
 
มคอ.2สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

1 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุงพ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิชาการ ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :25491861105513 
ภาษาไทย :    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of EducationProgram in English Teaching 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (English Teaching) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :     B.Ed.(English Teaching)  

3. วิชาเอก 
การสอนภาษาอังกฤษ 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
191หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554 

6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ...5.../ ...2559... 
วันที่...26...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2559 

6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ....9.../2559… วันที่…17… เดือน...สิงหาคม 
…พ.ศ. 2559 



 
มคอ.2สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

2 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาเช่น 
 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตลอดถึงองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

3 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

9. ชื่อ – ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
(จากคุณวุฒิสูงสุดถีงประดับ

ปริญญาตรี  

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

X-XX19-00802-XX-X อาจารย์ 
พระมหาบุญนา ฐานวีโร 
 (บุญนา  ประทุมชาติ) 

Ph.D. (linguistics) 
M.A. (linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Nagpur University, India 
Nagpur University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2556 
2548 
2545 

X-XX07-00068-XX-X อาจารย์ พระครรชิต  อิสฺสโร(มีซอง) 
ศน.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ศาสนศึกษา) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
ม.มหิดล 

2559 
2555 

X-XX09-00592-XX-X อาจารย์ 
พระมหาสามารถ  ฐานิสฺสโร 
 (อาจคงหาญ) 

ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
2539 

X-XX14-00332-XX-X อาจารย์ นายพนมนคร มีราคา 
ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
2543 

X-XX02-02134-XX-X อาจารย ์ นางฐนิดา  หมายปทุม 
-M.Ed.(Elementary Education) 
-อ.บ.(อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 

Georgia State University,U.S.A. 
ม.ศิลปากร 

2521 
2515 

 

 

9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

4 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
(จากคุณวุฒิสูงสุดถีงประดับ

ปริญญาตรี  

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1-4712-00178- XX-X อาจารย์ พระมหาริก เปมิโก(เปรินทร์) 
M.A. English (International 
Program) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2556 

5-3421-90006- XX-X อาจารย์ นายสนิท บุญอ่อน  
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย     

2549 
2545 

1-1909-00017- XX-X อาจารย์ นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข  
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
ป.บัณฑิต(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 
อบ. (ภาษาเยอรมัน) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏเทพสตรี 
ม.ศิลปากร 

2556 
2552 
2550 

3-3506-00425- XX-X 
ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย์ 
ดร.สำราญ ศรีคำมูล 

Ph.D.(Ancient Indian& Asia Studies) 
M.A. (linguistics) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

Magadh  University 
Delhi  University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  

2553 
2543 
2540 

3-1017-01839- XX-X 
ผู้ช่วยศาสตรา 

จารย์ 
ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ 

Ed. D. (Curriculum & Instruction) 
M.A. (Administration & Supervision)  
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

Washington D.C. West Virginia 
University. USA.  
Federal City CollegeUSA. 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2526 
2517 
2506 

9.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

เลขประจำตัวประชาชน 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
(จากคุณวุฒิสูงสุดถีงประดับ

ปริญญาตรี  

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
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5 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3-8012-00825- XX-X อาจารย์ พระมหาสุขพล  ปณฺณสุโข (ทองพริ้ม) 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
 

2536 

3-7306-00433- XX-X อาจารย์ นางพาฝัน ธนากูรเมธา 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.อัสสัมชัญ 

2551 
 

2541 

3-3503-00499- XX-X อาจารย์ พระมหาธวัชชัย  ธชปญฺโญ(บุญถม) M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2551 
2536 

1-6108-00004- XX-X อาจารย์ นายจักรี  บางประเสริฐ ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏธนบุรี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2552 

3-3307-00476- XX-X อาจารย์ พระมหาประสิทธิ์  ปสิทฺโธ(สระทอง) ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2549 
2545 

 

 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล วุฒิการสาขาวิชาเอก 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

3-4506-00711- XX-X อาจารย์ นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร 
-ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.อุบลราชธานี  
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
 

2547 



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

6 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

9.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล วุฒิการสาขาวิชาเอก 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

3-4204-00064- XX-X อาจารย์ นายสุพรรณ์ ก้อนคำ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏอุดรธานี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2557 
2550 

