
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์/ภาควิชาภาษาตะวันตก 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in English 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts(English) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (English) 
3. วิชาเอก 
 ภาษาอังกฤษ 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า139 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2ภาษาที่ใช้ 
      ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
      หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554 
 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ …6../…2559…… 
วันที่…23……เดือน…มิถุนายน……พ.ศ. 2559 
 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที…่……วันที่………เดือน………พ.ศ. 25……… 
 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561(หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 พระธรรมทูต ธุรกิจส่วนตัว ครู อาจารย์ นักวิชาการ  งานในภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
9.ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 1) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.
นครปฐม 
ลำดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขา

วิชาเอก 
สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 พระมหาสมัคร  
มหาวีโร* 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ.(สังคม
วิทยา) 
 

University of Delhi, 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2537 
 

2532 
 

2 พระกิตติสารสุธ*ี อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ. (การ
สอน
ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2538 
 
2535 

 

3 พระมหาวิโรจน*์  
าณวีโร 

อาจารย ์ Ph.D. 
(Linguistics) 
M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ. 
(การศึกษา) 

Napur University 
 
Napur University 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 

2540 
 

2537 

4 นางสาวณัฐธนธีรา ศรีภา อาจารย ์ ศศ.ม 
(ภาษาศาสตร์)
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม. มหิดล 
 
ม. สงขลานครินทร ์

2546 
 

2541 

5 นางสาวอรรชนิดา 
หวานคง 

อาจารย ์ ศศ.ม 
(ภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ) 
ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
 
ม. เกษตรศาสตร์ 

2555 
 

 
2551 

หมายเหตุ: *หมายถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        2) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 
ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิสาขา สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 
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วิชาการ วิชาเอก 
1 นายไพโรจน์  บัวสุข* รองศาสตราจารย์ 

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

Panjab University 
 
University of Delhi 
 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย  

2546 
 

2540 
 

  2536 
 

2 นาย วิทลู ทาชา*  ผู้ช่วย           
ศาสตราจารย์ 

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

University of Delhi 
 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 

 2537 
 

3 นายศักดิพงษ์ โสภาจร* อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics)  
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Nagapur University 
 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2553 
 

2549 
 

4 นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

Ph.D. (พุทธ
ศาสตร์) 
M.A. 
(ภาษาศาสตร์) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ 

Magadh University – 
อินเดีย 
Banaras Hindu 
University – อินเดีย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย - ไทย 

2545 
 

2541 
 

2537 

5 พระยูเกศ ถิรธมฺโม (ศากยะ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษา
อังฤษ) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 
– ไทย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย – ไทย 

2558 
 

2552 

หมายเหตุ: *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3) สำหรับเปิดสอนณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาต.ในเมืองอ.เมืองจ.เชียงใหม ่

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 พระมหาจุลชีพ  เขมชีโว* 
 

อาจารย ์ M.A. (English) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Kurukshetra 
University, India. 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2547 
 

2543 

2 พระมหาสมชาย ปภากโร* 
 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  

University of Delhi, 
India 
ม. มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2542 
 

2540 

3 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง* 
 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ. 

University of Delhi, 
India 
ม. มหามกุฏราช

2550 
 

2547 
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(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัย 
4 นายจง  ลีลาศีลธรรม อาจารย ์ M.A. 

(Linguistics) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi, 
India 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2541 
 

2537 

5 นายประดิษฐ์  คำมุงคุณ อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of 
Mysore, India 
ม. มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2556 
 

2553 

หมายเหตุ: *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    4) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก 

สำเร็จจาก ปีที่จบ 

1 พระมหาณัฐภัทร์กิตฺติเมธี* อาจารย์  Ph.D.(Linguisti
cs) 
M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Banares Hindu 
University 
Banares Hindu 
University 
ม. มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2554 
 

 2547 
 

 2543 

2 นางสาว มนชญษร นะตะ* อาจารย ์ ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ในอาชีพ) 
ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
 
 
 
ม.มหาสารคาม 

2554 
 
 
 

2529 

3 พระมหาไมตรีกิตฺติสาโร 
(เสนานนท)์* 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

University of 
Mysore, India 
 
ม. มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย 

2552 
 
 

2546 

4 นางสาวดารารัตน์ศรีวิพฒัน์ อาจารย ์ กศ.ม. 
ศน.บ. 
ป.ออ.(ครู) 
 
ศศ.บ. 

มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรร
มาธิราช 
 
มหาวิทยาลยั
รามคำแหง 

2555 
 
2553 
 
2553 
 
 
2539 

5 นายอโนชาสิมพา     อาจารย ์ กศ.ด (การ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
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อุดมศึกษา) 
ศน.บ. (การ
ภาษาอังกฤษ) 

 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
2549 

หมายเหตุ: *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     5)  สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยต.ภูหลวงอ.ปัก
ธงชัยจ.นครราชสีมา 

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 พระครูบวรคณานุศาสน*์ อาจารย ์ M.A. (English) 
ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu 
University, 
India 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2540 
 
2535 

2 พระมหาเอกวัฒน์สิริสมฺปนฺ
โน* 

อาจารย ์ ค.ม. (จิตวิทยา
แนะแนว
การศึกษา) 
ศน.บ.
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา-ไทย 
 
ม.มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2559 
 
 
2554 

3 แม่ชีศรีสลับ อุปมัย* 
 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
ศษ.บ ๖
(ภาษาไทย) 

Pune University, 
India 
ม.รามคำแหง 

2540 
 
2500 

4 นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
  
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
อ.บ.๖
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏ
นครราชสีมา-ไทย 
 
ม.ศิลปากร-ไทย 

2558 
 
 
2517 

5 นางสาวธิติมนต์ เล็กอุทัย 
 

อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
B.A. 
(Linguistics) 

California State 
University, 
Fresno 

2558 
 
2554 

หมายเหตุ: *หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 สังคมโลกปัจจุบันมีความเจริญทางด้านการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันไปทั่วโลกโดยมี

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อ อีกท้ังเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มีการค้นพบวิธีใหม่ๆ 
11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การเดินทาง การติดต่อถึงกันเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จึง

ทำให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในหมู่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว 
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11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวในด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

11.1.4 เกิดการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้หน่วยงานต่างๆต้อง
ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำงาน เพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว  

11.1.5 มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นสากลเพ่ือให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ การกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน มีการกำหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

11.1.6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาชาติโดยพระธรรมทูต 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยต่างๆ เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก   

11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ รับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลการสื่อสารที่หลากหลาย 
 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุในข้อ 
11 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้าน
การติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจสังคม และตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การ
เรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกความเป็นคนดี มีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป  
      12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดี ความประพฤติดี มีความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชา มีความ
พร้อมในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณมีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถ ในการวิจัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วมด้วย
หรือไม่อย่างไร  

- ไม่มี 
13.2รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอ่ืนเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
- ไม่มี 

13.3 การบริหารหลักสูตรนี้/การบริหารจัดการ 
13.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทำหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา ในการพิจารณาข้อกำหนดรายหมวดวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ดำเนินการ 



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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 13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
    1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งในและนอกประเทศ 

1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
    1.3เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่  

1.3.1 ทดแทนหลักสูตรเดิม ซึ่งจะครบกำหนดอายุ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 
1.3.2 ปรับตามข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลจากการประเมินหลักสูตร 
1.3.3 ปรับชื่อปริญญาให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่บัณฑิตสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
1.3.4 ปรับคำอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและทันสมัย 
1.3.5 ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับตลาดแรงงาน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
▪ การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

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

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   หลักฐาน คือ มคอ.3 
2. หลักสูตร และ มคอ.3 
3. มีรายวิชาสัมมนาทางภาษาอังกฤษ  
โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ใช้ 
ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทาง 
วิชาการ 
หลักฐาน คือ หลักสูตร/มคอ.3 
4. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30 
หน่วยกิต 
หลักฐาน คือ หลักสูตร 

▪ การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ 
เป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มี 
มนุษยสัมพันธ์ 

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษา 
ให้มีความเป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ 
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2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ  
 

