ
เรียน การสอนพัฒนานักศึกษา 
ทุน) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

งบด าเนินการ (เงินเดือน) 145,000 290,000 435,000 580,000 725,000 
รวมรายจ่าย 545,000 990,000 1,435,000 1,880,000 2,325,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร =40,000 บาท (เกณฑ์ สมศ.) 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

            -ไม่มี 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
                    3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
                       (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต 
                      (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต 
                     (3) กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
                      (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 

  3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     114 หน่วยกิต 
   (1) วิชาแกน      15  หน่วยกิต 

   - วชิาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  6 หน่วยกิต 
       - วชิาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้อง ต้น 3 หน่วยกิต 
       - วชิาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
       - วชิาด้านความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น  3 หน่วยกิต 
    (2) วิชาเฉพาะด้าน     84 หน่วยกิต 
       - พระพุทธศาสนา    30 หน่วยกิต 
       - ทักษะภาษา     21 หน่วยกิต 
       - ภาษาศาสตร์     12 หน่วยกิต 
       - วรรณคด ี     12 หน่วยกิต 
       - การแปล     9 หน่วยกิต 
    (3)  วิชาเลือก     15 หน่วยกิต 
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3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
              รวม  150   หน่วยกิต 
            3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30  หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                          6  หน่วยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา               น(บ-ป-ต) 
GE1001  การต่อต้านการทุจริต       3(3-0-6) 
  Anti – Corruption 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE1002  ท้องถิ่นศึกษา       (3-0-6) 
  Local Studies 
GE1003  มนุษย์กับกฎหมาย      3(3-0-6) 
  Man and Jurisprudence  

 GE1004  สันติศึกษา       3(3-0-6) 
   Peace Studies 

GE1005  การศึกษาเพ่ือชีวิต      3(3-0-6) 
  Education for Lives 
GE1006  ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
  Thai Studies 
GE1007  มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง      3(3-0-6) 
  Human and Civic Education  

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
GE2001  มนุษย์กับการแสวงหาความรู้     3(3-0-6) 

   Man and  learning 
รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต   จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE2002  พุทธจริยธรรมศึกษา      3(3-0-6) 

   Buddhist Ethics Study  
 GE2003  การวางแผนชีวิต       3(3-0-6) 
   Life Planning 
 GE2004  พุทธศิลป์และโบราณคดี      3(3-0-6) 
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   Buddhist Arts and Archaeology 
 GE2005  จิตวิทยากับชีวิต        3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 

(3) กลุ่มวิชาภาษา           12 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                น(บ-ป-ต) 
GE3001  ภาษาไทย        3(3-0-6) 

   Thai Language 
 GE3002  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
   Fundamental English  
 GE3003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น      3(3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE3004  การแปลอังกฤษ         3(3-0-6) 

   English Translation 
GE3005  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา      3(3-0-6) 

   English for Study Skills 
 GE3006  ภาษาอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม      3(3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study   

(4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์            6 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัย         3(3-0-6) 

 Statistics for Research 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
GE4002  คอมพิวเตอร์เพ่ือการท างาน       3(3-0-6) 

   Computer for Work 
 GE4003  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
 GE4004  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
   Science and Technology   

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ     114  หน่วยกิต 
 (1)  วิชาแกน      15  หน่วยกิต 
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 วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  6  หน่วยกิต 
 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
 HU 2001 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

Communicative English Grammar 1 
 HU 2002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 

Communicative English Grammar 2 
 วิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
 HU 2003 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
       Introduction to English Linguistics     3(3-0-6) 

วิชาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2004 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to English Literature 
วิชาด้านความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2005 การแปล เบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Translation 
   (2)  วิชาเฉพาะด้าน     84  หน่วยกิต 
วิชาพระพุทธศาสนา 30  หน่วยกิต 

รายวิชาบังคับ  24  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                        3(3-0-6) 

History of Buddhism 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1                          3(3-0-6) 

Tipitaka Studies 1 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2                          3(3-0-6) 

Tipitaka Studies 2 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3                 3(3-0-6) 

Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถไีทย                  3(3-0-6) 

Buddhism and Thai Ways of Life 
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BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  3(3-0-6) 
Pali for Buddhist Research 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา              3(3-0-6) 
Sanskrit for Buddhist Research 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน                 3(3-0-6) 
Meditation Practice 
 

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน                 3(3-0-6) 

Mahayana Buddhism 
BU5010 ศาสนศึกษา                           3(3-0-6) 

Religious Studies 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                       3(3-0-6) 

English for Buddhism Propagation 
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย               3(3-0-6) 

Thai Buddhist Literature 
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                       3(3-0-6) 

Information Technology for Buddhism Propagation 
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              3(3-0-6) 

Buddhism Science and Technology 
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์                3(3-0-6) 

Buddhism and Globalization 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน               3(3-0-6) 

Buddhism and Sustainable Development 
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย               3(3-0-6) 

             Buddhism and the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา             3(3-0-6) 

Buddhist Affairs Administration 
  
วิชาทักษะภาษา (ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน) 21  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2006 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

         Listening and Speaking 1 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

HU 2007 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
         Listening and Speaking 2      
 HU2008  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
                English Sentences and Paragraphs 

HU2009  ภาษาอังกฤษเพ่ือการวัดมาตรฐานสากล 1     3(3-0-6) 
English for International Standardized Tests 1 

HU2010  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(3-0-6) 
       Analytical and Critical Reading 

HU2011    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ                   6(450) 
  Practicum in English 
 
 

วิชาภาษาศาสตร์ 12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2012 การออกเสียงภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  English Pronunciation  
HU2013  สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

             English Phonetics and Phonology  
HU2014  โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
      English Structure 
HU2015  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
        English Morphology and Syntax    

วิชาวรรณคดี 12  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2016   เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 

British and American Short Stories 
HU2017  นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
     British and American Novels 
HU2018  ละครอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 

     British and American Dramas 
HU2019  กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 

      British and American Poetry 
วิชาการแปล 9  หน่วยกิต 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2020 การแปลภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

English Translation 1 
HU2021 การแปลภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

English Translation 2 
HU2022 การแปลภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 

English Translation 3 
(3)  วิชาเลือก      15  หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2023 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน       3(3-0-6) 
  Public Speaking in English 
HU2024 สัมมนาภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

   Seminar in English 
HU2025 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา        3(3-0-6) 
  Language Research Methodology 
HU2026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและน าเสนองาน     3(3-0-6)  
  English for Discussion and Presentation   
HU 2027 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท    3(3-0-6) 
  English Listening and Speaking in Different Contexts 
HU2028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา    3(3-0-6)  

English Skills in Buddhist Research 
HU2029  การใช้ค าและรูปประโยคภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 
  Use of English Words and Patterns   

 HU 2030  การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
              English Paragraph Writing 

HU 2031  การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
               English Essay and Summary Writing 

HU2032  ภาษาอังกฤษเพ่ือการวัดมาตรฐานสากล 2      3(3-0-6) 
               English for International Standardized Test 2 

HU2033 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น                        3(3-0-6) 
  Introduction to English Transformational Grammar 
HU 2034   ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์       3(3-0-6) 

                Introduction to Semantics 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

HU 2035   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 
               Introduction to Sociolinguistics 
HU2036   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์จิตวิทยา     3(3-0-6) 
               Introduction to Psycholinguistics 
HU2037  การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย     3(3-0-6) 

               Contrastive Analysis of English and Thai 
HU2038   วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันที่คัดสรร      3(3-0-6) 

               Selected Topics in British and American Literatures 
HU2039  วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม่        3(3-0-6) 

               Modern British Literature 
HU2040  วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย         3(3-0-6) 

              Contemporary British Literature 
HU2041  วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่        3(3-0-6) 

               Modern American Literature 
HU2042  วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย        3(3-0-6) 

              Contemporary American Literature 
HU2043  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

             English Movie and Television Script Translation 
HU2044 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์     3(3-0-6) 
  English for Tourism and Tour Guide 
HU2045 ภาษาอังกฤษในส านักงานและเลขานุการ                            3(3-0-6) 
  English in Office Work and Secretary 
HU2046 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 

   English for Airline Business 
HU2047 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Business English 
HU2048 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา     3(3-0-6)  

English for Public Relations and Advertising 
HU2049 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม       3(3-0-6) 

English for Hotel 
  
   3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่           
  
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      = GE 
  -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    = GE1xxx 
  -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    = GE2xxx 
  -กลุ่มวิชาภาษา     = GE3xxx 
  -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  = GE4xxx 

กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา     = BU5xxx 
 คณะมนุษยศาสตร์      = HU 
  -ภาควิชาภาษาตะวันตก                       = HU2xxx 
 ความหมายของรหัส 
 พยัญชนะตัวที่ 1 และท่ี 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง ภาควิชา 
 เลขตัวที่ 2-4 หมายถึง ล าดับรายวิชา 
 หมายเหตุ  : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต 
  เช่น น(บ-ป-ต)   
  น = หน่วยกิต 
   บ = บรรยาย 
   ป = ปฏิบัติ    
   ต = ศึกษาด้วยตนเอง 
   3(3-0-6) 
  หมายถึง 3 หน่วยกิต 
   (3 -   บรรยาย 3 ชั่วโมง 
   -0-   ไม่มีปฏิบัติ 
   -6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

3.1.4  แผนการศึกษา  
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน  ต. ในเมือง  อ. เมือง   

จ. ขอนแก่น 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6 
GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 3 0 6 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6 
HU2001 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 3 0 6 
HU2003 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                        3 3 0 6 
GEXXXX วิชาเลือก 3 3 0 6 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  21 

 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6 
GE3001 ภาษาไทย 3 3 0 6 
GE3003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 3 3 0 6 
BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 
HU2002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 3 0 6 
HU2006 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 1  3 3 0 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21    
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   42 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ชั้นปีที่ 2  /   ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
HU2007 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 
HU2012 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
HU2014 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
GEXXXX วิชาเลือก 3 3 0 6 
GEXXXX วิชาเลือก 3 3 0 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21    
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   63 

 
ชั้นปีที่ 2 /  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 3 0 6 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 3 0 6 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
HU2004 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3 3 0 6 
HU2005   การแปลเบื้องต้น 3 3 0 6 

HU2008  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
GEXXXX  3 3 0 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21    
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   84 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ชั้นปีที ่3 / ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BUXXXX วิชาเลือก 3 3 0 6 
BUXXXX วิชาเลือก 3 3 0 6 
HU2013 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ  3 3 0 6 

HU2015 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
HU2016 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 

HU2020   การแปลภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6 

HU20XX วิชาเลือก 1 3 3 0 6 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   105 
 

ชั้นปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HU2017  นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 
HU2018  ละครอังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 
HU2021   การแปลภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 
HU20XX วิชาเลือก 2 3 3 0 6 
HU20XX วิชาเลือก 3 3 3 0 6 
HU20XX วิชาเลือก 4 3 3 0 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21    
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   126 
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ชั้นปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HU2009   ภาษาอังกฤษเพ่ือการวัดมาตรฐานสากล 1  3 3 0 6 
HU2010  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3 3 0 6 
HU2019 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 
HU2022   การแปลอังกฤษ 3 3 3 0 6 
HU20XX วิชาเลือก 5 3 3 0 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  18    
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   144 

 
ชั้นปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

HU2011  การฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ 6 0 450 0 
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6    
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  150 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
(1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชือ่รายวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
GE1001 การต่อต้านการทุจริต      3(3-0-6) 

   Anti - Corruption 
  ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง 

ทุจริตโดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศ
ไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
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สากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการทุจริต 

  Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct 
corruption, indirect corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit, causes 
and factors of conflicts between self and collective benefits, impact of corruption on 
politics, economics, and society, impact of corruption to development and growth of 
Thailand, causes and factors of corruption, international good governance principles at work, 
policy and managerial styles of good governance, International and national laws about 
preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of severe impact of 
corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract corruption, 
process of self-development to avoid corruption 
 GE1002 ท้องถิ่นศึกษา       3(3-0-6) 
   Local Studies 
    ประวัติของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาส าคัญในท้องถิ่น ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปราย
และน าเสนอข้อมูล อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
   The course introduces local history, natural and social environment, 
custom, tradition, a way of life, culture, local wisdoms that are still in use, problems in 
locality, general knowledge about folklore, methodology in studying folklore, analysis of 
local wisdoms from the folklore, discussion and presentation of data and information, 
influence of globalization on local changes, adaptation of local wisdoms for happy living. 