3-4001-00484- XX-X อาจารย์ นางภัทรลดา  วงษ์โยธา 
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 

ม.รามคำแหง 
ม.หอการค้า 

2556 
2542 

1-4099-00009- XX-X อาจารย์ พระณัฐวุฒิ   วุฑฺฒิโก (สัพโส) 
ศน.บ. (บริหารการศึกษา) 
ปร.ด. (การศึกษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 
ม.นเรศวร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2557 
2549 
2546 

5-4016-00049- XX-X อาจารย์ พระสมบูรณ์ อุตฺตโม 
ศน.ม. (การจัดการศึกษา) 
ศน.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2551 
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7 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

9.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล วุฒิการสาขาวิชาเอก 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

3-5001-00306- XX-X อาจารย์ นายพิรุณ  จันทวาส 

D.Ed. (Education) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

University of Hull, England  

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2545 
2523 
2521 

3-5099-00261- XX-X อาจารย์ นายกมล  วัชรยิ่งยง 

M.A. (American Literature) 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองักฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

Marquette University, U.S.A.  

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2523 
2519 
2509 

3-4015-00458- XX-X อาจารย์ นายณรงศักดิ์  ลุนสำโรง 
-Ph.D. (Linguistics and Phonetics ) 
-M.A. (Linguistics) 
-พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

The English and Foreign Languages 
University, India 
University  of Mysore, India 

ม.จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

2554 
 

2547 
2538 

3-6004-00631- XX-X อาจารย์ นายสงัด  เชียนจันทึก 

-Ph.D.(Indian Philosophy and Religion) 
-M.A. (Indian Philosophy and Religion) 
-M.A. (English Literature) 
-ศน.บ. (องักฤษ) 

 

Banaras Hindu University,India 

Banaras Hindu University,India 

Banaras Hindu University,India 

ม.มหามกฏุราชวิทยาลยั 

 
2554 
2550 
2546 
2543 

1-4109-00052- XX-X 
อาจารย์ 

พระมหาชนนกร ปภากโร 
(ประไกร) 

M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

University of Mysore, India 

ม. มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2558 
2555 
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9.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา นามสกุล คุณวุฒิสาขาวิชาเอก 
สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

3-4502-00215 -XX-X อาจารย์ นายเดชอนันต์  ญาตินิยม 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 

2544 
2524 

3-4599-00268 -XX-X อาจารย์ นางบาหยันภาคมฤค 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มหาสารคาม) 

2545 
2521 

3-4599-00170 -XX-X อาจารย์ นายไพสัณฑ์   ประเสริฐสังข์ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลยัวิชาชีพการศึกษาประสานมิตร 

2526 
2513 

1-4599-00112 -XX-X อาจารย์ นางสาวธณพร   โปมิน 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
เอกการสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี(บางมด) 
ม.อีสเทิร์นเอเชีย 

2557 
 

2553 

1-6599-00180 -XX-X อาจารย์ นางสาววศยา เอกวิลัย 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.กรุงเทพธนบุรี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2553 
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9.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมืองจังหวัดเลย 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล วุฒิการสาขาวิชาเอก 
สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  ปี พ.ศ. 

3-4102-00164- XX-X อาจารย ์ นายบรรจบโชติชัย 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ราชภัฏเลย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2545 
2540 
2537 

3-4708-00426- XX-X อาจารย ์ นายกิตติพฒัน์ทาวงศ์ษา 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

Nagpur University, India. 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
2549 

3-4303-00095- XX-X อาจารย ์ นายพลภัทร อภัยโส 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
2547 

3-4209-00294- XX-X อาจารย ์ นายวนัชัยสาริยา 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

ม.ราชภัฏเลย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 
2546 

3-1411-00190- XX-X อาจารย ์ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง 
M.A. (Linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Poona University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2536 
2533 

 



มคอ.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
10.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 
10.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
10.5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
10.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
10.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 

 
2. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
11.1.1 ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนา

ประเทศชาติให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน  
11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 
11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั่วโลก เกิดความตื่นตัว 

ของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
11.1.4 มีการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับ

นโยบายและกลยุทธ์การทำงาน เพ่ือให้สามารถรองรับการแข่งขันในระดับอาเซียนและสากล  
11.1.5 มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556 รวมทั้งการกำหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตกได้

เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยมากยิ่งขึ้น 
11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรม

จากโลกตะวันตกมากข้ึน ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
11.2.3 สังคมมีการแข่งขันกันสูงทุกรูปแบบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  
11.2.4 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาทุกสถาบันที่จะทำการเผยแผ่และ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การศึกษา และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

3. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ข้อ 11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา การเรียนการ
สอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือทำงานใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรืออาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน ในฐานะเป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตที่เป็นตัวตัวอย่างของ
สังคมในการชี้นำทางด้านความรู้และความประพฤติ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสำหรับการสอน 
มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่างเดียวมาเป็น
แบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
 2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและการทำวิจัย 
จึงได้จัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาในทุกหลักสูตร 
 3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การอภิปราย 
หรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ 
เป็นต้น 
 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ประจำทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืน ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา  
13.1.3 กลุ่มวิชาชีพครู  

 13.1.4 กลุ่มวิชารายวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/ภาควิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ไมมี่ 

13.3 การบริหารหลักสูตร 

การเรียนการสอนทุกวิชาดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร  ทั้งในด้านการ
กำหนดอาจารย์ผู้สอน  การตรวจสอบการประมินผลการเรียน  กางวางแผนการบริ หารกิจกรรมเสริม
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หลักสูตรให้แก่นักศึกษา  และมีหน่วยงานกลางคือ  กองกิจการนักศึกษาและทะเบียน  ให้การสนับสนุนการ
จัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ  รวมทั้งการส่งผลการเรียน 

14. ลักษณะสาขา 
 สาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ 
การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจำการ รวมทั้งการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจำการ สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาชีพครู 
และวิชาเอกท่ีจะสอนทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์จึงมีลักษณะ
ที่เป็นสหวิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคน
ทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 15.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 15.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
 15.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
 15.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 15.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชการ 
วิชาชีพ และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ 
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 15.6 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
 

16. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 16.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
16.1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีคุณธรรมที่เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื่น  เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ เสียสละ และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 16.1.2 สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  

16.2  ด้านความรู้ 
 16.2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง  และ
เป็นระบบ  
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 16.2.2 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา
การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง  
 16.2.3 มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้งตระหนัก
ถึงความสำคญัของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  
 16.2.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ  
 16.3ทักษะทางปัญญา 

16.3.1สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา  และทำการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

16.3.2สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ   

16.3.3มีความเป็นผู้นำทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

 
 16.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

16.4.1มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ และทางสังคม  

16.4.2 มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์   

16.4.3 มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 16.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16.5.1มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  

16.5.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

16.5.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน   
 16.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

16.6.1มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์  

16.6.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม  

16.6.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ   

17. องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง     
 คุรุสภา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ความเป็น
ครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบน
พ้ืนฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่มี
ความรอบรู้ ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าทำ กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมสำหรับครู 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะนี้ 
1.2.1 มีอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี

และยึดมั่นในหลักศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในวิชาชีพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทำงานได้ 

1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
วิชาการ วิชาชีพ มีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 

1.2.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระความรู้และการบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งความรู้ทางหลัก
ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้พุทธวิทยา
การศึกษากับวิทยาการการสอนภาษาอังกฤษและศาสตร์การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.4 มีทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาองค์
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ถ่ายทอด บูรณาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นครูที่มีคุณภาพของสังคม 

1.2.5 รอบรู้และประยุกต์ใช้ทฤษี วิธีการศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสงคมและ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ โดยบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา และ

ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ดังนี้ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

▪ การพัฒนาการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

 
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับการสอนในทักษะทั้ง 4 
คือการอ่าน การเขียน การพูด 
การฟัง 

3. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตร 
การทำแผนการสอนและการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

4. ส่งเสริมการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงตลอดหลักสูตร 

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ
คร ู

 
3. มีรายวิชาสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษ 

4. มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

 
 

▪ การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 

 
 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

3.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
เป็นครู 

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ
และผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ 

2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

3. มีรายวิชากฎหมายการศึกษา
และคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับครู 

▪ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. เพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาสำหรับ
กลุ่มวิชาชีพครูให้ครอบคลุมตาม
สาระการเรียนรู้ที่คุรุสภากำหนด 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตรและ 
แบบประเมินหลักสูตร 
 