หลักฐาน คือ โครงการกิจกรรม 
2. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30 
หน่วยกิต 
หลักฐาน คือ หลักสูตร/มคอ.3 
จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
นักศึกษามีศีลธรรมคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
มีรายวิชากฎหมายและธรรมปฏิบัติ 
สำหรับสาขาวิชา 
หลักฐาน คือ 

▪ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 

1. เพ่ิมรายวิชาหมวดวิชาบังคับ  
ซึ่งนักศึกษาต้องเรียน เพื่อ 
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน 
สถานการณ์จริง 

1. มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางภาษาอังกฤษ 5 หน่วยกิต 

หลักฐาน คือมคอ.2 และ
หลักสูตร 

▪ การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ๆท่ีสำคัญ 
 

1. เพ่ิมความรู้ในด้าน
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  

1. มีรายวิชาเพ่ิมจากหลักสูตร พ.ศ. 
2554 จำนวน 7 วิชา คือ HU2008 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
HU2020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ HU2021 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์
และโฆษณา HU2022 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม HU2023 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
HU2024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า
ทางพระพุทธศาสนา HU2025 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและ
โต้วาท ี
หลักฐาน คือหลักสูตร 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็นออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้
กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559(ภาคผนวก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษา

ภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย 
    1.3 การคิดหน่วยกิต/การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

1.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

1.3.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 2.2.1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบ
คัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่สภาวิชาการกำหนด  
 2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม 
 2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
 2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ 
    2.3ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า(ดูผลประเมิน มคอ. 5 และ 7) 

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
      2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ

สอน การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำ 
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์อย่างสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา 
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนำการเรียน 
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีการศึกษา 

 ชั้นปีที่ 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1 50 50 50 50 50 

2  50 50 50 50 

3   50 50 50 
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4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    50 50 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 จำแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท) 
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
 2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 453,050 906,100 1,359,150 1,812,200 2,265,250 
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย ตอบ
แทนวัสดุ 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 753,050 1,456,100 2,159150 2,862,200 3,565,250 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 2559 2560 2561 2562 2563 
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 
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอนพัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

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

งบดำเนินการ (เงินเดือน) 132,000 264,000 396,000 528,000 660,000 
รวมรายจ่าย 532,000 964,000 1,396,000 1,828,000 2,260,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 45,587 บาท (เกณฑ์ สมศ.) 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
            ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การเทียบความรู้และประสบการณ์
และการเทียบโอนหน่วยกิต ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
                  3.1.2.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
                    (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6  หน่วยกิต 
                    (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต 
                    (3) กลุ่มวิชาภาษา     12  หน่วยกิต 
                    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6  หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     103 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา     30  หน่วยกิต 
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 (2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ     66 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  หน่วยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

        รวม 139หน่วยกิต 
          3.1.3รายวิชา 

3.1.3.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6หน่วยกิต 

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

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

GE1005  การศึกษาเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
  Education and 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  Acquiring Knowledge 
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) 
   Buddhist Artsand Archaeology 
 GE2005  จิตวิทยากับชีวิต     3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 
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(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 Communicationand 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  คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน   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 
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
ก. บังคับ 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 
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BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3     3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
BU5005 พุทธวิถีไทย      3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
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 
ข. เลือก 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 
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ66 หน่วยกิต 

     ก. วิชาบังคับ 57 หน่วยกิต 
HU2001  การออกเสียงภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  English Pronunciation 
HU2002     การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                                   3(3-0-6) 
  English Conversation 1 
HU2003 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                                   3(3-0-6) 
  English Conversation 2  
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HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  English Structure 
HU2005 การแปลภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
  English Translation 
HU2006    การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   3(3-0-6) 
  English Listening for Comprehension 
HU2007 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ                               3(3-0-6) 
  English Syntax 
HU2008    การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ                    3(3-0-6) 
  English Reading for Comprehension 
HU2009 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น               3(3-0-6) 
  Introduction to English Literature 
HU2010 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6) 
  English for Tourist Guides 
HU2011 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  English Newspaper Reading 
HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์   3(3-0-6) 
  Analytical Reading in English 
HU2013 การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
  Paragraph and Essay Writing 
HU2014 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน    3(3-0-6) 
  Public Speaking in English 
HU2015 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 

   English for Career Preparation 
HU2016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  English for Buddhist Essay Writing  
HU2017 สัมมนาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

   Seminar in English 
ข. เลือก 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
HU2018 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน                            3(3-0-6) 
  English for Workplace 
HU2019 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ                             3(3-0-6) 
  Secretarial English 
HU2020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ     3(3-0-6) 
  Business English 
HU2021 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา  3(3-0-6)  

English for Public Relations and Advertising 
HU2022 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม    3(3-0-6) 

English for Hotel 
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HU2023 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  
  English for Tourism  
HU2024 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา  3(3-0-6)  

English Skills in Buddhist Research  
HU2025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและโต้วาที   3(3-0-6)  
  English forDiscussion and Debate   
HU2026 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น                     3(3-0-6) 
  Introduction to English Transformational Grammar 
HU2027  การใช้คำและรูปประโยคภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 
  Use of English Words and Patterns  
HU2028 บทประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  English Proses 
HU2029 เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  English Short Story and Novel 
HU2030 กวีนิพนธ์อังกฤษ                             3(3-0-6) 
  English Poetry 
HU2031 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา     3(3-0-6) 
  Language Research Methodology 

 ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับ 7 หน่วยกิต 
HU2032 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ      2(90) 
  Career Preparation in English  
HU2033    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ                 5(225) 
  Practicum in English 

  3.1.3.3หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
ที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่           
คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      = GE 
  -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    = GE1xxx 
  -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    = GE2xxx 
  -กลุ่มวิชาภาษา     = GE3xxx 
  -กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  = GE4xxx  
  

กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา    = BU5xxx 
 คณะศาสนาและปรัชญา      = PH 
  -ภาควิชาพุทธศาสตร์                 = PH1xxx 
  -ภาควิชาปรัชญา     = PH2xxx 
  -ภาควิชาศาสนศาสตร์                 = PH3xxx 
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 คณะมนุษย์ศาสตร์      = HU 
  -ภาควิชาภาษาตะวันออก    = HU1xxx  
  -ภาควิชาภาษาตะวันตก                       = HU2xxx 
 คณะสังคมศาสตร์       = SO 
  -ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      = SO1xxx 
 -ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์        = SO2xxx 
 คณะศึกษาศาสตร์       = ED 
  -ภาควิชาวิชาการศึกษา                = ED1xxx 
  -ภาควิชาบริหารการศึกษา           = ED2xxx 
  -ภาควิชาการศึกษานอกระบบ     = ED3xxx 
 ความหมายของรหัส 
 พยัญชนะตัวที่ 1 และท่ี 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ 
 เลขตัวที่ 1หมายถึง ภาควิชา 
 เลขตัวที่ 2-4หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละภาควิชา ตั้งแต่ 001–999 
 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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3.1.4ตัวอย่างแนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา        
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6 
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง 3 3 0 6 
GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3 3 0 6 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6 
HU2001 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 18 0 36 
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  18 
          

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

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 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3 3 0 6 
HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  18 18 0 36 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   36 
   

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2 3 3 0 6 
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 

 HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  3 3 0 6 
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6 
GE3XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาภาษา) 3 3 0 6 
GE4XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ) 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  18 18 0 36 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   54 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 3 0 6 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา3 3 3 0 6 
HU2003 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 
HU2005 การแปลภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
GE2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์) 3 3 0 6 
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา) 3 3 0 6 
BU5XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา) 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21 21 0 42 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   75 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

HU2006 การฟังภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 3 3 0 6 
HU2007 วากยสัมพันธ์อังกฤษศึกษา 3 3 0 6 
HU2008 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3 3 0 6 
HU2009 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น 3 3 0 6 
HU2010 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 3 0 6 
HU2011 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
HU2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21 21 0 42 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   96 

       
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3 3 0 6 
HU2013 การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
HU2014 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3 3 0 6 
HU2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 2 3 3 0 6 
HU2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ)3 3 3 0 6 
HU2XXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ)4 3 3 0 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  21 21 0 42 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   117 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

HU2015 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3 3 0 6 

HU2016 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

HU2017 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
HU2032 การเตรียมประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ 2 2(90) 
HUXXXX รายวิชาเลือกเรียน (กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 5 3 3 0 6 
XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
 รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  17 17 (90) 30 
 รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม   134 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

HU2033 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ  5 5(450) 
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 5    
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม  139 
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3.1.5สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    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
สากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกความเป็น
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 ปัญหาสำคัญในท้องถิ่น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปรายและ
นำเสนอข้อมูล อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดำเนินชีวิตให้มีความสุข 
    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  
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การทำนิติกรรมและสัญญา หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดำเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของ
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. 