   GE1003       มนุษย์กับกฎหมาย                          3(3-0-6) 
  Man and Jurisprudence 
   ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย บุคคลและความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก  ทรัพย์  ทรัพย์สิน  
การท านิติกรรมและสัญญา หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การด าเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของ
กฎหมายในสังคม 
   This course explores meaning, general characteristic of laws, 
classification of law, enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights and 
their exercise, family, succession, property, belongings, juristic acts and contraction, debt 
and judicial process. Happy living under the law in society. 
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GE1004 สันติศึกษา       3(3-0-6) 
Peace Studies 

    ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อสันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน 
สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้การสื่อสารและสื่อมวลชนเพ่ือส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การน าหลัก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ 

   This course introduces meaning, concepts and relationship between 
human and peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and 
maintenance at a level of individual, community, society and country, the conflict 
resolution via peaceful methods, bargaining and reconciliation in founding relationship, 
communication and mass media for promotion of peace in society, Utilizing Buddhist 
doctrines in peace building process. 

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต                3(3-0-6) 
   Education for Lives 
    ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจ าเป็นและความส าคัญของการ
เรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการด ารงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้าน
การจัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด 
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   This course introduces meaning of education and quality of life, 
necessity and importance of learning, educational system, education for problem-solving 
and living in the society peacefully, principles of learning and utilization of technology and 
knowledge management, ambition in learning, seeking and development of new 
knowledge, management ability, reasoning, critical thinking, negotiation, compromise, 
elimination of stress, morality, ethics, virtue, human relationship, etiquette and association, 
applying knowledge and skill for living in the 21st century. 
 

GE2006 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
   Thai Studies 
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    ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการ
ด าเนินชีวิตของคนไทย  โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 
    This course explores history, political development, administration, 
forms of Thai beliefs and way of life,  structure of economy  society and culture. Application 
of Buddha’s teaching for happy living and live a life suiting Thai way of life and wisdom. 

GE1007        มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง      3(3-0-6) 
   Human and Civic Education 
    ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย  การสร้างส านึก
ทางสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโน
ส านึกทางจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ 
    This course introduces meaning of society, structure of Thai society 
and social problem of Thailand. Instillation of social conscience and awareness of one’s 
role and duties as a good global citizen, ethics and good governance. Holistic application 
of Buddhist ethics in society. Guidelines for preventing and solving problems of corruption 
and building social well-being according to Buddhism. 
 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2001   มนุษย์กับการแสวงหาความรู้     3(3-0-6) 
   Man and Learning 
       พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันน าไปสู่ความรู้ การตั้งจุดหมายสูงสุดในชีวิต
ของปัจเจกบุคคลและสังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในอง ค์
ความรู้ แนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน 
    Cognitive and method of thinking for knowledge. Individual and social 
life golds. Inheritance connection and integration knowledge. The Conflict of knowledge 
opinion. Guidelines explain in society phenomenon. 
              GE2002  พุทธจริยธรรมศึกษา  3(3-0-6) 
   Buddhist Ethics Study 
    ความหมายและความส าคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม  การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการด าเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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    This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics, 
roles and responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time 
spending appropriately, team working and living a life beneficial both to self and society. 
 
 
 GE2003 การวางแผนชีวิต      3(3-0-6) 
   Life Planning 
    ความหมายและความส าคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่
ชีวิตการเรียน การท างาน การเตรียมการส าหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบค รัว
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ครองเรือนและการด ารงชีวิต  
   This course introduces meaning and importance of life planning for 
sustainable happiness starting from life of learning, working, preparation for happy family, 
principles of family management under fast changing environments, self-responsibility and 
family responsibility, learning of people differences for living a happy life, village disciplines, 
adaptation of Buddhist doctrines in running a household life. 

GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี      3(3-0-6) 
   Buddhist Art  and Archaeology 

              ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์
วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมปรัชญาธรรมทางวัตถุ
ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับ
ศาสตร์ต่างๆสกุลศิลปะการสงวนรักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

  This course emphasizes in studying definition, history, concept and 
benefit of Buddhist Arts. The course also looks at the evolution and influence of Buddhist 
arts on architecture, sculpture, painting, and material philosophy. The course is designed to 
enable the students to describe pre-historic and historical characteristics of Thai arts and 
culture, relationship of Buddhist arts with other sciences within the field of arts, 
preservation, conservation and management of Buddhist arts. 
 GE2005 จิตวิทยากับชีวิต       3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 
    ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของ
วิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ 
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แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา 
    This course looks at meaning and classification of behaviors and 
nature of human beings, backgrounds of psychology, basic physiology related with 
behaviors, various growths and developments, motivation, awareness, learning process, 
attitude, intellectual, personality, mental health, human relation, principles of psychology 
in Buddhism, problem-solving and happy living based by Buddhist virtues and principles of 
psychology. 
 
 

(3)   กลุ่มวิชาภาษา 
 GE3001 ภาษาไทย       3(3-0-6) 
   Thai Language 
    หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและ
เป็นพ้ืนฐานการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยใน
กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการน าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 
    This course looks at basic concepts of communication; nature of 
language, usages of current Thai language standard,  training skill in listening, speaking, 
reading and writing for daily communication. This will be a foundation of searching for 
knowledge, Developing a skill for usage of Thai language, citation, relating Thai language 
with ASEAN community; Retrieving information and presenting it with various media.  

GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
   Fundamental English  

  ศึกษาค าศัพท์วลีส านวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันฝึกทักษะการฟังพูด
อ่านและเขียนเน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้นโดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืนและ
ศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จ าเป็นจะต้องใช้เพ่ือเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อ
ความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง 

  This course looks at studying vocabularies, phrases, idioms and 
sentences used in daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by 
stressing on basic listening and speaking in a normal situation of communication with others 
and studying rules and regulations in using basic English as necessary as to be able to 
communicate in listening and speaking correctly. 
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 GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
   English for Communication and informal Retrieval 
    การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
    This course introduces the usage of English for communication; 
emphasizes on primary listening and speaking in various situations of daily life. This also 
includes information retrieval electronically; citations and learning from electronic 
databases and printing materials. 
 GE3004 การแปลอังกฤษ       3(3-0-6) 
   English Translation  

  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปลหลักการแปลอังกฤษเป็นไทยวิเคราะห์ปัญหา
การแปลอังกฤษเป็นไทยฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ  Simple 
Sentences, Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้าที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับบุคคลสถานที่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

  This course looks at studying general knowledge about translation, 
principles of translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, 
exercising basic translation and simple sentences, compound sentences and complex 
sentences; exercising translation of short contents or paragraphs about people, places, work 
experiences and Buddhism.  
 GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา     3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
    การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 
กลวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการ
เขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
    This course looks at usage of English for giving information, making 
summary and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in 
daily life; citations and usage of dictionary for reading and writing based on Information 
system and electronic databases.  
              GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 
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    การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม 
ประเพณี และวัฒนธรรม  
    ASEAN language development on listening, speaking, reading and 
writing; communication and understanding society, tradition and culture. 
 

(4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย       3(3-0-6) 

   Statistics for Research 
    ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไค-สแคว์ การ
วิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา  เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ด้วยหลักทาง
สถิติ 
    This course looks at meaning and scope of statistics, central 
tendency, dispersion, probability, standard scores, estimation, random sampling, hypothesis 
testing, test for the mean and proportion, Chi–square test, linear regression and correlation, 
time series, index number, problem-solving by statistics in daily life. 
 GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน     3(3-0-6) 
   Computer for Work 
    องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการน าเสนอผลงาน การน าเสนอ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
    This course looks at basic components of computer both hardware 
and software, usage of application program for creative documentations, graphics and 
presentations, presentation of information, computer networking, E-mail, computer’s law, 
safety in computer system, ethics and responsibility for using computer, train to use new 
readymade software to keep up with nonstop new technologies. 
 GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
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    หลักการ ความส าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ใน
การสืบค้น การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่างๆ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
ค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    This course looks at principles and importance of IT system and 
information system in researching; usage of IT and other media in research and electronic 
database in order to develop communication and on-line learning, researching, writing 
reports of one’s research and ethics of IT usage. 
 GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 
   Science and Technology   
    แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต 
    This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules, 
scientific and technological development, natural science related to human beings, 
composition of human body, man and environment, health and nutrition, influence of 
science and technology on environment, application of science and technology in life. 
 
 3.1.6  ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 (1)  วิชาแกน 
วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
 HU 2001 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 

Communicative English Grammar 1 
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ รูปแบบประโยค อนุประโยค การเรียงค า 

ความสอดคล้องประธานและกริยาและกริยาช่วย กาล รูปแบบและการใช้โครงสร้างของภาษาพูดและภาษา
เขียน การฝึกความแม่นย าในการสร้างประโยคเบื้องต้น  

English grammar and structures, sentences, clauses, word order, 
subject-verb agreement, modalities, tenses, format and use of spoken and written language, 
accuracy in basic grammar 
 HU 2002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2     3(3-0-6) 

Communicative English Grammar 2 
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อนุประโยค ประโยค (ความรวม ความซ้อน ความผสม) กรรตุวาจกและกรรม
วาจก การประยุกต์ใช้ไวยากรณ์กับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เครื่องหมายวรรคตอน การผกผันของ
ประโยค การเปลี่ยนรูปของไวยากรณ์ และเครื่องหมายวาทกรรม  

Clauses, sentences ( compound, complex, compound- complex) , 
active and passive voices, application of English grammar with listening, speaking, reading 
and writing skills, punctuations, inversion, transformation of grammar and discourse markers 
วิชาด้านภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ  
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
 HU 2003 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
       Introduction to English Linguistics     3(3-0-6) 

ลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค า ความหมายของ
ภาษา และวากยสัมพันธ์ 

Characteristics of language and descriptive linguistics:  phonetics, 
phonology, morphology, semantics and syntax 
วิชาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2004 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to English Literature 
นิยามของวรรณคดี อังกฤษและอเมริกัน ประเภทของงานวรรณกรรม

ภาษาอังกฤษที่ส าคัญ นวนิยาย เรื่องสั้น     สารคดี บันเทิงคดี บทละคร บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง 
ตัวอย่างงานประพันธ์ที่ดีเด่นของวรรณกรรมแต่ละประเภท 

Definition of British and American literatures, important types of 
British and American literatures, novels, short stories, fictions, non-fiction, dramas, prose and 
poetry, samples of distinctive literature 
วิชาด้านความรู้ด้านการแปลเบื้องต้น   

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2005 การแปลเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Introduction to Translation 
ทฤษฎีการแปล ฝึกฝนการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทย

เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปลงานเขียนต่าง  ๆ และแนวทางแก้ไข 
รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่าง ๆในการช่วยแปล 