2. เนื้อหาในรายวิชาสำหรับกลุ่ม

วิชาชีพครูครบตามสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 11 ของคุรุสภา
กำหนด 

▪ การเพ่ิมเนื้อหาใหม่ๆท่ีสำคัญ 
 

1. เพ่ิมเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ ทั้ง 11 สาระ
การเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย

1. มีเนื้อหาครบตามสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 11 สาระการเรียนรู้ 

2. จำนวนกิจกรรมที่กำหนดให้
นักศึกษาเข้าไปสืบค้น
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ตนเองโดยการสืบค้นจากระบบ
สารสนเทศ 

สารสนเทศ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษา
ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ว่าด้วย
การศึกษาประดับปริญญาตรี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนสิงหาคม–เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนมกราคม–เดือนเมษายน 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. 2559 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่

คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา 
 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย

และการแบ่งเวลา 
 2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การดำเนิน 

ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
 2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำ 

 2.4.4จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา 
 2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนำการเรียน 
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 2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

  2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3   60 60 60 

ชั้นปีที่ 4    60 60 

ชั้นปีที่ 5     60 
รวม 60 120 180 240 300 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     60 

  2.5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย          
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     60 

  2.5.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอสามพราน
จังหวัดสมุทรสาคร 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
60 60 60 60 60  
 60 60 60 60  
  60 60 60  
   60 60  
    60  

60 120 180 240 300  
    60  
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  2.5.4มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     60 

 2.5.5มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 2  90 90 90 90 
ชั้นปีที่ 3   90 90 90 
ชั้นปีที่ 4    90 90 
ชั้นปีที่ 5     90 

รวม 90 180 270 360 450 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     90 

  2.5.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     60 

  2.5.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
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จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 

รวม 60 120 180 240 300 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา     60 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468 บาท 
 

  2.6.2มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
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งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 
 

  2.6.3มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน
จังหวัดสมุทรสาคร 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 
 

  2.6.4มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
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งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 

 

  2.6.5มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 

 

  2.6.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 
งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 

รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
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งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 

 

 2.6.7มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 4,500,000 
งบประมาณแผน่ดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑ์) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

งบประมาณแผน่ดิน (เงินเดือน) 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 
รวมรายรับ 2,560,000 3,960,000 5,360,000 6,760,000 8,160,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทน 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 
งบวัสด ุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑ ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนนิการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

งบดำเนนิการ (เงนิเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 
รวมรายจ่าย 2,460,000 3,150,000 3,900,000 4,650,000 5,400,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร = 65,468บาท 
 
 2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หมวด 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
       3.1 หลักสูตร 

3.1.1จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  191 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
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(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    155 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 

 - รายวิชามาตรฐานความรู้ 
- รายวิชามาตรฐานประสบการวิชาชีพ 

46 
31 
15 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 
 - วิชาบังคับเรียน 
 - วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 
              - วิชาเลือกเรียน 

79 
69 
6 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม  191 หน่วยกิต 
3.1.3รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1)กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

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

  Man and Jurisprudence 
 GE1004  สันติศึกษา      3(3-0-6) 

  Peace Studies 
 GE1005  การศึกษาเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 

  Educationfor Lives 
 GE1006  ไทยศึกษา      3(3-0-6) 

  Thai Studies 
 GE1007  มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง     3(3-0-6) 
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 Human and Civic Education 
 

 (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(บ-ป-ต)  
 GE2001  มนุษย์กับการแสวงหาความรู้    3(3-0-6) 
   Man and Learning   
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 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 

  

 (3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 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 Information 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 
 รายวิชาบังคับเรียน3 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) 
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  Computer for Work 
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
  Information Technology for Further Study 
           GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  Science and Technology 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต 
 รายวิชาบังคับเรียน24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(บ-ป-ต) 
 BU5001   ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)  
  History of Buddhism 
 BU5002   พระไตรปิฎกศึกษา 1 3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 1 
 BU5003   พระไตรปิฎกศึกษา 2 3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 2 
 BU5004   พระไตรปิฎกศึกษา 3 3(3-0-6) 
  Tipitaka Studies 3 
 BU5005   พุทธวิถีไทย 3(3-0-6) 
  Buddhism and Thai Ways of Life 
 BU5006   ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Pali for Buddhist Research 
 BU5007   ภาษาสันสกฤตเพ่ือค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Sanskrit for Buddhist Research 
 BU5008   การปฏิบัติกรรมฐาน 3(3-0-6) 
  Meditation Practice 