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

    ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อสันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน 
สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ 
การใช้การสื่อสารและสื่อมวลชนเพ่ือส่งเสริมสันติภาพให้ เกิดขึ้น ในสังคม การนำหลักธรรมทาง
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  การศึกษาเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
   Education for Lives 
       ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจำเป็นและความสำคัญของการ
เรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้าน
การจัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด 
ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   This course introducesmeaning 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
ดำเนินชีวิตของคนไทย  โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม  ตลอดจนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย 
     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  การสร้างสำนึก
ทางสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโน
สำนึกทางจริยธรรม 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. 
          5.5.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2001   มนุษย์กับการแสวงหาความรู้    3(3-0-6) 
   Man and    
    ความหมาย ความสำคัญของปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะความคิด 
กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย ประยุกต์หลัก
ปรัชญาในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
      This course introduces meaning and importance of philosophy, 
metaphysic, epistemology, ethics, and esthetics of both western and eastern philosophy 
from the ancient time to current, characteristic of thought, process of reasonable thinking, 
language and reasoning of both deductive and inductive methods, adaptation of 
philosophy for living in present social conditions. 
 GE2002  พุทธจริยธรรมศึกษา     3(3-0-6) 
   Buddhist Ethics Study 
    ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม  การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
    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. 



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

23 

 GE2003  การวางแผนชีวิต      3(3-0-6) 
   Life Planning 
       ความหมายและความสำคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิต
การเรียน การทำงาน การเตรียมการสำหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ครองเรือนและการดำรงชีวิต  
    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 

       ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์วิวัฒนาการ
และอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมปรัชญาธรรมทางวัตถุลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ
สกุลศิลปะการสงวนรักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

  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 ความเป็นมาของวิชา
จิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ 
แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา 
       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. 

5.5.3  กลุ่มวิชาภาษา 
 GE3001  ภาษาไทย      3(3-0-6) 
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   Thai Language 
 หลักเกณฑ์แนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาไทยมาตรฐานใน
ปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการ
แสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ 
 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  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
   Fundamental English  

ศึกษาคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนเน้นฝึก
ฟัง-พูดเบื้องต้นโดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อ่ืนและศึกษากฎเกณฑ์เก่ียวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าท่ีจำเป็นจะต้องใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการฟัง-
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. 
 GE3003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
   English for Communicationand informal Retrieval 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 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  

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปลหลักการแปลอังกฤษเป็นไทยวิเคราะห์ปัญหาการแปลอังกฤษ
เป็นไทยฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple Sentences, 
Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บุคคลสถานที่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

This course looks at studying general knowledge about translation, principles of 
translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, exercising 
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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  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา    3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด 
อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อ
ระบบสารสนเทศ 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  ภาษาอาเซียนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม   3(3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 
 การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาในกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพ่ือการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และ
วัฒนธรรม  
 ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; 
communication and understanding society, tradition and culture. 

5.5.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัย      3(3-0-6) 

   Statistics for Research 
 ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล 
ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย และ
สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา  เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ด้วยหลักทางสถิติ 
 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  คอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงาน    3(3-0-6) 
   Computer for Work 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนำเสนอผลงาน การนำเสนอสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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 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  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
 หลักการ ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในการสืบค้น การ
สร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นคว้า การเขียน
รายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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) 
   Scienceand Technology   
 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ธรรมชาติวิทยาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย
และ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการดำรงชีวิต 
 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. 
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(5)กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา      น(บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
   History of Buddhism 

    โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาลพุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์การ
สังคายนาและการร้อยกรองพระธรรมวินัยนิกายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศประวัติและบทบาทของพระสาวกพระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอิทธิพลของ
พุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทยศกึษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 BU5001  History of Buddhism     3(3-0-6) 

  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 Studies 1 

    วิเคราะห์การจำแนกหมวดหมู่โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎกประเภทและ
ลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฐานะและความสำคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรองภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

    ศึกษาประวัติแนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัยวิธีบัญญัติพระ 
วินัยบทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆการปฏิบัติการตีความวินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัยศึกษา
เปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมายการประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสินปัญหา 
 BU5002  Tipitaka Studies 1     3(3-0-6) 

  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 
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 

    ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎกการจัดหมวดหมู่ ในพระ
สุตตันตปิฎกวิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่
เป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาอุดมคติทางพระพุทธศาสนาวิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่ง
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พระพุทธศาสนาพุทธจริยธรรมหลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหา
สังคม 
 BU5003  Tipitaka Studies 2     3(3-0-6) 

  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 การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรม
ปิฎก ประวัติและสาระสำคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนาหลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดำรงชีวิต 
 BU5004  Tipitaka Studies 3     3(3-0-6) 

  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 

    ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทยและรากฐานสำคัญ
ของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์
ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทยวัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
การส่งเสริมและการคุ้ มครองพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา 
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

BU5005  Buddhism and Thai Ways of Life   3(3-0-6) 
  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. 
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   The analysis of nature, forms and beliefs in the Buddhism of Thai 
society, temples and Thai monks, the Buddhist organization, the measurement of the 
Buddhist study in Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism and 
problem- solving and the development of Buddhism and sufficient economy 

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

    ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้นการใช้ภาษาบาลีและ
การใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทยภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลีฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

BU5006  Pali for a Buddhist Research    3(3-0-6) 
   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 
Palidocuments. 
 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   Sanskrit for a Buddhist Research  

    ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้นการใช้ภาษา
สันสกฤตและการใช้คำภาษาสันสกฤตในภาษาไทยภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ฉบับภาษาสันสกฤตฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต 
 BU5007  Sanskrit for a Buddhist Research   3(3-0-6) 

  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 ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสำนัก
กรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา 
เงื่อนไขรายวิชา 

  ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสำนักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา 

BU5008  Meditation Practice     3(3-0-6) 
  The concepts, principles, ways of meditation practice in the 

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 
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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 ประวัติและการเกิดขึ้นของ

พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ  

 ศูนยตา โยคาจารย์ หลักโพธิจิต นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น 
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระติชนัทฮันห์ เป็นต้น 

BU5009  Mahayana Buddhism     3(3-0-6) 
   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 ทฤษฎีกำเนิดศาสนาภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ 
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่สำคัญ ๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา 
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 BU5010  Religious Studies     3(3-0-6) 
   To study fundamental knowledge about the religions, ways of 
thinking, theory of the origin of religions, religious background history, culture, economy, 
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 
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 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 
   ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้ 

BU5011  English for Buddhism Propagation   3(3-0-6) 
   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 

    ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนีปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก 
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย 

BU5012  Thai Buddhist Literature    3(3-0-6) 
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
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่าง ๆ 
และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์ 

BU5013  Information Technology for Buddhism Propagation  3(3-0-6) 
   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 
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BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

   Buddhism, Science and Technology 
    วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกัน

ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่ง
กรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 

BU5014  Buddhism, Science and Technology  3(3-0-6) 
   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 การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนาปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนาและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ
กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ 

BU5015  Buddhism and Globalization   3(3-0-6) 
   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 
to the Buddhist ways 

BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบย่ังยืน   3(3-0-6) 
   Buddhism and Sustainable Development 

    ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพัฒนาแบบตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลัก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ การพัฒนาที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสาน
หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  

BU5016 Buddhism and Sustainable Development  3(3-0-6) 
  To study concepts, principles and the meaning of sustainable 

development, a mistake of the western development under the tendency of consumption 
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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 พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย 
พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ  สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต่อ
พระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก  

BU5017  Buddhism in the Contemporary Thai Society 3(3-0-6) 
  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 
   วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
ถึงปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและ
ระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้นำทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ 

    ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัดการพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน 
 BU5018  Buddhist Affairs Administration   3(3-0-6) 