Translation theories; translation practice of basic general texts from 
English to Thai and Thai to English; and exploration of the various challenges facing 
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translators to create awareness of the interdisciplinary nature of translation; introduction to 
the use of computer-aided translation (CAT) software and other localization tools relevant 
to translation. 
 (2) วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาพระพุทธศาสนา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                        3(3-0-6) 

   History of Buddhism 
    โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาลพุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์การ

สังคายนาและการร้อยกรองพระธรรมวินัยนิกายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศประวัติและบทบาทของพระสาวกพระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญอิทธิพล
ของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทยศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

  World views on religions before the Buddha’s time, the history of 
Buddha and analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist 
scripture, and the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the Buddhism 
in Thailand and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis 
and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai art, and to 
study situations of the Buddhism at present. 
 BU5002  พระไตรปิฎกศึกษา1                 3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies1 

    วิเคราะห์การจ าแนกหมวดหมู่โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎกประเภทและ
ล าดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฐานะและความส าคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรองภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

    ศึกษาประวัติแนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัยวิธีบัญญัติพระ 
วินัยบทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆการปฏิบัติการตีความวินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมายการประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสิน
ปัญหา 

  The analysis of group classification, structure and contents of Tipitaka, 
types and orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of Tipitaka and 
Buddhist exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist proverbs. 
   To study concepts, and principles, purposes of the commandment 
of Vinaya(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of 
Sila(morality), preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary 
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disputes, and to study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an 
application of  methods of Vinaya in making decision of the problems. 
 BU5003  พระไตรปิฎกศึกษา2      3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 2 

    ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎกการจัดหมวดหมู่ในพระ
สุตตันตปิฎกวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่
เป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนาอุดมคติทางพระพุทธศาสนาวิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่ง
พระพุทธศาสนาพุทธจริยธรรมหลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตและการ
แก้ปัญหาสังคม 

  To study structure and contents of SuttaPitaka (Discourses), group 
classification of SuttaPitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas 
(discourses) with important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, 
Buddhist idiology, way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist 
ethics, code of morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and 
social problem solving 
 BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา3      3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 
   ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระ
อภิธรรมปิฎก ประวัติและสาระส าคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะ
หลักวิชาการพระพุทธศาสนาหลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระ
อภิธรรม จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการด ารงชีวิต 

  To study structure and contents of the AbhidhammaPitaka, group 
classification in AbhidhammaPitaka, history and essence of Abhidhamma from the scriptures 
of AbhidhammaPitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic  
principles, principles of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist 
philosophy, psychological science and application of principles of Abhidhamma in living 
 BU5005 พุทธวิถีไทย       3(3-0-6) 
   Buddhism and Thai Ways of Life 

    ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทยและรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ  เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ  ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา 
พระรัตนตรัย  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  หลักศาสนพิธี  และรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา    
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  The importance of Buddhism as Thai national religion and the 
important foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the 
King, the resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving 
and the development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the 
Buddhist holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities.  

BU5006  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   Pali for a Buddhist Research 

    ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้นการใช้ภาษาบาลีและ
การใช้ค าภาษาบาลีในภาษาไทยภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลีฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

   To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and 
Pali words in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and 
testing, to find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali 
documents. 
 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
   Sanskrit for a Buddhist Research  

    ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้นการใช้ภาษา
สันสกฤตและการใช้ค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทยภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ฉบับภาษาสันสกฤตฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต 

  To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of 
Sanskrit and Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures 
in Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or 
a brief summarized Sanskrit documents 
 BU5008   การปฏิบัติกรรมฐาน      3(3-0-6) 
   Meditation Practice 

    แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิปัสสนากรรมฐาน หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากส านัก
กรรมฐานที่ส าคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 
เงื่อนไขรายวิชา 

    ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในส านักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
30 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

  The concepts, principles, ways of meditation practice in the 
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Buddhism of both Samathakammathana (concentration development) and 
Vipassanakammathana (Insight development), the principles of Dhutonga practice (Austere 
practice), study the teaching of subjects of meditation and meditation exercise from the 
important meditation units in Thailand, practice in the right meditation development in 
according to the Buddhist teachings. 

The condition of subject:  
To practice the meditation at schools of meditation teachingat least 

30 hours for every semester until the completion of education 
BU5009  พระพุทธศาสนามหายาน      3(3-0-6) 

   Mahayana Buddhism 
    ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้น

ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ  

 ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระติชนัทฮันห์ เป็นต้น 
   To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, 
history and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between 
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of 
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata, 
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western 
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, 
PhraThichNhatHanhetc 
 BU5010  ศาสนศึกษา        3(3-0-6) 
   Religious Studies 

    ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีก าเนิดศาสนาภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ 
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่ส าคัญ ๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา 
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
   To study fundamental knowledge about the religions, ways of 
thinking, theory of the origin of religions, religious background history, culture, economy, 
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society, politics of Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study 
different components interesting each religious founder turning to the religion, the religious 
practice and experience of each founder, the analysis in comparison of religions on  
structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate objective of  important 
religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious relation and 
good understanding among religions 
 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 
   ศึกษาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและ
อธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะ
ด้วยภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่ก าหนดให้ 
   To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice 
in conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about 
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as 
defined 

BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    3(3-0-6) 
   Thai Buddhist Literature 

    ศึกษาวรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนีปัญญาสชาดก มหาชาติค าหลวง มหาเวสสันดรชาดก 
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 

To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya period 
to the present time by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding 
points, evolution of value and influence over Thai society and Buddhism: 
Triphumiphraruang, Mangaladipani, Pannasajataka, Mahajatikamluang, 
Mahavessantarajataka, Pathamasambothikatha etc. To study history and the result of work 
of Buddhist scholars of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai locality 

BU5013  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   Information Technology for Buddhism Propagation 
   หลักการ วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก 
คุณสมบัติ นักเผยแผ่และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
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พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่าง 
ๆ และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์ 
   The principles, methods and targets of Buddhism extension from 
Tipitaka, quality of Buddhist missionary and public information officer, modern public 
information science, media and information technology systems for the extension of 
Buddhism, the influence and impact of media and information technology towards 
Buddhism and Buddhist followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different 
styles of Dhamma sermon, and speaking practice on the principles of oratory basis 

BU5014  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
   Buddhism, Science and Technology 

    วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎ
แห่งกรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 
   Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the 
conformity of Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology, 
rules of Kamma (action) and sciences, scientific development and technology, and bio-
psychological technology 

BU5015   พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์     3(3-0-6) 
   Buddhism and Globalization 

    วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันบทบาทของ
องค์กรบุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความค าสอนของพระพุทธศาสนาปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนาและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ
กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ 
   The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern world, 
roles of  organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of Buddhist 
teachings, problems of Buddhism and external problems with an impact on the growth and 
decline of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma practice, 
Buddhist knowledge for the awareness of tendency and change of the world community 
under the contents of data, altitude and practice on the information as Buddhists in both 
prevention and recorrection of the weakness, and damage of the globalization in according 
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to the Buddhist ways 
BU5016  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน    3(3-0-6) 

   Buddhism and Sustainable Development 
    ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด

ของการพัฒนาแบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลัก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ การพัฒนาที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดย
ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  

  To study concepts, principles and the meaning of sustainable 
development, a mistake of the western development under the tendency of consumption 
wave and disharmony of the development as a modern academic principles and the 
development as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy basis as 
per the king’s conception, the development of non-destructive ecological systems, the 
construction of a project model for sustainable development by combining of Buddhist 
teachings and modern technology : the Buddhism and peace 

BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
   Buddhism in the Contemporary Thai Society 
   ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติ
ไทย พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ  สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน
ต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก  

  The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and 
Thai people, Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of 
Buddhism in modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King, government, 
and people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of  
Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies 

BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
   Buddhist Affairs Administration 
   วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัย
พุทธกาล ถึงปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการ
ปกครองและระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติ
ภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ 
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    ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัดการพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน 

  The analysis of forms and structure of Buddhist affairs administration 
in the Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the 
Buddhist followers. to study structure, systems of administration and the system of Thai  
Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration, management of 
religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of capital management, 
the account of temple and audit 
   To study status of temple administration, development of temple by 
using the method of management and good administration, relation between temple and 
community, participation in temple administration in community and development of 
temple as a centre of learning and spirit in community 
วิชาทักษะภาษา  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU 2006 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

         Listening and Speaking 1 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติทักษะการฟังและพูด เทคนิค

และวิธีการที่จ าเป็นส าหรับการฟังและพูดบทสนทนาส าหรับการสื่อสาร สถานการณ์ต่าง  ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องการออกเสียง ผ่านทางสื่อที่หลากหลายและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาแต่งประโยคหรือสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

This course aims to help students gain some essential listening and speaking skills, strategies and 
practice using dialogues for communication in everyday situations including related cultures, 
pronunciation and intonation through various media. Students can extend their knowledge through 
roleplaying and making-up dialogues. 

HU 2007 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
         Listening and Speaking 2 

เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง – พูดโดยเน้นที่ทักษะผู้เรียนในการสังเกต
และพิจารณาตามเงื่อนไขและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวันจาก แหล่งข้อมูลข่าวสารหรือสื่อต่าง 
ๆ แล้วน ามาสร้างเป็นบทสนทนาด้วยตนเองแล้วน าเสนอชั้นเรียนโดยผ่านวิธีการน าเสนอในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ การรายงานสถานการณ์ ข้อมูลต่าง ๆ
ในชีวิตประจ าวัน การน าเสนอบทสนทนารูปแบบต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน 

An emphasis on students’ skills to observe and consider conditions 
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and situations commonly occurring in everyday life, then bring this information making up 
conversation, dialogue or their own situation and present them in the class through various 
approaches such as a role play, interviewing the important people, reporting everyday 
information (weather, news, sport, etc), presenting information in daily life, etc.  
 HU2008  การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
                English Sentences and Paragraphs 

การศึกษาและฝึกเขียนประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความ
ซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้น ๆ  

The study and practice of simple, compound, and complex sentences, with an 
emphasis on short paragraph writing 

HU2009  ภาษาอังกฤษเพื่อการวัดมาตรฐานสากล 1    3(3-0-6) 
English for International Standardized Tests 1 
ลักษณะข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามแนวโทอิค โครงสร้างภาษา 

ไวยากรณ์และค าศัพท์ บทสนทนาและส านวน    การฟังและการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและความเข้าใจ 
การเขียนและการพูดในข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามแนวโทอิค 

Characteristics of standard test-TOEIC, English structure, grammar and 
vocabulary, conversation and expressions, listening and reading for main ideas and for comprehension, 
writing and speaking in standardized test-TOEIC.  

HU2010  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์    3(3-0-6) 
       Analytical and Critical Reading 

ทักษะการอ่านและกลวิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการ
พัฒนาค าศัพท์ การวิเคราะห์จากบทอ่านประเภทต่าง ๆ เช่น ข่าว บทความในหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
รวมถึงวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึกการวิจารณ์อย่างมีระบบในรูปแบบการอภิปรายและข้อเขียน 

Critical reading skills and strategies, critical thinking, vocabulary development; 
the analysis of diverse texts such as news, article in newspapers, articles in online media and literary 
works with constructive criticism practice through oral discussion and writing. 