 รายวิชาเลือกเรียน 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) 
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 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 in the Contemporary Thai Society 
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
 Buddhist Affairs Administration 

  
 (2)กลุ่มวิชาชีพครู46หน่วยกิต 

 รายวิชามาตรฐานความรู้  31หน่วยกิต 
 ED1001  ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู     3(3-0-6) 
   Fundamental Knowledge forProfessionalTeachers 

 ED1002  ปรัชญาการศึกษา      2(2-0-4) 
   Philosophy of Education  

 ED1003  ภาษาและวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
   Language and Culture 
 ED1004  จิตวิทยาสำหรับครู      3(3-0-6) 
   Psychology for Teachers 
 ED1005  การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
   Curriculum Development 
 ED1006  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(2-2-5) 
   Learning Management and Classroom Management 
 ED1007  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Research for Development of Learning  
 ED1008  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
   Educational Innovation and Information and Communication 
   Technology (ICT) 
 ED1009  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Measurement and Evaluation in Learning 
 ED1010  การประกันคุณภาพการศึกษา     2(2-0-4) 
   Educational Quality Assurance 
 ED1011  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู   3(3-0-6) 
   Virtue, Morality and Ethics for Teachers  

 รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  15 หน่วยกิต 

 ED1012  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน    3(2-2-5) 
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   Teaching Professional Experience  
 ED1013  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(0-24-0) 
   Teaching Practicum in School 1 
 ED1014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(0-24-0)  
   Teaching Practicum in School 2 

 (3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 79หน่วยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน  69หน่วยกิต 
 ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Structure 
 ED1056 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู 3(3-0-6) 
  Introduction to Linguistics for Teachers 
 ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Phonetics and Pronunciation 
 ED1058 การอ่านเพ่ือความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
  Comprehension Reading 
 ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Information Technology and Instructional Media for English Teaching 
 ED1060 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Assessment and Testing 
 ED1061 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
  English and American Novels and the Short Stories  
 ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  Reading and Writing Buddhist Articles  
 ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-6) 
  English Listening and Speaking 1 
 ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 
  English Listening and Speaking 2 
 ED1065 โครงงานภาษาอังกฤษ 3(1-3-6) 
  English Project Work 
 ED1066 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   English Writing Skills  
 ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6) 
  Creative and Critical English Writing 
 ED1068 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
  English and American Literature 
 ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
  Reading and Writing English for Academic Purposes 



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

25 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Supervision of English Teaching 
 ED1071 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี 3(3-0-6) 
  News, Feature and Fiction Translation 
 ED1072 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Curriculum and Textbooks 
 ED1073 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก 3(3-0-6) 
  English Literature for Children 
 ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Buddhist Literature in English  
 ED1075 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business English 
 ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
   Workshop on English Teaching 
 ED1077 วิจัยทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Research for English Learning and Teaching 

 รายวิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 ED1078 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  Methods of English Teaching1 
 ED1079 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
  Methods ofEnglishTeaching2 

 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ED1080 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ 2(2-0-4) 

Development of Instructional Media and LearningActivities 
 ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ 2(2-0-4) 
  Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages 
 ED1082 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 2(2-0-4) 
  English and American Poetry 
 ED1083 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  English for Educational Purposes 
 ED1084 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
  English Reading Techniques 
 ED1085 พ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
  Fundamental English Learning 
 ED1086 พ้ืนฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 
  English and American Cultural Background 
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 ED1087 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
  Thai Culture 
 ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ 2(2-0-4) 
  ASEAN and International Cultures 
 ED1089 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Theories and Strategies of English Teaching 
 ED1090 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Teaching Skills 
 ED1091 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Reading for Information 
 ED1092 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
  English for Buddhism Teaching 
 ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  English Teachers Competency  
 ED1094 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Folklorein English Teaching 
 ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(3-0-6) 
  Oratory for English Teaching 
 ED1096 ภาษาจีนเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  The Chinese Languagefor English Teaching 
 ED1097 ภาษาอาเซียนเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  ASEAN language for English Teaching 
 ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  Discipline for English Teachers 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชา
นั้นๆ 
 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
 การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแล้วจะทำให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตร์ 
การจัดหมวดหมู่คณะวิชา ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลำดับของรายวิชา 
 รายวิชากำหนดให้มีรหัสประจำ จำนวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมี
ความหมายดังนี้ 
 ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ใชค้ำย่อ GE 