  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 
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(2)กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา   ชื่อรายวิชาและสังเขปเนื้อหารายวิชา                           น(น-ป-ต) 
 HU2001 การออกเสียงภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  English Pronunciation 

   ศึกษาสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งเสียงสระ 
พยัญชนะ เสียงหนักเบา (Stress) และทำนองเสียง (Intonation) โดยอาศัยคำอธิบายพ้ืนฐานทางสัทศาสตร์
สากลสำหรับการเทียบเสียงในพจนานุกรม 

HU2001 English Pronunciation 
  To study phonetic symbols of words defined in phonetics 

pronunciation of English for vowels and consonants, stress, and intonation and give 
fundamental explanatory word for pronunciation in a dictionary 
 HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 
   English Conversation 1 

  สนทนาในเรื่องการแนะนำตนเองและบุคคลอ่ืน วันหยุด ความประทับใจ การถาม
เวลา การบอกทาง การบอกตำแหน่ง การสนทนาเรื่องที่ชอบและไม่ชอบ การวางแผน และการสนทนาเรื่อง
อาหาร   

HU2002 English Conversation 1    3(3-0-6) 
Conversation on introducing oneself and others, holidays, the 

greatest, time, directions, locations, like and dislike plans and foods. 
HU2003 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
  English Conversation 2 
  สนทนาในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว สุขภาพ ความเจ็บป่วย ข่าวสาร

ประจำวัน การซื้อของ กีฬา การท่องเที่ยว การให้เหตุผล และอาชีพ   
HU2003 English Conversation 2    3(3-0-6) 

Conversation on success and failure, health and sickness, coverage 
news, shopping, sports, traveling, reasoning and careers 

HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
          English Structure 

โครงสร้างและความหมายของคำวลีและประโยคชนิดต่างๆวิเคราะห์โครงสร้าง
ของประโยคจากข้อความที่ตัดตอนมาวิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาพูดและภาษาเขียนโครงสร้างหลัก
ของภาษาเขียนการใช้คำเชื่อมและเครื่องหมายวรรคตอนประเภทต่างๆ 

HU2004 English Structure     3(3-0-6) 
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 

 



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

35 

HU2005 การแปลภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
English Translation 
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปลแบบต่างๆแปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็น

อังกฤษโดยเน้นประโยค  (Sentences) และอนุ เฉท  (Paragraphs) ที่มี เนื้ อหาทั่ วไปและที่ เกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนา 

HU2005 English Translation     3(3-0-6) 
Goals, principles, and methods of translation, translating English into 

Thai, and Thai into English focusing on sentences and paragraphs with general contents, 
and the contents relating to Buddhism 

HU2006 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   3(3-0-6) 
  English Listening for Comprehension 
  วิธีและฝึกฟังในระดับประโยคโดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำท่ีมีการออกเสียง 

คล้ายกันคำท่ีมีเสียงหนักเสียงเบาพร้อมทั้งจับทำนองเสียง (Intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้นๆเช่นบท
สนทนาการสัมภาษณ์ข่าวการโฆษณาฝึกเขียนตามคำบอก (Dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน 

HU2006 English Listening for Comprehension  3(3-0-6) 
Listening methods and listening in sentence expression focusing on  

word classification by tone, stress, and intonation, listening to monologue, dialogue, 
interview news and advertisement, dictation and summarizing 

HU2007 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
English Syntax 

ระบบโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษตามแนวคิดของภาษาศาสตร์พรรณนาและข้อแตกต่างระหว่าง
แนวคิดทางภาษาศาสตร์ต่างๆที่ว่าด้วยโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษวิเคราะห์โครงสร้ างประโยคตาม
หลักภาษาศาสตร์ 

HU2007 English Syntax     3(3-0-6) 
Structures of English sentences based on ideas stated in linguistics,  

description, and the different concepts of linguistics in terms of structure of English 
sentences, and syntactical analysis of English sentences structures 

HU2008 English Reading for Comprehension 
  หลักการอ่านเบื้องต้นเทคนิคการอ่านและการใช้พจนานุกรมเพ่ือช่วยในการอ่าน 

การอ่านระดับคำวลีประโยคอนุเฉทและบทความสรุปสาระจากเรื่องที่อ่านด้วยการเขียนหรือการพูด 
HU2008 English Reading for Comprehension  3(3-0-6) 

Reading principles, reading techniques, the use of dictionary to assist  
reading, reading words, phrases, sentences, paragraphs, and articles, summarizing the 
reading content in writing or oral presentation 

HU2009  วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
   Introduction to English Literature 
   ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษเช่นกวีนิพนธ์ละครนวนิยายร้อยแก้ว
การวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่างๆเป็นต้น 
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HU2009 Introduction to English Literature   3(3-0-6) 
To study fundamental principles relating to English literature such as  

novel writing, drama, fiction, narration, and literature criticisms, etc 
HU2010 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์    3(3-0-6) 

   English for Tourist Guide 
  การใช้ประโยคสำนวนพูดภาษาอังกฤษในการการทักทายสนทนาการเล่าเรื่องตอบคำถาม
การพรรณนาประวัติบุคคลศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีศาสนพิธีพุทธสถานและสถานที่ที่เป็นจุดสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

HU2010 English for Tourist Guide    3(3-0-6) 
Using English sentences, words, phrases and expressions essential for  

greeting and conversation, response to questions, description of personal history, art, 
cultures, festivals, religious rituals, holy places of Buddhism, and significant attractions for 
tourists. 

HU2011 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   English Newspaper Reading 
   การอ่านหัวข้อข่าวเนื้อหาข่าวและบทความต่างๆในหนังสือพิมพ์การใช้คำศัพท์วลี
และประโยคภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนการจับประเด็นข่าวการหารายละเอียดการ
อ่านเชิงวิจารณ์ข่างในหนังสือพิมพ์ 

HU2011 English Newspaper Reading    3(3-0-6) 
Reading headlines, news and articles in newspapers, English terms,  

phrases and sentences regularly used in newspapers, the use of punctuation marks, finding 
the main content and supporting details, critical reading of the news 

HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์   3(3-0-6) 
Analytical Reading in English   

   หลักและวิธีการอ่านวิเคราะห์อ่านข้อความบทความวรรณกรรมประเภทต่างๆเพ่ือ
วิเคราะห์ความถูกต้องการใช้เหตุผลและลักษณะของการใช้คำและโวหาร 

HU2012 Analytical Reading in English   3(3-0-6) 
Principles and methods in analytical reading passages, articles, and  

literary works in order to analyze correctness of information, reasoning, using words and 
idioms 

HU2013 การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   English Paragraph and Essay Writing 
   หลักการเขียนอนุเฉทโดยการตั้งประโยคหลักและหาเหตุผลเพ่ืออธิบายประโยค
หลักการเขียนความเรียงเพ่ืออธิบายความเล่าเรื่องการให้เหตุผลการเปรียบเทียบการจำแนกแยกแยะและการ
อุปมาอุปไมย 

HU2013  English Paragraph and Essay Writing  3(3-0-6) 
Principles in topic sentence writing and supporting sentence writing  

in a paragraph, principles in essay writing on description, narration, reasoning, comparison, 
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classification and metaphor 
HU2014 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน    3(3-0-6) 

   Public Speaking in English 
   หลักการพูดและฝึกพูดในที่ชุมชนกล่าวปราศรัยแสดงปาฐกถาการอภิปรายกลุ่ม
และสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ 

HU2014 Public Speaking in English    3(3-0-6) 
Principles of speech and giving a speech in public places, public  

speaking, lecture, group discussion and interview in English 
HU2015 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ     3(3-0-6) 

   English for Career Preparation 
   การฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมในการทำงานการอ่าน
ประกาศรับสมัครงานการเขียนจดหมายสมัครงานประวัติส่วนตัวการสัมภาษณ์งานการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
กรอกเอกสารต่างๆในการทำงาน 

HU2015 English for Career Preparation   3(3-0-6) 
Listening, speaking, reading and writing in English for career  

preparation, reading job advertisements, writing job application letter and resume, job 
interview, using English in filling work documents  

HU2016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
   English for Buddhist Essay Writing 
   หลักการเขียนประโยคย่อหน้าและรูปแบบของการเขียนเขียนความเรียงที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยภาษาอังกฤษและหัวข้อธรรมะด้วยภาษาอังกฤษโดยมีความยาวตั้งแต่300-
1,000คำ 