HU2011    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ                   6(450) 
  Practicum in English 

ฝึกงานทางดา้นภาษาอังกฤษในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เหมาะสมกับนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต เน้นการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารโดยใช้ทักษะ
ทั้งด้านเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานน าเสนอรายงานอภิปรายผลการปฏิบัติงานดังกล่ าวตลอดจน
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อมหาวิทยาลัย  โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 
ชั่วโมง 

On-job training in public, private sectors or the appropriate other departments 
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with opportunities in using English in data collection or communications through four language skills, 
writing a report and giving a presentation at the end of internship with the minimum training period of 
450 hours 

 
วิชาภาษาศาสตร์  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2012 การออกเสียงภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

         English Pronunciation  
   การศึกษาระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนและอ่านออกเสียงพยัญชนะ 
สระและพยัญชนะควบกล้ าตามสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์สากล ( International Phonetic Alphabet-IPA) 
การศึกษาต าแหน่งของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงพูด ค าเทียบคู่ หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย กฎการ
เปลี่ยนแปลงเสียง การลงเสียงหนักเบา ท านองเสียงในระดับค า การออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ
ภาษาอังกฤษ-อเมริกันและแบบอังกฤษ-อังกฤษ 

The study of sound system in English, definitions of consonants, 
vowels and cluster consonants, symbol and transcription of word (International Phonetics 
Alphabet-IPA) including the articulatory phonetics emphasis on minimal pairs, phonemes, 
allophone, rule of sound, stress, intonation and pronunciation practices at the word level 
and practice of American and British styles.   

HU2013  สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
             English Phonetics and Phonology   
   การศึกษาทฤษฎีทางสัทศาสตร์และสรวิทยาเบื้องต้น กลวิธีการลงเสียงหนักเบา
ในระดับ วลี ประโยคและข้อความต่อเนื่อง การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์สากล และ
วิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนชาวไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
   The study of Phonetics and Phonology, strategies in sound stress, 
intonation and pronunciation practices at the phrase, sentence and discourse levels, the 
phonemic alphabet in relation to English pronunciation together with IPA transcription 
practice and a survey and critical problem of difficult sounds for Thai learners learning 
English as a foreign language. 

HU2014  โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
      English Structure 

โครงสร้างและความหมายของ  ค า  วลี และประโยคชนิดต่าง ๆ วิเคราะห์
โครงสร้างของประโยคจากข้อความที่ตัดตอนมาวิเคราะห์  โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพูด  และภาษาเขียน
โครงสร้างหลักของภาษาเขียน  การใช้ค าเชื่อม  และเครื่องหมายวรรคตอนประเภทต่าง ๆ 
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Structures and meanings of words, phrases and sentences, analysis 
of structures of sentences retrieved from the articles, analysis of written and spoken 
language structures, the main structure of written language, the use of connecting words 
and punctuation marks. 

HU2015  วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
        English Morphology and Syntax  

         โครงสร้างของค าวลีและประโยคในภาษาอังกฤษโดยรวมเรื่องรากศัพท์  แก่นค า 
ส่วนเติมหน้าค า ส่วนเติมท้ายค า หน่วยค า หน่วยค าย่อย โครงสร้างวลี โครงสร้างประโยคและทฤษฎี
วากยสัมพันธ์ 
        The structures of English words, phrases, sentences including word 
roots, bases, stems, prefixes, suffixes, morphemes, allomorphs, phrasal and clausal 
structures, and syntactic theories.  
 
 
  
วิชาวรรณคดี  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2016   เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 

British and American Short Stories 
การศึกษาเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน โดยวิเคราะห์แง่มุมและเทคนิคที่ส าคัญ 

ได้แก่ การด าเนินเรื่อง การน าเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง จนถึงวิธีการจบเรื่อง  
A study of selected British and American short stories, with an analysis 

of the important aspects and techniques, namely plot development, characterization, 
conflict presentation, and ways to end the story 

HU2017  นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
     British and American Novels 

การศึกษาวิวัฒนาการของนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน โดยวิเคราะห์แง่มุมและ
เทคนิคที่ส าคัญ รวมทั้งกลวิธีการด าเนินเรื่อง การน าเสนอตัวละคร ความขัดแย้ง บทสนทนา และการใช้
สัญลักษณ ์

A study of the development of the British and American novel, with 
an analysis of the important aspects and techniques, including plot development, 
characterization, and conflict, as well as the use of dialogue and symbols 

HU2018  ละครอังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
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     British and American Dramas 
การศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของละครอังกฤษและอเมริกันในแต่ละสมัย 

โดยเน้นวิธีการ เสนอแก่นของเรื่อง การวางโครงเรื่อง ลักษณะของตัวละคร และการสร้างบทสนทนาและ
ศิลปะในการน าเสนอ 

A study of the characteristics and development of British and 
American dramas in each period with an emphasis on the techniques of portraying theme, 
plot, and characterization, as well as on dialogue writing and staging 

HU2019  กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน      3(3-0-6) 
      British and American Poetry 

การศึกษาบทกวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันของนักเขียนส าคัญ โดยเน้นวิธีการ
ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของกวี ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ทางวรรณศิลป์ต่าง ๆ 

A study of British and American poetry by distinguished poets with 
an emphasis on the techniques used in presenting the poets’ thoughts and feelings, as well 
as on different literary devices 
วิชาการแปล  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา       น(บ-ป-ต) 
HU2020 การแปลภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

English Translation 1 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแปล ความแตกต่างทางโครงสร้างระหว่างภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรม การแปลอิงบริบทระดับค า วลี ประโยค และย่อหน้าสั้นๆ โดยเน้นการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

Fundamental concepts of translation, structural differences between 
English and Thai, dictionary use, and contextual translation of texts from the level of words, 
phrases, sentences to short paragraphs, focusing on translating English into Thai and vice 
versa 

HU2021 การแปลภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
English Translation 2 
การแปลบทความ ข่าว สารคดี บันเทิงคดี จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยเน้นการแปลที่ใช้ภาษาค าศัพท์ ส านวน ได้ถูกต้องเหมาะสม พ้ืนฐานอาศัย
หลักการแปล หลักการตีความ การแปลบันเทิงคดีด้วยภาษาไพเราะ สละสลวย เป็นธรรมชาติ และรักษา
ความหมายเดิมได้ครบถ้วนถูกต้อง 

Articles, news, non-fictions, fictions translated from English to Thai 
and Thai to English. The translation emphasis on language, vocabulary, idiomatic 
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expressions correctly and appropriately. The translation bases on principles of translation 
and interpretation. Fiction translation is rich in language beauty, being the natural including 
maintaining the meaning and flavor of the original, completely and accurately. 

HU2022 การแปลภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
English Translation 3 
หลักการและกลวิธีในการแปลเอกสารทางธุรกิจและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จดหมาย

ธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงานธุรกิจ รายงานการประชุม ข่าวธุรกิจ บทความ โฆษณา โดยเน้นการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
แปล 

Principles and strategies for translation from English to Thai for 
various business documents and print media: business letters, memorandums, business 
reports, minutes, business news, business articles and advertisements, focusing on 
translating English into Thai and vice versa. Analyze and solve problems found in the 
translation process. 

 
(3)   วิชาเลือก 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชาและสังเขปเนื้อหารายวิชา                           น(น-ป-ต) 
HU2023 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน       3(3-0-6) 
  Public Speaking in English 

หลักการพูดและฝึกพูดในที่ชุมชน  กล่าวปราศรัย  แสดงปาฐกถา  การอภิปราย
กลุ่มและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

Principles of speech and giving a speech in public places, public  
speaking, lecture, group discussion and interview in English 
 
 

HU2024 สัมมนาภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   Seminar in English 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ  งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ 

To study and analyze problems of English usage, report of a study of 
learning and teaching English, and skills in listening, speaking, reading and writing by using 
various techniques 

HU2025 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา       3(3-0-6) 
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  Language Research Methodology 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา หลักการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผลของการวิจัย และการน าวิธี
วิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป 

Language research methodology, research principles, sample 
sampling, data collecting, data analysis, interpretation, conclusion, discussion, and 
application of methodology for advanced study 

HU2026 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและและน าเสนองาน  3(3-0-6)  
  English for Discussion and Presentation   

   หลักการและวิธีการในการอภิปรายและน าเสนองาน ฝึกอภิปรายและน าเสนอ
งานในหัวข้อที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาและสถานการณ์ปัจจุบัน 
   Principles, techniques and strategies in discussion and Presentation, 
discussion and Presentation on the topics concerning Buddhism, Buddhist situations and 
current situations. 
 HU 2027 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานาบริบท   3(3-0-6) 

   English Listening and Speaking in Different Contexts 
การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การโต้ตอบในบท

สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมารยาททางสังคมที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

Conversation in various situations, Practice of listening, speaking, 
conversing in different situations, as well as polite style by using various of medias and 
technology both inside and outside classroom. 

HU2028 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา    3(3-0-6)  
English Skills in Buddhist Research 
ค าศัพท์  ส านวน  โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารทางพระพุทธศาสนา    

เช่น  พระไตรปิฎก  ต ารา  เอกสาร  และบทความทางพระพุทธศาสนา  เขียนสรุปความ และน าเสนอปาก
เปล่า 

Buddhist technical terms, expressions and structures of English used 
in Buddhist documents; the Tipitaka, texts, documents and articles concerning Buddhism, 
summarizing and oral presenting 

 
 

HU2029  การใช้ค าและรูปประโยคภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 
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  Use of English Words and Patterns   
การใช้ค า และรูปประโยคแบบต่าง ๆ ที่ให้ความหมายคล้ายกันหรือแตกต่างกัน  

การใช้ค าและรูปประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรับนักศึกษาไทย  
The use of words in English and sentence patterns with similar 

meaning and different meanings, error analysis in the use of English words and sentence 
patterns among Thai students by focusing on knowledge and skills in using words and 
sentence patterns 
 HU 2030  การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
              English Paragraph Writing 

ศึกษาลักษณะและฝึกเขียนอนุเฉทตามแบบต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบการเขียน
อนุเฉทที่ถูกต้อง ได้แก่ การย่อหน้า ประโยคแสดงความคิดหลัก ประโยคขยายความ ประโยคสรุป การ
จัดเรียงประโยค และการใช้ค าเชื่อมความคิด  

A study of the components of a good paragraph, consisting of 
indentation, a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence, as well as 
coherence and transitions, along with the practice of paragraph writing. 

HU 2031  การเขียนความเรียงและย่อความภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
               English Essay and Summary Writing 

ศึกษาลักษณะและฝึกเขียนอนุเฉทตามแบบต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบการเขียน
อนุเฉทที่ถูกต้อง ได้แก่ การย่อหน้า ประโยคแสดงความคิดหลัก ประโยคขยายความ ประโยคสรุป การ
จัดเรียงประโยค การใช้ค าเชื่อมความคิด และฝึกการเขียนความเรียงขนาดสั้น และการย่อความ  

A study of the components of a good paragraph, consisting of 
indentation, a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence, as well as 
coherence and transitions, along with the practice of paragraph writing and practice of short 
essay and summary writing. 

HU2032  ภาษาอังกฤษเพื่อการวัดมาตรฐานสากล 2    3(3-0-6) 
               English for International Standardized Test 2 

ลักษณะข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามแนวโทเฟิล /ไอเอล 
โครงสร้างภาษา ไวยากรณ์และค าศัพท์ บทสนทนาและส านวนการฟังและการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ
และความเข้าใจ การเขียนและการพูดในข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษตามแนวโทเฟิล/ไอเอล 

Characteristics of standard test-TOEFL / IELTS , English structure, 
grammar and vocabulary, conversation and expressions, listening and reading for main ideas 
and for comprehension, writing and speaking in standardized test-TOEFL / IELTS . 