HU2016 English for Buddhist Essay Writing   3(3-0-6) 
Principles of writing sentences, opening paragraph, and forms of  

writing, writing English essay about Buddhism and explaining Dhamma in English using 300-
1,000 words 

HU2017 การสัมมนาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   Seminar in English 
   ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษฝึกทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ 

HU2017 Seminar in English     3(3-0-6) 
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 

HU2018 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน    3(3-0-6) 
   English for Workplace  
   รูปแบบการอ่านและเขียนจดหมายธุรกิจบันทึกข้อความรายงานสรุปและรายงาน
การประชุมการโต้ตอบจดหมายอิเลคโทรนิคการใช้โทรศัพท์ 
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HU2018 English for Workplace    3(3-0-6) 
Forms, reading and writing in business letters, memorandum,  

summary, reports, e-mails, and telephone corresponding 
HU2019 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ    3(3-0-6) 
  English for Secretary  
  การอ่านและเขียนจดหมายชนิดต่างๆ การจดบันทึกการให้คำอธิบาย การย่อความ 

การกล่าวสรุปการแปลเอกสาร การเขียนสรุปรายงานการประชุม 
HU2019 English for Secretary     3(3-0-6) 

Reading and writingletters, memorandums, explaining, summarizing, 
reporting, briefing, translating and writing minutes of meeting  

HU2020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 
Business English    
รูปแบบและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารและการติดต่อทางธุรกิจ เช่น 

จดหมาย ประกาศ สัญญา รายงาน บันทึก และจดหมายอิเลคโทรนิค 
HU2020 Business English     3(3-0-6) 

Forms and expressions of English used in documents and  
communication in business such as letters, contracts, announcements, reports, notes and 
emails. 

HU2021 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา  3(3-0-6)  
English for Public Relations and Advertising 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และโฆษณาการ 

เขียนชื่อเรื่องหัวข้อสโลแกนและวลีในการโฆษณาและเอกสารด้านการประชาสัมพันธ์การพัฒนากลวิธีในการ
พูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา 
 

HU2021 English for Public Relations and Advertising 3(3-0-6)  
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 

HU2022 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม    3(3-0-6)  
English for Hotel  
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการโรงแรมเพ่ือ 

สื่อสารและจัดการด้านโรงแรม 
HU2022 English for Hotel      3(3-0-6)  

English language skills required to perform the tasks related to hotel  
industry for communication and hotel management 

HU2023 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว    3(3-0-6)  
English for Tourism 

   คำศัพท์สำนวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวการสื่อสาร
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ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสังคมศิลปะวัฒนธรรมสภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และการ
เดินทางในประเทศไทย 

HU2023 English for Tourism     3(3-0-6)  
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 

HU2024 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา (English Skills in Buddhist 
Research)         3(3-0-6)  
   คำศัพท์สำนวนโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารทางพระพุทธศาสนาเช่น
พระไตรปิฎกตำราเอกสารและบทความทางพระพุทธศาสนาเขียนสรุปความและนำเสนอปากเปล่า 

HU2024 (English Skills in Buddhist Research)  3(3-0-6)  
Buddhist technical terms, expressions and structures of English used  

in Buddhist documents; the Tipitaka, texts, documents and articles concerning Buddhism, 
summarizing and oral presenting 

HU2025 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาที   3(3-0-6) 
English for Discussion and Debate 

   หลักการและวิธีการในการอภิปรายและโต้วาทีฝึกอภิปรายและโต้วาทีในหัวข้อที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

HU2025 English for Discussion and Debate   3(3-0-6) 
Principles, techniques and strategies in discussion and debate,  

discussion and debate on the topics concerning Buddhism, Buddhist situations and current 
situations 

 HU2026 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to English Transformational Grammar 
  ทฤษฎีการพัฒนาของทฤษฎีไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต โดยเฉพาะเรื่องชนิด

ของกฎปริวรรต การใช้กฎ ความสำคัญในการเรียงลำดับกฎ 
HU2026 Introduction to Transformational Grammar 3(3-0-6) 

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 

HU2027 การใช้คำและรูปประโยคภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  Use of English Words and Sentence Patterns  
  การใช้คำ และรูปประโยคแบบต่างๆที่ให้ความหมายคล้ายกันหรือแตกต่างกัน การ

ใช้คำและรูปประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย  
HU2027 Use of English Words and Sentence Patterns 3(3-0-6) 

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 
patternsamongThai students by focusing on knowledge and skills in using words and 
sentence patterns 
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HU2028 บทประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  English Proses 
  บทประพันธ์ร้อยแก้ว แนวการเขียน ความคิด วัฒนธรรมและปัจจัยอ่ืนๆ ของ

นักเขียนในยุคต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
HU2028 English Proses      3(3-0-6) 

Prose writing styles, thought, culture and other aspects of the 
authors in different period from the past to the present  

HU2029 เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  English Short Story and Novel 
  อ่านเรื่องสั้นทั้งของอังกฤษและอเมริกันไม่น้อยกว่า 5 เล่ม เปรียบเทียบและ

วิจารณ์และ ศึกษาความเป็นมาของนวนิยาย เลือกศึกษานวนิยายอังกฤษและอเมริกันอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย
เลือกของนักเขียนที่มีชื่อเสียง วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

HU2029 Short Story and Novel    3(3-0-6) 
To read short stories written by English and American authors at 

least 5 books for comparison, and criticism, to study a background history of novels, and 
choose at least 2 novels of famous English and American authors, criticizing and comparing  

HU2030 กวีนิพนธ์อังกฤษ      3(3-0-6) 
  English Poetry 
  ศึกษาและวิจารณ์กวีนิพนธ์ของกวีอังกฤษที่สำคัญๆ เช่น ชอเซอร์(Chaucer) สเป็น

เซ อ ร์ (Spenser) เช็ ค ส เปี ย ร์ (Shakespeare) มิ ล ตั น  (Milton) เวิ ร์ ด ส เวิ ร์ ธ (Wordsworth) ค อ เล อ
ริดจ์(Coleridge) คีตส์(Keats) เป็นต้น 

HU2030 English Poetry      3(3-0-6) 
To study and criticize English poetries written by famous poets such 

as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge and Keats, etc 
HU2031 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา     3(3-0-6) 
  Language Research Methodology 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา หลักการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผลของการวิจัย และการนำวิธี
วิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป 

HU2031 Language Research Methodology   3(3-0-6) 
Language research methodology, research principles, sample 

sampling, data collecting, data analysis, interpretation, conclusion, discussion, and 
application of methodology for advanced study 

HU2032 การเตรียมประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ   2(90) 
   Career Preparation in English 
   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความมั่นใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
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HU2032 Career Preparation in English   2(90) 
The arrangement for activities in preparing the readiness of learners 

prior to internship, and development of learners in confidence, knowledge, skills, attitude, 
motivation, characteristics appropriate to the career  

HU2033      การฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ   5(450) 
Practicum in English 
ฝึกงานทางด้านภาษาอังกฤษในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่

เหมาะสมกับนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์และบรรพชิต เน้นการรวบรวมข้อมูลและการติดต่อสื่อสารโดยใช้ทักษะ
ทั้ง4ด้านเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานนำเสนอรายงานอภิปรายผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตลอดจน
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อมหาวิทยาลัย 
 HU2033 Practicum in English     5(450) 

On-job training in public, private sectors or the appropriate other 
departments 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 

 

 
3.2 ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยป์ระจำ 
3.2.1 อาจารย์ประจำณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

ลำดับ ชื่อ-ฉายา
นามสกลุ 

ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก 

ปีที่จบ ภาระงานสอน ชม./สัปดาห ์
2559 2560 2561 2562 

1 พระมหาสมัคร 
มหาวีโร 

อาจารย ์ - M.A. 
(Linguistics) 
 
- ศน.บ.(สังคมวิทยา) 
 

University 
of Delhi, 
India 
มหาวิทยา 
ลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  

2537 
 
 

2532 
 

9 9 9 9 

2 พระมหาบญุศร ี
าณวุฑโฺฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - M.A. (Linguistics) 
 
 
- ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu 
University 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2539 
 
 

2532 
 

9 9 9 9 

3 พระมหาวิโรจน์
าณวีโร 

อาจารย ์ - Ph.D. (Linguistics) 
 