HU2033 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
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  Introduction to English Transformational Grammar 
ทฤษฎีการพัฒนาของทฤษฎีไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต โดยเฉพาะเรื่องชนิด

ของกฎปริวรรต การใช้กฎ ความส าคัญในการเรียงล าดับกฎ 
Theories of the development of transformational English grammar, 

especially rules of transformational English grammar, usage of grammar rules, and the 
importance of grammar rules in a proper order 

HU 2034   ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์     3(3-0-6) 
                Introduction to Semantics 

การศึกษาแนวคิดทางอรรถศาสตร์ ทั้งการวิเคราะห์ความหมายเชิงทฤษฎี และ
ความหมายเชิงศัพท์ โดยเน้นความหมายที่เป็นสื่อทางความรู้สึก ความหมายของค าและถ้อยค า ความหมาย
ระหว่างบุคคล ตลอดจนความหมายที่สัมพันธ์กับระบบเสียง ระบบค า และวากยสัมพันธ์ 

A study of semantics and its theoretical and lexical analysis, with an 
emphasis on sense relations, word meaning, utterance meaning, and interpersonal meaning, 
as well as meaning related to phonology, morphology and syntax 

HU 2035   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สังคม    3(3-0-6) 
               Introduction to Sociolinguistics 

การศึกษาความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในสังคมกลุ่มต่าง ๆ ศึกษาประโยชน์ของ
การน าความรู้เรื่องความแตกต่างของภาษาไปใช้ โดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษาถิ่น และการน าข้อมูลของ
ภาษาศาสตร์สังคมไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และระบบของสังคม รวมทั้งการวางแผนเกี่ยวกับภาษา 

A study of linguistic variations used by different social groups, the 
application of linguistic diversity through dialects, and the application of sociolinguistic data 
as a tool to understand social structure, social system, and language planning 

HU 2036   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์จิตวิทยา   3(3-0-6) 
               Introduction to Psycholinguistics 

การศึกษาสัญญาณและการรับรู้ในด้านภาษาพูด ศึกษาหลักการและทฤษฎีการ
เรียนรู้ภาษาและการพูดสองภาษา เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมในการใช้ภาษาและการเรียนรู้
ภาษา 

A study of sign and cognition in speaking a language, principles and 
theories of language learning, and bilingualism for the understanding of language use 
behavior and language learning 

HU 2037  การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย   3(3-0-6) 
               Contrastive Analysis of English and Thai 

การศึกษาหลักการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใน
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ด้านการออกเสียง การเลือกใช้ค าศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และความหมายของค า 
A study of the contrastive analysis of English and Thai phonology, 

morphology, syntax, and semantics 
HU 2038   วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันที่คัดสรร    3(3-0-6) 

               Selected Topics in British and American Literatures 
หัวข้อเนื้อหาสาระ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะห์ งานกวีนิพนธ์ ร้อยแก้ว เรื่อง

สั้น นวนิยาย บันเทิงคดี และ    บทละครอังกฤษและอเมริกันที่สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมที่ได้รับการคัด
สรร   

Topics, concepts, and theories of literary criticism of British and 
American poetry, prose, short stories, novels, fictions and drama through selected literary 
works 

HU 2039  วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม่      3(3-0-6) 
               Modern British Literature 

การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษในช่วง ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 1945 โดยเน้นโลกทัศน์ 
แนวคิด และศิลปะการเขียนของนักเขียนส าคัญ 

A study of works written from the years 1901 to 1945, with an 
emphasis on the world view, perspectives, and literary art of prominent authors 

HU 2040  วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย      3(3-0-6) 
              Contemporary British Literature 

การศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง
ปัจจุบัน โดยเน้นงานของนักเขียนส าคัญ  

A study of the development of British literature written from WW II 
to the present, with an emphasis on the work of prominent authors 

HU 2041  วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่     3(3-0-6) 
               Modern American Literature 

การศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมอเมริกันยุคใหม่ 
จากผลงานของนักเขียนส าคัญ 

A study of literary forms and perspectives in modern American 
literature from works of distinguished authors. 

HU2042  วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย       3(3-0-6) 
              Contemporary American Literature 

การศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนวคิดในงานวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
จากผลงานของนักเขียนส าคัญ 
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A study of literary forms and perspectives in contemporary American 
literature in works of prominent authors 

HU 2043  การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
             English Movie and Television Script Translation 

การศึกษาลักษณะและตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

The study of the characteristics and examples of movie and 
television script translation, with an emphasis on practice translating from English into Thai 
and Thai into English 

HU 2044 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
                English for Tourism and Tour guide 

การศึกษาและฝึกใช้ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การสี่อสารค้น การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สังคม ศิลปวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์และการเดินทางในประเทศไทย 

Technical terms, expressions and structures of English used in 
tourism business, communication in tourism concerning tourist attractions, society, arts, 
cultures, geographical features, history and transportation in Thailand 

HU 2045 ภาษาอังกฤษในส านักงานและเลขานุการ 
                English in Office Work and Secretary 

การศึกษาลักษณะ และฝึกอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความ
ติดต่อการงาน รายงานสรุปและรายงานการประชุมในระดับที่สูงขึ้นส าหรับเลขานุการ 

The study of the characteristics and reading and writing practice of 
various types of letters, memos, reports, and minutes at an advanced level for secretaries 

HU 2046 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 
   English for Airline Business 
   ค าศัพท์ ส านวน และทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นต่อการบริการภาคพ้ืนและการ
บริการบนเครื่องบิน 
   Vocabulary, expressions, and communicative skills essential for 
ground and in-flight services. 

HU 2047 ภาษาอังกฤษธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Business English 

รูปแบบและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารและการติดต่อทางธุรกิจ เช่น
จดหมาย ประกาศ สัญญา รายงาน บันทึก และจดหมายอิเลคโทรนิค 
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Forms and expressions of English used in documents and  
communication in business such as letters, contracts, announcements, reports, notes and 
emails. 

HU 2048 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา    3(3-0-6)  
English for Public Relations and Advertising 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา        

การเขียนชื่อเรื่อง   หัวข้อ  สโลแกน  และวลีในการโฆษณา และเอกสารด้านการประชาสัมพันธ์  การ
พัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา 

English language skills required to perform the tasks related to 
public relations and advertising. Writing headings, headlines, slogans and set phrases in 
advertisement and public relation materials, developing oral communication strategies for 
public relations and advertising 

HU 2049 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม      (3-0-6) 
English for Hotel 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ3อุตสาหกรรมการโรงแรมเพ่ือ 

สื่อสารและจัดการด้านโรงแรม 
English language skills required to perform the tasks related to 

hotel industry for communication and hotel management 
       

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต       
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 

จ านวน 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ 
 

3.2  อาจารย์ผู้สอน 
  3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ล าดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 
 

นายไพโรจน์  บัวสุข Ph.D. (English)  
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Panjab University, India 
University of Delhi, India 
สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2546 
2540 
2536 

2 นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ 
 

Ph.D. (Buddhist 
Studies) 

Magadh University, India 
 

2547 
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M.A. (Linguistics) 
 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University, 
India 
สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 

2537 

3 นายศักดิพงษ ์โสภาจร M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Nagpur University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
2549 

4 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก 
(ไร่สงวน) 

M.A. (Philosophy) 
 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Kurukshetra University, 
India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2549 
 

2545 
5 นายคัมภีรภาพ คงส ารวย 

 
วท.ม. (อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 

2550 
 

3.2.2  อาจารย์ 
ล าดับ ชื่อ–ฉายา  

นามสกุล 
คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก ส าเร็จจาก ปีท่ีจบ 

 
1 พระมหาไมตรี ปุญฺ ามริน์โท 

(กองแสน) 
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
ป.ธ. 9 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556 
2547 

2 พระบวร ปวรธมฺโม (มูลอาษา) พธ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
พธ.ม. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2559 
2556 

3 พระครูปลัดประพันธ์ สุรกโร 
(สังการ) 

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2560 
 

2557 

4 พระมหานรินทร์ สุมโน  
(ประสมพงศ์) 

กศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2551 
 

2548 

5 นายสานิตย์ สีนาค ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 

2546 
2559 
2539 
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6 นายอภิเดช สุผา ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2560 
 

2557 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ   
ล าดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก ต าแหน่งวิชาการ 

2 ดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ Ph.D. (Linguistics) 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ป.ธ. 5 

อาจารย์ 

3 ดร.สมร เกษสม Ph.D. (Linguistics) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ) 

หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง จึงได้ก าหนดให้มี
โครงการการเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ และ วิชา HU2011 การฝึกประสบการณ์อาชีพ
ทางภาษาอังกฤษ โดยฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานใด ๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาทั้ง
ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 

4.1.2  มีทักษะการท างานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
4.1.3  มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการท างาน
เป็นทีม 

4.2  ช่วงเวลา 
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 รวมระยะเวลา 450 ชั่วโมง ดังนี้ 

            ก าหนดให้ฝึกปฏิบัติ 15 สัปดาห์ หรือ 75 วัน วันละ 6 ชั่วโมง (75X6 = 450 ชั่วโมง) 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามท่ีหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ
ก าหนด) 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย  
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อม
ทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ - จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
- ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสดงความคิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและ
หาข้อสรุป 
- รายวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดส าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่าง ๆ ของ
คณะฯ 
-มีรายวิชาคอมพิว เตอร์ เ พ่ือการท างานและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา  
-ฝึกให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการ
น าเสนอผลงาน 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 
-แบ่งกลุ่มนักศึกษาจับคู่สนทนาตามสถานการณ์ต่าง 
ๆ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
สอดแทรกตามรายวิชาต่าง ๆ 
-ทุกรายวิชาเน้นการบรรยาย ถามตอบเป็น
ภาษาอังกฤษ 
-ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 



55 

มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 
1.4 การวางแผนการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ
ท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกัน
เป็นกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการท างาน ท างาน
ร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม 
-มีรายวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิตส าหรับ
นักศึกษาและมีการสอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามรายวิชาต่าง ๆ 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเ พ่ือ
ส่งเสริมการการวางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน 
การท างานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มี
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาต่าง ๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่าง ๆ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 หมวดศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1 )  มี หลั ก ธ ร รม ในกา ร
ด าเนินชีวิต 
2 )  มี วิ นั ย  เ ค า ร พ ใ น
กฎหมายและสิทธิของคน
อ่ืน ๆ  
3 )  มี จิ ต ใ จ เ สี ย ส ล ะ 
ประพฤติ ตน เกื้ อกู ล ต่ อ
สังคม   

1 )  มี ก า ร ส อ น ส อ ด แ ท ร ก
หลักธรรมและปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย 
2) มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เ พ่ื อ พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 
 

1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการ
ใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมีระเบียบ
วินัย 
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม 
3) ประเมินความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ และงานที่มอบหมาย 

  
 2.1.2  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) รู้ จั กกฎเกณฑ์ทางสั งคม 1) การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้ 1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
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เคารพกฎหมาย และเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ข อ ง ม นุ ษ ย์  สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) ตระหนักรู้ ในคุณค่ าของ
ศิลปะภาษาและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ 
5) รู้หลักการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

ถ่ายทอด  
2) การมอบหมายงานศึกษา
ค้นคว้า และการน าเสนอผลงาน
จากการค้นคว้า   
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และประชุมสัมมนา 
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บู ร ณ า ก า ร ส า ร ะค ว า มรู้ ทุ ก
รายวิชาผ่านเวทีกิจกรรมสรุป
บ ท เ รี ย น ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง
นิทรรศการ  ละคร เวที  หรื อ
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

สอบ ทดสอบ  ทดลองปฏิบัติ   
การน าเสนอผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้า การใช้สื่อ  และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย 
3) ประเมินการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม  
 

  
 2.1.3  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2 )  วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะประ เ มิ น
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทาง 
การท างานและด ารงชีวิตได้อย่าง 
เป็นสุขและสร้างสรรค์ 
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการท างาน 
และการติดต่อสื่อสาร 

1)  ฝึ กการคิดวิ เคราะห์ เ ชิ ง
เ หตุ ผ ล  ผ่ า นกิ จ ก ร รมและ
สถานการณ์จริง 
2 )  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสั งคม ศาสนา 
กิจกรรมวิชาการ และการศึกษา
ดูงาน 
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย 
 

1) ประเมินกิจกรรม  
2) สังเกตพฤติกรรม การกระท า 
และการแสดงออก 
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 
 

  
 2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีภาวะผู้น า รู้จักการใช้เหตุผล 
ว า งตน ได้ อย่ า งถู กต้ อ ง ต าม

1) ก าหนดวิธีการเรียนการสอน
โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

1) ประเมินผลจากการท างาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
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กาลเทศะ   
2 )  มี ความ เสี ยสละ  บ า เ พ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม 
4) รู้จักวางแผนในการท างาน 
และด าเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 

2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ
การท างานเป็นทีม 
 
3) จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
 

2) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 
3) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียน 
 

  
 2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความสามารถจัดกลุ่ม
ความรู้  และคิ ดวิ เ คราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 
2) มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้  การจัดเก็บ 
ประมวลผลข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3) มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม ส าหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได ้

1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 
แ ล ะ เทค โน โ ล ยี ส า ร สน เท ศ เ พ่ื อ
การศึกษาค้นคว้า 
2)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าผ่าน
ระบบเครือข่ าย อิน เทอร์ เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 
 

1) ประเมินผลการเรียนรู้โดย
อาจารย์ผู้สอน  
2) ประเมินผลจากการศึกษา
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
3 )  ประ เมิ นการน า เ สนอ
ผลงานจากการค้นคว้าผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) ส า ม า ร ถ ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้อย่างถูกต้องและ
ลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

1) ก าหนดให้นักศึกษาท างานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
และลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 
2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 

1) ประเมินจากการส่งงานตรง
ตามเวลาที่ก าหนด  
2) ประเมินจากปริมาณการ
ทุจริตในการสอบและการละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
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2) ส า ม า ร ถ ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย โ ด ย ไ ม่ ล ะ เ มิ ด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
3) สามารถน าความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ ใ ช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และสังคม 
 

โดยให้ความส าคัญต่อการละเมิด
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง  

3) ประเมินพฤติกรรมการน า
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและสังคม  

 
 2.2.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วย
ภ าษา อั ง กฤษ ใ นหั ว ข้ อ ด้ า น
วิชาการ สังคมและวิชาชีพได้  
สรุปใจความและประเด็นส าคัญ
จากสิ่ ง ที่ ฟั ง ได้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง 
สามารถแยกแยะประเภทของ
ข้อมูลที่อ่านในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ และสามารถน าเสนอ
รายงานทั้งในรูปปากเปล่าและ
การเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทั้ ง นี้  เ ที ย บ เ ท่ า ร ะ ดั บ  C1 
( Proficient User) ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  Common 
European Framework of 
Reference for Languages: 
learning, teaching, 
assessment (CEFR) 
2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้
ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้าน
ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  ก า รออก เ สี ย ง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตาม
หลักสัทศาสตร์ และสัทวิ ทยา

1) การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การน าเสนอ
การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้  
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการ
เขียนรายงาน 
2) การฝึกปฏิบัติ การได้ฝึกการ
ท างานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
 

ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรี ยนรายวิชา โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า
แบบฝึกหัด การท ารายงาน การ
น าเสนอผลงาน 
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ภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์
ความหมายและที่มาของค าถาม
ตามวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ 
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมายของวลีและประโยค
ต า ม ห ลั ก ว า ก ย สั ม พั น ธ์
ภาษาอังกฤษ  
3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณกรรมประเภท
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร
อั ง ก ฤ ษ แ ล ะอ เ ม ริ กั น แ ล ะที่
ป ร ะ พั น ธ์ ห รื อ แ ป ล เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ  
4) สามารถแปลข้อความและตัว 
บทประเภทต่าง ๆ จากภาษา 
อังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษา 
ไทยเป็นภาษาอังกฤษ  

 
 2.2.3  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษท่ีได้รับ
จากการประมวลผลการเรียนรู้
ทั้ งหมดเ พ่ือใช้ งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและสามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ
2) การ ให้ ศึ กษาค้นคว้ า ด้ ว ย
ตนเอง  การสัมมนา การท า
รายงาน และรายงานหน้าชั้น
เรียน 
 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา  
2) ประ เมิ นผล งานจ า ก กา ร
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การสัมมนา การท ารายงาน 
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 2.2. 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน  วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษในการท างาน
ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจ
บทบาทของตนเองและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้
เข้ากับความหลากหลายในสถานที่
ท างานและสังคม 
2) สามารถประมวลทักษะและ
องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
น ามาใช้ในการท างานของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
2) การจัดให้มีฝึกประสบการณ์
อาชีพ  

1) ประเมินจากการท ารายงาน
กลุ่ม และการรายงานหน้าชั้น
เรียน 
2) ประเมินผลการเรียนรายวิชา
ฝึกประสบการณ์อาชีพ  

 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถแยกแยะประเภทของ
ข้อมูลภาษาอังกฤษที่ ใช้ ในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ สามารถ
น าเสนอรายงานในที่ประชุมโดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมาใช้ เ พ่ือพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง า น ด้ า น
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการท า ง าน 
(Digital Literacy) 
 

1) ฝึกการน าเสนอผลงานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบ e-learning  

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ 
การท ารายงานการน า เสนอ
ผลงาน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
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รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 
  3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
  2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืน ๆ  
  3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม   
  3.1.2  ความรู้ 
 1)  รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  2)  มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3)  มีคุณธรรม และเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4)  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ 
5)  รู้หลักการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 3.1.3  ทักษะทางปัญญา 
 1)  ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2)  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3)  ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางท างานและด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ 

 4)  ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาการท างาน และการติดต่อสื่อสาร 
 3.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1)  มีภาวะผู้น า รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  
  2)  มีความเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  3)  มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม 
  4)  รู้จักวางแผนในการท างาน และด าเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 
 3.1.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 
  2)  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอ

ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
  3)  มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่

เหมาะสม ส าหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

3.1  หมวดศึกษาทั่วไป                    
  1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -GE1001 การต่อต้านการทุจริต                    
รายวิชาเลือกเรียน                    
-GE1002 ท้องถิ่นศึกษา                    
-GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย                       
-GE1004 สันติศึกษา                    
- GE1005 การศึกษาเพ่ือชีวิต                    
- GE1006 ไทยศึกษา                    
- GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                    
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

รายวิชาบังคับเรียน                    
 -GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                    
รายวิชาเลือกเรียน                    
 -GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา                    
- GE2003 การวางแผนชีวิต                    
- GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี                    
- GE2005 จิตวิทยากับชีวิต                    
    3)  กลุ่มวิชาภาษา                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -GE3001 ภาษาไทย                    
 - GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
- GE3003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และการสืบค้น 

                   

รายวิชาเลือกเรียน                    
- GE3004 การแปลอังกฤษ                    
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

- GE3005 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ
การศึกษา                    

- GE3006 ภาษาอาเซยีนเพ่ือการเรียนรู้
วัฒนธรรม 

                   

4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร ์

                   

รายวิชาบังคับเรียน                    
- GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย                    
รายวิชาเลือกเรียน                    
-GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อกาท างาน                    
- GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 

                   

- GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 3.2.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  1) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด 

2) สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการ 
3) สามารถน าความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคม 
 3.2.2  ความรู้ 
  1) สามารถฟังและพูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อด้านวิชาการ สังคมและวิชาชีพได้ 
สรุปใจความและประเด็นส าคัญจากสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้อง สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลที่อ่านในสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปปากเปล่าและการเขียนอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ทั้งนี้ เทียบเท่าระดับ C1 (Proficient User) ตามมาตรฐานสากล Common European Framework of 
Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR)  

2) สามารถประยุกต์องค์ความรู้ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษด้านต่าง ๆ เช่น การออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์ความหมายและที่มา
ของค าถามตามวิทยาหน่วยค าภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของวลีและประโยคตาม
หลักวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ  

3) สามารถอ่าน ตีความ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ
บทละครอังกฤษและอเมริกันและท่ีประพันธ์หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
  4) สามารถแปลข้อความและตัวบทประเภทต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
 3.2.3  ทักษะทางปัญญา 
  1) สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับจากการประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
 3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า เข้าใจบทบาทของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับความ
หลากหลายในสถานที่ท างานและสังคม 

2) สามารถประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในการท างานของตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

  1) สามารถแยกแยะประเภทของข้อมูลภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
สามารถน าเสนอรายงานในที่ประชุมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

2) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน (Digital Literacy) 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ 
    ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ              
1)  วิชาแกน              
-HU2001 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1              

-HU2002 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2              

-HU2003 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น              
-HU2004 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น              
-HU2005 การแปลเบื้องต้น              
2)  วิชาเฉพาะด้าน              
-พระพุทธศาสนา              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
รายวิชาบังคับเรียน              
-BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา              
-BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1              
-BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2              
-BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3              
-BU5005 พุทธวิถีไทย              
-BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา              

-BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา              

-BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน              
รายวิชาเลือกเรียน              
-BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-BU5010 ศาสนศึกษา               
-BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา              

-BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย              
-BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา              

-BU5014 พระพุทธศาสนากับวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี              

-BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน ์              
-BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน              

-BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย              
-BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-ทักษะภาษา              
-HU2006 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 1              
-HU2007 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 2              
-HU2008 การเขียนประโยคและอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ              

-HU2009 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวัดมาตรฐานสากล 
1              

-HU2010 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์              

-HU2011 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ              

-ภาษาศาสตร ์              
-HU2012 การออกเสียงภาษาอังกฤษ              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-HU2013 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ              
-HU2014 โครงสร้างภาษาอังกฤษ              
-HU2015 วรรณคดีวจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ              

-วรรณคดี              
-HU2016 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน              
-HU2017 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน              
-HU2018 ละครอังกฤษและอเมริกัน              
-HU2019 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน              
-การแปล              
-HU2020 การแปลภาษาอังกฤษ 1               
-HU2021 การแปลภาษาอังกฤษ 2              
-HU2022 การแปลภาษาอังกฤษ 3              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
3) วิชาเลือก              
-HU2023 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน              
-HU2024 สัมมนาภาษาอังกฤษ              
-HU2025 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา              
-HU2026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและ
น าเสนองาน              

-HU2027 การฟังและพูดภาษาอังกฤษในนานา
บริบท              

-HU2028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าทาง
พระพุทธศาสนา              

-HU2029 การใช้ค าและรูปประโยค
ภาษาอังกฤษ                             

-HU2030 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ              



73 

มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-HU2031 การเขียนความเรียงและย่อความ
ภาษาอังกฤษ              

-HU2032 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวัดมาตรฐานสากล 
2              

-HU2033 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต
เบื้องต้น                                  

-HU2034 ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์              
-HU2035 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับภาษาศาสตร์
สังคม              

-HU2036 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
จิตวิทยา              

-HU2037 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย              
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-HU2038 วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันท่ีคัด
สรร              