- M.A. (Linguistics) 
 
- ศน.บ. (การศึกษา) 
 

Nagpur 
University 
Nagpur 
University
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2546 
 

2540 
 

2537 
 

12 12 12 12 

4 พระกิตติสารสุธ ี อาจารย ์ - M.A. (Linguistics) 
 
- ศน.บ. (การสอน

University of 
Delhi 
มหาวิทยาลยั

2538 
 

2535 
12 12 12 12 
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ภาษาอังกฤษ) มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

 

5 พระมหาทองเชิด  
กตปุ ฺโ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - ศศ.ม. (สันสกฤต) 
 
- ศน.บ. (สังคม
วิทยา) 
เปรียญธรรม 4 
ประโยค 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2543 
 

2532 
9 9 9 9 

6 นายสุวิทย ์
ภาณุจาร ี

รองศาสตราจารย ์ - ศษ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 
- M.A. (Linguistics) 
 
- ศน.บ. (การศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชีย 
University of 
Delhi 
มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

2556 
 

2536 
 

2532 
12 12 12 12 

7 นางสาว 
ณัฐธนธีรา 
ศรีภา 

อาจารย ์ - ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์) 
- ศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยา 
ลัยมหิดล 
มหาวิทยา 
ลัยสงขลา
นครินทร ์

2546 
 

2541 12 12 12 12 

8 นางสาว 
อรรชนิดา 
หวานคง 

อาจารย ์ - ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ) 
- ศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลยัเ
กษตรศาสตร์ 

2555 
 
 

2551 
12 12 12 12 

9 นายจำนง 
คันธิก 

รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 
(Philosophy) 
M.A. 
(Philosophy) 
 
ศน.บ. (ปรัชญา) 
 
 
 
เปรียญธรรม 9 
ประโยค 

Magadh 
University 
Banaras 
Hindu 
university 
มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 
คณะสงฆ์ไทย 

2554 
 

2532 
 
 

2527 
 
 
 

2523 

    

10 สุดาพร เขียว
งามด ี

อาจารย ์ ศศ.ม. (สันสกฤต) 
 
ศศ.บ. (ฝรั่งเศส) 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

2555 
 

2548 
    

3.2.2 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
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ลำดับ ชื่อ–ฉายา นามสกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชาเอก ตำแหน่งวิชาการ 
1 พระมหาประคุณ คุณธมฺโม, ผศ.

ดร. 
Ph.D. (Linguistics)  
M.A. (Linguistics) 

อาจารย ์

2 PhraSurendraBarua M.Ed. (Education) 
B.Ed. (Education) 

อาจารย ์

3 นายถนอม  บตุรเรือง M.A. (วรรณคดีอังกฤษ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

4 ดร. เสน่ห์ เดชะวงศ ์ Ph.D.(Linguistics) อาจารย ์
5 ผศ.ดร.ศิลป์ ราศรี Ph.D. (Social Science) 

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6 Mr.Felix Muller LLB. (University of South Africa) อาจารย ์
7 Ms. ElzaT.Sanchez M.Ed. (Education)และ B.Ed. (Education) อาจารย ์
8 นายนุพงษ์ ภูศร ี ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) และ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย ์
9 นางสาวณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์ ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
อาจารย ์

10 นางสาวชัชฎา  ตรีทวีวงศ์กุล ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยุกต์) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

อาจารย ์

11 ดร. จรรยา อินอ๋อง Ph.D.(Linguistics) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

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

อาจารย ์

3.2.3 3.2.4  อาจารย์ประจำ ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น 

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 นายไพโรจน์บัวสุข  รอง     
ศาสตราจารย์ 
 

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

Panjab University  
University of Delhi 
 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย  

2546 
       2540 

 
       2536 
 

2 นาย วิทลูทาชา  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

University of Delhi 
 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2541 
 

2537 
 

3 นาย ศักดิพงษโ์สภาจร อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics)  
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Nagapur University 
 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 

2549 
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4 นาย เสงี่ยม ศิริสวัสดิ ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (พุทธ
ศาสตร์) 
M.A. 
(ภาษาศาสตร์) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ 

Magadh University – 
อินเดีย 
Banaras Hindu 
University – อินเดีย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย - ไทย 

2545 
 

2541 
 

2537 

5 พระยูเกศถิรธมฺโม (ศากยะ อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษา
อังฤษ) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น– 
ไทย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย– ไทย 

2558 
 

2552 

3.2.4  อาจารย์ประจำ ณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาต.ในเมืองอ.เมืองจ.เชียงใหม ่

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 พระมหาจุลชีพ  เขมชีโว 
 

อาจารย ์ M.A. (English) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

Kurukshetra 
University, India. 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
 

2543 
2 พระมหาสมชาย  ปภากโร 

 
อาจารย ์ M.A. 

(Linguistics) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ)  

University of Delhi, 
India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2542 
 

2540 

3 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง 
 

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

University of Delhi, 
India 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
 

2547 

4 นายจง  ลีลาศีลธรรม อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi, 
India 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2541 
 

2537 

5 นายประดิษฐ์  คำมุงคุณ อาจารย ์ M.A. 
(Linguistics) 
พธ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

University of Mysore, 
India 
ม. มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2556 
 

2553 

3.2.5  อาจารย์ประจำ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.กาฬสินธุ์ อ.
เมือง จ.กาฬสินธุ ์

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีท่ีจบ 

1 พระมหาณัฐภัทร์กิตฺติเมธี อาจารย์  Ph.D. 
(Linguistics) 
M.A. 
(Linguistics) 

Banares Hindu 
University 
Banares Hindu 
University 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
 

 2547 
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ศน.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

2543 

2 นางสาว มนชญษร นะตะ อาจารย ์ ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารใน
อาชีพ) 
ค.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
 
 
 
ม.มหาสารคาม 

2554 
 
 
 

2529 

3 พระมหาไมตรีกิตฺติสาโร 
(เสนานนท)์ 

อาจารย ์  M.A. 
(Linguistics) 
 
พธ.บ. (ปรัชญา) 

University of Mysore, 
India 
 
ม. มหาจุฬาลง 
กรณราชวิทยาลัย 

2552 
 
 

2546 

4 นางสาวดารารัตน์ศรีวิพฒัน์ อาจารย ์ กศ.ม. 
ศน.บ. 
ป.ออ.(ครู) 
 
ศศ.บ. 

มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2555 
 

2553 
 

2553 
 

       2539 
5 นายอโนชาสิมพา อาจารย ์ กศ.ด (การ

อุดมศึกษา) 
ศน.บ. (การ
ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 

2549 

3.2.6อาจารย์ประจำณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยต.ภูหลวงอ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา 

ลำดับ ชื่อ – ฉายา นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา
วิชาเอก สำเร็จจาก ปีที่จบ 

1 พระครูบวรคณานุศาสน ์ อาจารย์ M.A. English 
 
ศน.บ. 

Banaras Hindu 
University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2540 
 
2536 

2 พระมหาเอกวัฒน์สิริสมฺปนฺโน อาจารย ์ ค.ม. จิตวิทยา
แนะแนว
การศึกษา 
ศน.บ. 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา-
ไทย 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2559 
 
 
2554 

3 แม่ชีศรีสลับ อุปมัย 
 

อาจารย์ M.A. 
Linguistics 
ศษ.บภาษาไทย 

Pune University, India 
 
ม.รามคำแหง 

2540 
 
      2500 

4 นางสมทวี พนัธุ์ชัยเพชร  
 

อาจารย์ ศศ.ม.การสอน
ภาษาอังกฤษ 
อ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา-
ไทย 
 
ม.ศิลปากร-ไทย 

2558 
 
 
2517 
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5 นางสาวธิติมนต์ เล็กอุทัย 
 

อาจารย์ M.A. 
Linguistics 
B.A.Linguistics 

California State  
 
University, Fresno 

2558 
 
2554 

 
 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานทางภาษาอังกฤษหรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง จึงได้กำหนดรายวิชา  
HU2034 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ และ HU2035 การฝึกประสบการณ์อาชีพทาง
ภาษาอังกฤษรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกงานในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 

4.1.2 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทำงานเป็น
ทีม 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 รวมระยะเวลา 450ชั่วโมง ดังนี้ 