-HU2039 วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม่              
-HU2040 วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย              
-HU2041 วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม่               
-HU2042 วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย              
-HU2043 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์
ภาษาอังกฤษ              

-HU2044 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์              

-HU2045 ภาษาอังกฤษในส านักงานและ
เลขานุการ                            

-HU2046 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน              
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รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง 
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 
-HU2047 ภาษาอังกฤษธุรกิจ              
-HU2048 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์
และโฆษณา              

-HU2049 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม              
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1  การทวนสอบในระดับรายวิชา เป็นการตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ
ข้อสอบของนักศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย 
  2.1.2  การทวนสอบในระดับหลักสูตร  เป็นการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยนักศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผ่านการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1  ประเมินจากบัณฑิตที่มีงานท า  เป็นการประเมินหลักสูตรโดยผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่ง
เป็นบัณฑิตท่ีมีงานท า 
  2.2.2  ประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเป็นการประเมินทักษะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  การส าเร็จการศึกษา   
3.1.1  ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร 
3.1.2  ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.2  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้ยังต้องมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 1.2  การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในด้านการจัดการเรียนการสอน
 1.3  การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรการมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า
เพ่ือจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้องที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือ
ทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร การก าหนดให้มีอาจารย์ใหม่
ร่วมสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและอาชีพ 
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรืออาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานทั้งใน

และต่างประเทศในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการสายตรง อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการ
น าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ในการควบคุมก ากับมาตรฐานหลักสูตร  จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 

หลักสูตรไม่ได้และให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยโดยประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร  

1.2   คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนและต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1รายการในรอบ5ปี
ย้อนหลัง 

1.3   การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปีโดยต้องปรับปรุงให้เสร็จและ

อนุมัต/ิให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
1.4   การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1– 5 
ทุกตัว 

 
2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรนี้ จะสะท้อนไปที่คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการมีงานท า โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 
2.2 บัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
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นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

3.1   การรับนักศึกษา 
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- มีการท ารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา 
- มีการท าบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- มีการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย์ 

องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- มีระบบการบริหารอาจารย์ 
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2  คุณภาพอาจารย์ 
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ 
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรฯ มีการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- มีระบบกลไกและหลักคิดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการก าหนดผู้สอนให้

เป็นไปตามหลักสูตร 
- มีระบบการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

การจัดการเรียนการสอน 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 

- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 

และ มคอ.7) 
5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 

             มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7  ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1) ระบบการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
    2) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ 
    3) มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
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7.   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตาม

เป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

     

3. มีรายละเ อียดของรายวิชา และรายละเ อียดของ
ประสบการณ ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรืออาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรืออาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13 ผลการสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นปีสุดท้ายของ
นักศึกษาต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของระดับปริญญา
ต รี  เ ที ย บ เ ท่ า ร ะ ดั บ  C1 (Proficient User) ต า ม
มาตรฐานสากล Common European Framework of 
Reference for Language: learning, teaching, 
assessment (CEFR) หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 9 10 10 12 13 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะก่อนการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
1.1.2 ประเมินหลังจากที่ได้น ากลยุทธ์ไปใช้แล้ว โดยแบบประเมินรายวิชาและตลอด

หลักสูตรจากนักศึกษา 
1.1.3 ประเมินหลังจากที่ได้น ากลยุทธ์ไปใช้แล้ว โดยแบบประเมินรายวิชาและตลอด

หลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1.1.4 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินของนักศึกษาแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
1.2.2  การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2.3 ประเมินโดยการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาสาขาวิชา

อ่ืนและจากมหาวิทยาลัยอื่น  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถประเมินได้จาก 

1) ความรู้ความสามารถของนักศึกษาปีสุดท้าย 
2) การท างานของนักศึกษา 
3) ความพึงพอใจของนายจ้าง 
4) การด าเนินชีวิตที่เป็นสุขทั้งส่วนตนและสังคม 
5) ความต้องการของผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร 
6) จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร (Peer Evaluation Committee) ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ ใน
การบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป 

4.2 จัดสัมมนาระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
4.3 เชิญผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมา อ่านหลักสูตรและชี้แนะการบริหารหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
   ภาคผนวก ก  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
   ภาคผนวก ข  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ภาคผนวก ค  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
   ภาคผนวก ง  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



85 

มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก    
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
ก. ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
หลักสตูร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in English 

หลักสตูร ศลิปศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
Bachelor of Arts Program in English 

 
คงเดิม 

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
Bachelor of Arts (English) 

ชื่อย่อ   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

          B.A. (English) 

ชื่อปริญญา  ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาอังกฤษ) 
 Bachelor of Arts (English) 

ชื่อย่อ     ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

             B.A. (English) 

 
 

คงเดิม 

 
ข. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 เหตุผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต คงเดิม 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 6  หน่วยกิต (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  6  หน่วยกิต คงเดิม 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 6  หน่วยกิต (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                 6  หน่วยกิต 

คงเดิม (3) กลุ่มวิชาภาษา                         12 หน่วยกิต (3) กลุ่มวิชาภาษา                         12 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ                     104 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                       114 หน่วยกิต เพ่ิมหน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาศาสนา                       30  หน่วยกติ 
- วิชาบังคับ                                 24 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                   6 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ           66  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ                                 57 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก                                   9 หน่วยกิต 

1.  วิชาแกน  15  หน่วยกิต 
วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 6  หน่วยกิต 
วิชาด้านภาษาศาสตรภ์าษาอังกฤษ   3  หน่วยกิต 
วิชาด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น  3  
หน่วยกิต 
วิชาด้านความรูด้้านการแปลเบื้องต้น    3  หน่วยกิต 
2.  วิชาเฉพาะด้าน 84  หน่วยกิต 
พระพุทธศาสนา                         30  หน่วยกิต 
ทักษะภาษา (วิชาด้านทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน)                  
21  หน่วยกิต 
ภาษาศาสตร์                            12  หน่วยกิต 
วรรณคดี                                12  หน่วยกิต 
การแปล                                  9  หน่วยกิต 

ปรับตามมคอ.
1 
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(3) วิชาฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ 
                                                8 หน่วยกิต 

(3) วิชาฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ                              
6 หน่วยกิต  ปรับเป็นวิชา

ทักษะทาง
ภาษา 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต คงเดิม 

ตลอดหลักสูตร                         140 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                         150 หน่วยกิต 
เพ่ิมหน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เหตุผล 

1) รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน                     3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน                    3 หน่วยกิต คงเดิม 
- GE1001 การต่อต้านการทุจรติ - GE1001 การต่อต้านการทุจรติ  คงเดิม 
รายวิชาเลือกเรียน                          3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน                       3  หน่วยกิต คงเดิม 
- GE1002 ท้องถิ่นศึกษา - GE1002 ท้องถิ่นศึกษา   คงเดิม 
-GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย   -GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย  

 
คงเดิม 

- GE1004 สันติศึกษา  - GE1004 สันติศึกษา   คงเดิม 
-GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต  -GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต  

 
คงเดิม 

- GE1006 ไทยศึกษา  - GE1006 ไทยศึกษา  คงเดิม 

- GE1007มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง - GE1007มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง คงเดิม 

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

รายวิชาบังคับเรียน                      3  หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน                   3  หน่วยกิต คงเดิม 

-GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   
-GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   
  

คงเดิม 

รายวิชาเลือกเรียน                      3  หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน                    3  หน่วยกิต คงเดิม 

- GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา - GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา คงเดิม 

- GE2003 การวางแผนชีวิต - GE2003 การวางแผนชีวิต คงเดิม 

-GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี -GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี คงเดิม 

-GE2005 จิตวิทยากับชีวิต 
 

-GE2005 จิตวิทยากบัชีวิต 
 

คงเดิม 

3) รายวิชาในกลุ่มภาษา 

รายวิชาบังคับเรียน                      9  หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน                   9  หน่วยกิต คงเดิม 

- GE3001 ภาษาไทย   - GE3001 ภาษาไทย   คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เหตุผล 
- GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 

- GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 

คงเดิม 

- GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  - GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
   

คงเดิม 

รายวิชาเลือกเรียน                      3  หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน                    3  หน่วยกิต คงเดิม 

- GE3004 การแปลอังกฤษ - GE3004 การแปลอังกฤษ คงเดิม 

-GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรยีน -GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรยีน 
  

คงเดิม 

-GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม   -GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม   
คงเดิม 

4) รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน                       3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน                    3 หน่วยกิต คงเดิม 

- GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย  
 

- GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย  
 

คงเดิม 

รายวิชาเลือกเรียน                      3  หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน                    3  หน่วยกิต คงเดิม 
- GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน  - GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการท างาน  คงเดิม 

-GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า   

-GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า   

คงเดิม 

- GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คงเดิม 

หมวดวิชาเฉพาะ/ กลุ่มวิชาศาสนา 
                                         30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ/ กลุ่มวิชาศาสนา 
                                        30  หน่วยกิต 

คงเดิมทุก
รายวิชา 

 
ง.  หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 
กลุ่มวชิาศาสนา                           30 หน่วยกิต กลุ่มวชิาศาสนา                  30 หน่วยกิต คงเดิมทุก

รายวิชา 
รายวิชาบังคับ                             24 หน่วยกิต รายวิชาบังคับ                    24 หน่วยกิต คงเดิม 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คงเดิม 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1 คงเดิม 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 คงเดิม 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 คงเดิม 
BU5005 พุทธวิถีไทย BU5005 พุทธวิถีไทย คงเดิม 
BU5006 ภาษาบาลเีพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา BU5006 ภาษาบาลเีพื่อการค้นคว้า

พระพุทธศาสนา 
คงเดิม 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา 

BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา 

คงเดิม 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน คงเดิม 
รายวิชาเลือก                               6  หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี ้

รายวิชาเลือก                      6  หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี ้

คงเดิม 

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน คงเดิม 
BU5010 ศาสนศึกษา BU5010 ศาสนศึกษา คงเดิม 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
คงเดิม 

BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของไทย 

คงเดิม 

BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

คงเดิม 

BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คงเดิม 

BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน ์  BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน ์  คงเดิม 
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา

แบบยั่งยืน 
คงเดิม 

BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วม
สมัย 

คงเดิม 

BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา BU5018 การบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนา 

คงเดิม 

รายวิชาบังคับ                            57  หน่วยกิต วิชาแกน                          15  หน่วยกิต 
ปรับตามมคอ.1 

HU2001 การออกเสียงภาษาอังกฤษ HU2012 การออกเสียงภาษาอังกฤษ -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
(ทักษะภาษา) 

HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 
1
  

- -ตัดออก 

HU2003 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 - -ตัดออก 
HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ HU2014 โครงสร้างภาษาอังกฤษ -เปลี่ยนรหัสวิชา 

-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 



90 

มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

(ทักษะภาษา) 
HU2005 การแปลภาษาอังกฤษ HU2005 การแปลเบื้องต้น -ปรับสังเขป

รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 

HU2006 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ HU2027 การฟังและพูดภาษาอังกฤษใน
นานาบริบท 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เลือก 

HU2007 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 
 

HU2015 วจีวิภาคและวากยสมัพนัธ์อังกฤษ -ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
(ภาษาศาสตร์) 

HU2008 การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจ - -ตัดออก 
HU2012 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน้ HU2004 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน้ -ปรับสังเขป

รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2010 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ HU2044 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-ปรับสังเขป
รายวิชา 

HU2011 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ HU2010 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
และวิจารณ ์

-ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
(ทักษะภาษา) 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่การวิเคราะห ์ - -ตัดออก 
HU2013 การเขยีนอนุเฉทและความเรียง
ภาษาอังกฤษ 

HU2008 การเขียนประโยคและอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ 

-ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
(ทักษะภาษา) 

HU2014 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน HU2023 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน -เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เลือก 

HU2015 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ HU2009 ภาษาอังกฤษเพื่อการวัด
มาตรฐานสากล 1 

-ปรับสังเขป
รายวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน 
(ทักษะภาษา) 

HU2016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขยีนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

- -ตัดออก 

 HU 2001 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 1 

เพิ่มรายวิชา 

 HU 2002  ไวยากรณภ์าษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 2 

เพิ่มรายวิชา 

 HU 2003 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพิ่มรายวิชา 
 วิชาเฉพาะด้าน                   84 หน่วยกิต ปรับตาม

มคอ.1 
 HU 2006 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 1  เพิ่ม

รายวิชา 
 HU 2007 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษ 2 เพิ่ม

รายวิชา 
 HU2013 สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ  เพิ่ม

รายวิชา 
 HU2016  เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน  เพิ่ม

รายวิชา 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 HU2017 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน เพิ่ม
รายวิชา 

 HU2018 ละครอังกฤษและอเมริกนั เพิ่ม
รายวิชา 

 HU2019 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน เพิ่ม
รายวิชา 

 HU2020 การแปลภาษาอังกฤษ 1 เพิ่ม
รายวิชา 

 HU2021 การแปลภาษาอังกฤษ 2 เพิ่ม
รายวิชา 

 HU2022 การแปลภาษาอังกฤษ 3 เพิ่ม
รายวิชา 

รายวิชาเลือก                                9 หน่วยกิต รายวิชาเลือก                     15 หน่วยกิต ปรับตาม
มคอ.1 

HU2017 สัมมนาภาษาอังกฤษ HU2024 สัมมนาภาษาอังกฤษ -เปลี่ยนรหัสวิชา 
HU2018 ภาษาอังกฤษในส านักงาน HU2045 ภาษาอังกฤษในส านักงานและ

เลขานุการ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-ปรับสังเขป
รายวิชา 

HU2019 ภาษาอังกฤษส าหรับเลขานุการ - -ตัดออก 
HU2020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ HU2047 ภาษาอังกฤษธุรกิจ -เปลี่ยนรหัสวิชา 
HU2021 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และ
โฆษณา 

HU2048 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์
และโฆษณา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม HU2049 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม -เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2023 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว - -ตัดออก 

HU2024 ภาษาอังกฤษเพื่อการคน้คว้า
พระพุทธศาสนา 

HU2028 ภาษาอังกฤษเพื่อการคน้คว้า
พระพุทธศาสนา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2025 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาที HU2026 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและ
น าเสนองาน 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนช่ือ
รายวิชา 
-ปรับสังเขป
รายวิชา 

HU2026 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น HU2033 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต
เบื้องต้น 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2027 การใช้ค าและรูปประโยคภาษาอังกฤษ HU2029 การใช้ค าและรูปประโยค -เปลี่ยนรหัสวิชา 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ภาษาอังกฤษ  
HU2028 บทประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ - -ตัดออก 
HU2029 เรื่องสั้นและนวนิยาย - -ตัดออก 
HU2030 กวีนิพนธ์อังกฤษ - -ตัดออก 
HU2031 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา HU2025 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา -เปลี่ยนรหัสวิชา 
 HU 2030 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวิชา 
 HU 2031 การเขียนความเรียงและย่อความ

ภาษาอังกฤษ 
เพิ่มรายวิชา 

 HU2032 ภาษาอังกฤษเพื่อการวัด
มาตรฐานสากล 2 

เพิ่มรายวิชา 

 HU 2034  ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ เพิ่มรายวิชา 
 HU 2035  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ภาษาศาสตรส์ังคม 
เพิ่มรายวิชา 

 HU 2036  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาศาสตร์จติวิทยา 

เพิ่มรายวิชา 

 HU 2037 การวิเคราะห์เปรียบต่าง
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 

เพิ่มรายวิชา 

 HU2038  วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันที่
คัดสรร 

เพิ่มรายวิชา 

 HU 2039 วรรณคดีอังกฤษสมัยใหม ่ เพิ่มรายวิชา 
 HU 2040 วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย เพิ่มรายวิชา 
 HU 2041 วรรณคดีอเมริกันสมัยใหม ่ เพิ่มรายวิชา 
 HU 2042 วรรณคดีอเมริกันร่วมสมัย เพิ่มรายวิชา 
 HU 2043 การแปลบทภาพยนตรแ์ละบท

โทรทัศน์ภาษาอังกฤษ 
เพิ่มรายวิชา 

 HU2046 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน เพิ่มรายวิชา 
 
จ.  กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
                                               8  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ                             6  หน่วยกิต 

ลดหน่วยกิต 

HU2032 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ 

 

- -ปรับเป็น
โครงการ 

HU 2033 การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ 

HU 2011 การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-เปลี่ยนเป็นวิชา
เฉพาะด้าน
(ทักษะภาษา) 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

ฉ. หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เหตุผล 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตาม
รายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาน้ันๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ 

 
 

คงเดิม 

หมายเหตุ : การรปรับปรุงในภาพรวมทั้งหมด คือ เพิ่มรายวิชาใหม่ ยกเลิกรายวิชาเดิมบางวิชาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเปลี่ยนช่ือรายวิชา กล่าวโดยสรุปคือส่วนใหญ่คงรายวิชาเดิมไว้  แต่ปรับปรุงสังเขปรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
ประวตัิและผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายไพโรจน์ บัวสุข 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
สังกัด             คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
 
2. คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
Ph.D. (English) Panjab University, India 2546 
M.A. (Linguistics) University of Delhi, India 2540 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2536 

 
3.  ผลงานวิชาการ 

3.1 งานวิจัย 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 
3.3 ต ารา/บทความวิชาการ  

คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, ศักดิพงษ์ โสภาจร และ สมควร ข่าสะโปน. 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน. วารสารวิชาการแสงอีสาน,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
143-154. ISSN 1658-5329. 

คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข เรื่อง การสร้างความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรม บทบาทสมมต ิการประชุมวิชาการระดับชาติ ตะวันออกพบตะวันตก มมร., ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 , 2561, หน้า 153-164. 

ไพโรจน์ บัวสุข, ศักดิพงษ์ โสภารจร และสมควร ข่าสะโปน. เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษส าหรับ 
Non-native Speakers. วารสารวิชาการแสงอีสาน , ปีที่  13 ฉบับที่  29 (สิงหาคม-
ธันวาคม 2559), หน้า 16-25, ISSN 1658-5329. 

4. ประสบการณ์การสอน  
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

HU2028 กวีนิพนธ์อังกฤษ 3 
HU2008 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา  3 
HU2013 ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ 3 
HU2029 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา 3 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

2.  ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ) 
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
 
2. คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University, India 2547 
M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University, India 2540 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 2537 

 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 งานวิจัย 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 
3.3 ต ารา/บทความวิชาการ 

คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, ศักดิพงษ์ โสภาจร และสมควร ข่าสะโปน. 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน. วารสารวิชาการแสงอีสาน,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
143-154. ISSN 1658-5329. 

คัมภีรภาพ คงส ารวยและเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ . เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมความรู้สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการแสงอีสาน, ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (สิงหาคม-ธันวาคม 2559), 
หน้า 1-15, ISSN 1658-5329. 

 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1  3 
ED1086 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3 
HU2006 การเขียนประโยคและอนุเฉท  3 
ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1  3 
ED1086 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3 
HU2009 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  3 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

3.  ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายศักดิพงษ์ โสภาจร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
2. คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
M.A. (Linguistics) Nagpur University, India 2553 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549 

 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 ต ารา/บทความวิชาการ  
ศักดิพงษ์ โสภาจร. เรื่อง ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้และความคงทน

ของค าศัพท์  และความสามารถด้านการพูดของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. วารสารวิชาการแสงอีสาน,  ปีที่ 15 
ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 115-125. ISSN 1658-5329. 

คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, ศักดิพงษ์ โสภาจร และ สมควร ข่าสะโปน. 
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน. วารสารวิชาการแสงอีสาน,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
143-154. ISSN 1658-5329. 

ไพโรจน์ บัวสุข, ศักดิพงษ์ โสภารจร และสมควร ข่าสะโปน. เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษส าหรับ 
Non-native Speakers. วารสารวิชาการแสงอีสาน ,  ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (สิงหาคม-
ธันวาคม 2559), หน้า 16-25, ISSN 1658-5329. 

 
4. ประสบการณ์การสอน  

 รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
HU2004 การอ่านตีความ 3 
HU2015 การฟังเพ่ือความเข้าใจ 3 
HU2017 การอ่านเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง 3 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 
HU2004 การอ่านตีความ 3 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

4.  ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ-นามสกลุ พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
 
2. คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
M.A. (Philosophy) Kurukshetra University, India 2549 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545 

 
3. ผลงานวิชาการ 

3.1 ต ารา/บทความวิชาการ  
สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา, พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน. (2560). เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออก

กลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนขามแก่นนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก ารศึกษามั ธยมศึ กษา เขต  25 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐ าน 
กระทรวงศึกษาธิการ. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 
หน้า 92 – 101 TCI2 

พระวรชัด ทะสา พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน และ สิทธิพร เกษจ้อย. (2562). เรื่อง คุณภาพชีวิตของทหาร
กองประจ าการค่ายสีหราชเดโชไชย อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น . วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 หน้า 
196-207 TCI1 

Saccarak Raisa-ngeuan, Apisak Sukying. (2019). The effect of Narrow Reading on Vocabulary 
Learning and Reading Comprehension in EFL Learners.Proceeding ICELF 2019 
International Conference on English Language Studies. PP.203-217 

 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา 3 
HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
ED1050 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา 3 
HU2016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

5.  ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายคัมภีรภาพ คงส ารวย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด                      คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
2. คุณวุฒิ 

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
วท.ม. (อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550 

3. ผลงานวิชาการ 

3.1 ต ารา/บทความวิชาการ  
คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข, เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์, ศักดิพงษ์ โสภาจร และ สมควร ข่าสะโปน. 

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน. วารสารวิชาการแสงอีสาน,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
143-154. ISSN 1658-5329. 

คัมภีรภาพ คงส ารวย, ไพโรจน์ บัวสุข. เรื่อง การสร้างความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรม บทบาทสมมต ิการประชุมวิชาการระดับชาติ ตะวันออกพบตะวันตก มมร., ปีที่ 1 
ฉบับที่ 1 , 2561, หน้า 153-164. 

คัมภีรภาพ คงส ารวย . เรื่อง The Development of Thai Qualifications Framework for 
Higher Education Management System: A Case Study of Mahamakut 
Buddhist University Isan Campus. วารสารวิชาการแสงอีสาน , ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 
(สิงหาคม-ธันวาคม 2559), หน้า 54-65, ISSN 1658-5329. 

คัมภีรภาพ คงส ารวยและเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์.  เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมความรู้สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการแสงอีสาน, ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (สิงหาคม-ธันวาคม 2559), 
หน้า 1-15, ISSN 1658-5329. 

4. ประสบการณ์การสอน  
รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 

HU2004 การอ่านตีความ 3 
HU2017 การอ่านเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง 3 
BU5011 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 
HU2015 การฟังเพ่ือความเข้าใจ 3 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2559 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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มคอ. 2 หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2564) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

 

 