ฝึกปฏิบัติ 15 สัปดาห์ หรือ 75วันๆ ละ 6 ชั่วโมง (75X6 =450ชั่วโมง) 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ
กำหนด) 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
- 

หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งระบุกล
ยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 
1.1 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ -จัดกิจกรรมเปิ ด โอกาสให้ นั กศึ กษาได้ ใช้ ความคิ ด

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ฝึกให้นักศึกษาได้
คิดวิเคราะห์และบูรณาการทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เพ่ือให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์และเขียนโครงสร้างของประโยคตาม
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ 
-รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1-2 ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เขียน
บทละครสั้นๆ และร่วมกันแสดงในห้องเรียน 

1.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด
สำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
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-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของคณะฯ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝึก ให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ได ้
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการ
นำเสนอผลงาน 

1.3 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ 
-รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ1-2แบ่งกลุ่มนักศึกษา
จับคู่สนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ 
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษสอดแทรก
ตามรายวิชาต่างๆ 
-ทุกรายวิชาเน้นการบรรยาย ถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
-ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

1.4 การวางแผนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร 
การทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม 
ศีลธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม 

-จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทำงานกันเป็นกลุ่ม 
เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การ
ทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณและจริยธรรม 
-มีรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและวิชา
พระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิตสำหรับนักศึกษาและมีการ
สอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรมจรรยาบรรณและจริยธรรม
ตามรายวิชาต่างๆ 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการ
การวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
และจริยธรรม 
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้คำแนะนำและ
คำปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทำงานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. คุณธรรมและจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

    1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
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(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน โดยให้ความสำคัญต่อการตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาที่

กำหนด 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
(4) การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติ

ตนที่เหมาะสม 
    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงต่อเวลา  
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และผลการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 2. ความรู้ 
2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพในสถานการณ์ต่างๆได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์  
    2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การนำเสนอ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเขียนรายงาน 

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ 

    2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทำ

แบบฝึกหัด การทำรายงานการนำเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ไขปัญหาการทำงานได้ 

(3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 
    3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 
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(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำรายงาน 
(3) การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พอเพียงสำหรับการใช้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำรายงาน 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ด ี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

    4.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และผู้รายงาน 
(2) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

    4.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการทำรายงานกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม 
(3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ  

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพได้ 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
    5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติเบื้องต้น และสอดแทรก
ตามรายวิชาต่างๆ 

(2) ฝึกการนำเสนอผลงานโดยเน้นความสำคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
(3) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning การ

ทดสอบความรู้ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของ
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มหาวิทยาลัย 
    5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทำ
แบบฝึกหัด การทำรายงานการนำเสนอผลงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
(3) สังเกตการปฏิบัติงาน 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรมและจริยธรรม 
    1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

    1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความเคารพครูอาจารย์ และ

เคารพกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
(2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยให้ความสำคัญต่อการ

ตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
(4) การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสม 

    1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด  
(2) ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพร้อมเพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(3) ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2. ความรู้ 

   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างภาษาและหลักการสำคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในสาขา 

อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา 

    2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การนำเสนอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการเขียนรายงาน 
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(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ 

    2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทำ

แบบฝึกหัด การทำรายงานการนำเสนอผลงาน 
(2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้ 

(3) แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

    3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำรายงาน และรายงานหน้าชั้นเรียน 
(3) การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พอเพียงสำหรับการใช้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำรายงาน 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ด ี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

    4.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้ง และผู้รายงาน 
(2) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

   4.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทำรายงานกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม 
(3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
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(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ  
 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพได้ 

(2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
    5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติเบื้องต้น และสอดแทรก
ตามรายวิชาต่างๆ 

(2) ฝึกการนำเสนอผลงานโดยเน้นความสำคัญของการใช้ภาษา และบุคลิกภาพ 
(3) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning การ

ทดสอบความรู้ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

    5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทำ
แบบฝึกหัด การทำรายงานการนำเสนอผลงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
(3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum 
Mapping) 
 พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสำคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
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(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาอาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์  

(5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทำงานได้ 

(3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการทำรายงานกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม 
(3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสาขา

อาชีพได้ 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -การต่อต้านการทุจริต                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
     -ท้องถิ่นศึกษา                    
     -มนุษย์กับกฎหมาย                       
     -สันติศึกษา                    
     -การศึกษาเพ่ือชีวิต                    
     -ไทยศึกษา                    
 -มนุษยก์ับหน้าที่พลเมือง                    
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -มนุษย์กับการแสวงหาความรู้                    
  รายวิชาเลือกเรียน                    
 -พุทธจริยธรรมศึกษา                    



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

55 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 -การวางแผนชีวิต                    
 -พุทธศิลป์                    
 -จิตวิทยากับชีวิต                    
กลุ่มวิชาภาษา                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -ภาษาไทย                    
 -ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
 -ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    
รายวิชาเลือกเรียน                    
 -การแปลอังกฤษ                    
 -ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                    
 -ภาษาอาเซี่ยนเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม                    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน                    
 -สถิติเพ่ือการวิจัย                    
รายวิชาเลือกเรียน                    
 -คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย                    
 -เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                    
 -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1) หมวดวิชาเฉพาะ                  
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา                  
  รายวิชาบังคับเรียน                  
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                  

พระไตรปิฎกศึกษา 1                  

พระไตรปิฎกศึกษา 2                  

พระไตรปิฎกศึกษา 3                  

พุทธวิถีไทย                  

ภาษาบาลีเพื่อการค้นควา้พระพทุธศาสนา                  

ภาษาสนัสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา                  

การปฏิบัติกรรมฐาน                  

  รายวิชาเลือกเรียน                  
พระพุทธศาสนามหายาน                  

ศาสนศึกษา                   
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง 
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย                  

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา                  
พระพุทธศาสนากบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
พระพุทธศาสนากบัโลกาภิวัตน์                  

พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาแบบยั่งยนื                  

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย                  

การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา                  
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

2. ความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างภาษาและหลักการสำคัญในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถปฏิบัติงานในสาขา อาชีพ

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง

วิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา

การทำงานได้ 
(3) แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางองค์

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพได้ 
(2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
 
 



มคอ.2สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

 
จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

59 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1                  

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                  

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                  

การเตรียมประสบการณ์วชิาชีพทางภาษาอังกฤษ                                         

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์                  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ                    

โครงสร้างภาษาอังกฤษ                  

การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ                  

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา                  

การออกเสียงภาษาอังกฤษ                  

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ                  

การแปลภาษาอังกฤษ                  

วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น                  

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์                  

การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ                  

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจ                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวชิาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

การพูดภาษาอังกฤษในทีชุ่มชน                  

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ                  

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  

ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ                  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ                  

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน                  

ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น                  

การใช้คำและรูปประโยคภาษาอังกฤษ                  

บทประพนัธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ                  

เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ                  

กวีนิพนธ์อังกฤษ                  

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา                  

การสัมมนาภาษาอังกฤษ                   

ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา                  
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม                  
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ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา                  
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                  
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาท ี                  
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หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 หมวด 4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยเทียบเคียงผลการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพ่ือนำผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงรายวิชาทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่
มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตำราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
   3.2 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 2.00 

 
หมวดที่ 6การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมศีลธรรม และ
จริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรการมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า 

จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือ
ทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตรการกำหนดให้อาจารย์ใหม่
เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี
การเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนกสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 
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2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มี
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการ 
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง 

 
หมวดที่ 7การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องทำหน้าที่ดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรง

ตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 

การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ

นักศึกษาปัจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุ ตำราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา และทุนการศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ที ่ อุปกรณ์การสอน จำนวนที่มีอยู่แล้ว จำนวนที่ต้องการในอนาคต 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง 50 เครื่อง 
2 เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 8 เครื่อง 10 เครื่อง 
3 โน้ตบุ๊ค 6เครื่อง 6เครื่อง 
4 เครื่องขยายเสียง 8 เครื่อง 10 เครื่อง 

2.3 ห้องสมุด  
ใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องสมุดประจำคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย
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เป็นศูนย์การค้นคว้า ซึ่งมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา  
2.3.1 หนังสือ  
2.3.1.1 ภาษาไทย จำนวน 100 รายชื่อ  
2.3.1.2 ภาษาต่างประเทศ จานวน 50 รายชื่อ  
2.3.2 วารสาร  
2.3.2.1 ภาษาไทย จานวน 5รายชื่อ  
2.3.2.2 ภาษาต่างประเทศ จานวน 2รายชื่อ  
2.3.3 ฐานข้อมูลออนไลน์  
2.3.3.1 ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS 
2.3.3.2 www.odi.stou.ac.th  
2.3.3.3การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.4การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินการต่างๆดังนี้ 

2.4.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตำรา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

2.4.2งบประมาณเพ่ือให้คณาจารย์ดำเนินการทบทวนความรู้ในหัวข้อของรายวิชาต่างๆที่นักศึกษา
ไม่เข้าใจในชั้นเรียน  

2.4.3เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจำนวน 40เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
โดยเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่องประจำที่
ห้องสมุด ซึ่งเปิดทำการทั้งในและนอกเวลาราชการ 

2.4.4งบประมาณการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปี  
2.4.5จัดหาอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปีเป็นต้น 
2.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตำรา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจำชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆและ
พิจารณาในคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล โดยการจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ร่วมงาน ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 2ครั้ง มีการสื่อสารทาง  e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพท์หรือ
สื่ออ่ืนๆ 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ตาม
พ้ืนทีท่ี่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตตั้งอยู่ เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล  
4.2การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดำเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนำเสน อ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
5. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา 

5.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียนจัดให้มี

การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งที่มีข่าวประชาสัมพันธ์
หรือต้องการสื่อสารกันหรือขอคำแนะนำปรึกษาหารือ 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 การอุทธรณ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 หมวดที่ 6 การลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษา (ภาคผนวก) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

การศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการดังนี้ 
6.1 การสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

6.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษาโดยมีเกณฑ์การประเมิน 16องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
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ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 
 

 
 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95  ผ่านการฝึกประสบการณ์
อาชีพทางภาษาอังกฤษ 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 12 16 
 

หมวดที่ 8การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินวิธีการสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน 
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1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้วิธีการสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือเพ่ือนร่วมงาน 
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 การประเมินหลักสูตร โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันเพ่ือนำ
ข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจ
ซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 
    2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน 
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษาภาคสนาม เพ่ือสำรวจความพึงพอใจและความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางภาษาอังกฤษ 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย12ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
และอีก 4 ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยรวมเป็น 16 ตัวบ่งชี้ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่7ข้อ7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย3คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย1คนที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 
มีการดำเนินการครบ5ข้อตามตัว

บ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
มีการดำเนินการครบ12ข้อตาม 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

 
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี 
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยทุกๆ3ปีและมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงานแล้วแต่กรณีมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
 4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูต รของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ในจุดที่มีข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
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และอาจารย์โดยศิษย์เก่าและโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ

ปริญญา พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เรื่อง การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อชื่อปริญญาในสาขาวิชา 
หน้า 31-34 เล่ม 124 ราชกิจจานุเบกษา 14 สิงหาคม 2550 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6หน่วยกิต 
         (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
         (3) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
         (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 
     คณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  109 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาศาสนา  30 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 66หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์อาชีพ  7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   รวม 139 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
         (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
         (3) กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
         (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 
     คณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  109 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาศาสนา 30 หน่วยกิต 
 (2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 66หน่วยกิต 
 (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 
 อาชีพ  7 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
          รวม 139 หน่วยกิต 

 

 

 

 

คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต) คงเดิมทุกกลุ่มวิชาและ 

จำนวนหน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษา  (12 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษา  (12 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์  (6 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ (6 หน่วยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่มวิชาศาสนา 30 หน่วยกิต คงเดิม 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 66 หน่วยกิต 
บังคับ 57 หน่วยกิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 66 หน่วยกิต 
บังคับ 57 หน่วยกิต คงเดิม 

HU2001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2002 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                   3(3-0-6) HU2003 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2                   3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2003 การอ่านเอาความ  3(3-0-6) 
 

HU2008 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2004 การอ่านตีความ          3(3-0-6) HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2005 โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) HU2004 โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
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• เปลี่ยนรหัสวิชา 
HU2006 การเขียนประโยคและอนุเฉท 3(3-0-6) 
 

HU2013 การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

   
   

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
HU2007การเขียนความเรียงและบทวิจารณ์           3(3-0-6)  • ยกเลิกรายวิชาเดิม 
HU2008 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) HU2016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนบทความทาง

พระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2009 การออกเสียงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) HU2001 การออกเสียงภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2010 วากยสัมพันธ์อังกฤษศึกษา      3(3-0-6) 
 

HU2007 วากยสัมพันธ์อังกฤษ      3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2011 การแปลอังกฤษ      3(3-0-6) HU2005 การแปลภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 
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HU2012 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น            3(3-0-6) HU2009 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น            3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2013 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
 

HU2010 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา (เฉพาะภาค

ภาษาอังกฤษ) 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2014 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์          3(3-0-6) 
 

HU2011การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
HU2015การฟังเพ่ือความเข้าใจ  3(3-0-6) HU2006 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 

• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2016การพูดในที่ชุมชน  3(3-0-6) 
 

HU2014 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน  3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2017การอ่านเพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง 3(3-0-6) HU2012 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการวิเคราะห์ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 
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HU2018การอ่านเพ่ือความสุนทรียรส    3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
HU2019ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน 3(3-0-6) HU2015ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 

• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือก 9 หน่วยกิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ เลือก 9 หน่วยกิต คงเดิม 
HU2020ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสำนักงาน      3(3-0-6) 
 

HU2018 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน      3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2021ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ    3(3-0-6) HU2019 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ    3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2022การเขียนจดหมายอังกฤษ 3(3-0-6) 
 

HU2020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2023ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 

HU2026 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 
HU2024 การใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 

HU2027 การใช้คำและรูปประโยคภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
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• เปลี่ยนรหัสวิชา 
HU2025บทประพันธ์ร้อยแก้ว 3(3-0-6) HU2028 บทประพันธ์ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 

• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2026เรื่องสั้น  3(3-0-6) 
 

HU2029 เรื่องสั้นและนวนิยาย 3(3-0-6) 
 

• ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2027นวนิยาย3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
HU2028กวีนิพนธ์อังกฤษ  3(3-0-6) HU2030 กวีนิพนธ์อังกฤษ  3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 

• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2029ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) HU2031 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา              3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 
• ปรับสังเขปรายวิชา 

HU2030ภาษาอังกฤษระดับต้น      3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
HU2031ภาษาอังกฤษระดับกลาง  3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
HU2032ภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) ยกเลิกรายวิชา  
HU2033การสัมมนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) HU2017สัมมนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) • ลดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติในชั้นเรียน 

• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผลในการปรับปรุง 

 HU2021ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา3(3-0-6)  รายวิชาใหม่ 
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 HU2022 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม  3(3-0-6)  รายวิชาใหม่ 

 HU2024ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 

3(3-0-6) 
รายวิชาใหม่ 

 HU2023  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

 HU2025ภาษาอังกฤษเพ่ือการอภิปรายและโต้วาที3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต คงเดิม 

HU2034  การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ 2(90) 
 

HU2032 การเตรียมฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ 2(90) 
 

• เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

HU2035 การฝึกประสบการณอ์าชีพทางภาษาอังกฤษ  5(225) 
 

HU 2033 การฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ   5(225) 
 

• เปลี่ยนชื่อรายวิชา  
• ปรับสังเขปรายวิชา 
• เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต คงเดิม 

หมายเหตุ : การรปรับปรุงในภาพรวมทั้งหมด คือ เพ่ิมรายวิชาใหม่ ยกเลิกรายวิชาเดิมบางวิชาที่ไม่เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อรายวิชา ส่วนใหญ่แล้วคือคงรายวิชาเดิมไว้  
                แต่ปรับปรุงสังเขปรายวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
 
- เอกสารแนบหมายเลข 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการดำรงตำแหน่งและภาระการสอนของ
อาจารย์ 
- เอกสารแนบหมายเลข 2   ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 
- เอกสารแนบหมายเลข 3   รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
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