-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    =GE1xxx 
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-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    =GE2xxx 
-กลุ่มวิชาภาษา     =GE3xxx 
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  =GE4xxx  

 2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนาใช้คำย่อ BU5xxx 
 3. คณะวิชา 
  คณะศึกษาศาสตร์(Faculty of Education) ใช้คำย่อ ED 

-ภาควิชาวิชาการศึกษา                =ED1xxx 
-ภาควิชาบริหารการศึกษา           =ED2xxx 

 ข. ตัวเลข จำนวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้ 
  1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา 
  2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา 
 หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต 
  เช่น น(บ-ป-ต)   
    น=หน่วยกิต    
    บ=บรรยาย 
    ป=ปฏิบัติ  
    ต=ศึกษาด้วยตนเอง 
  3(3-0-6) 
   3 หมายถึง 3หน่วยกิต 
   (3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง 
   -0- ไม่มีปฏิบัติ 
    -6)ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง  
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3.1.4  แผนการศึกษา 

ปีท่ี1ภาคการศึกษาที่1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
GE1001 การต่อต้านการทุจริต 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 3 0 6 
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน 3 3 0 6 

ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู 3 3 0 6 

ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE3001 ภาษาไทย 3 3 0 6 
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา1 3 3 0 6 
BU5005 พุทธวิถีไทย 3 3 0 6 

ED1008 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา  

3 2 2 5 

ED1056 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นสำหรับคร ู 3 3 0 6 
ED1058 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัตกิาร 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 42 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้ 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา2 3 3 0 6 
ED1003  ภาษาและวัฒนธรรม 3 2 2 5 
ED1006  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 2 2 5 
ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 63 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

GExxxx วิชาเลือกเรียน 3 3 0 6 
GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 3 0 6 
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3 3 3 0 6 
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ED1011 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3 3 0 6 

ED1059 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3 3 0 6 

ED1060 
การทดสอบและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3 3 0 6 

EDxxxx วิชาเลือก  2 2 0 4 
EDxxxx วิชาเลือก  2 2 0 4 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 85 

  ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
BU5006 ภาษาบาลเีพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
BUxxxx วิชาเลือก   3 3 0 6 
BUxxxx วิชาเลือก  3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 94 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1002 ปรัชญาการศึกษา 2 2 0 4 
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 2 0 4 
ED1061 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 

ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 3 2 2 5 
ED1065 โครงงานภาษาอังกฤษ 3 1 3 5 
ED1078 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6 

ED1092 
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
พระพุทธศาสนา 

3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 116 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1004  จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 0 6 
ED1005 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 
ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2  3 2 2 5 
ED1066 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 2 2 5 
ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

และเชิงวิจารณ์ 
3 3 0 6 

ED1068  วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3 3 0 6 
ED1079  วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
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รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 137 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1007  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  3 3 3 5 
ED1009  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 
ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ 
3 3 0 6 

ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
ED1071  การแปลสารคดีและบันเทิงคดี 3 3 0 6 
ED1072  หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
ED1073  วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก 3 3 0 6 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 158 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ 

3 3 0 6 

ED1075  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 3 0 6 
ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอน

ภาษาอังกฤษ 
3 3 0 6 

ED1077  วิจัยทางการเรียนและการสอน
ภาษาอังกฤษ 

3 3 0 6 

ED1079 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3 3 0 6 
ED1012  การฝึกปฏิบัติวชิาชีพครูระหว่างเรียน 3 2 2 5 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 179 

 ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
ED1013  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 6 0 24 0 

รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6    
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 185 
ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 

ED1014  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 0 24 6 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6    

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 191 
 
3.1.5คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
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  GE1001 การต่อต้านการทุจริต      3(3-0-6) 
   Anti-Corruption 
 ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริต
เชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางในการบริหารงานด้วยธรร
มาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสากล ระดับประเทศ ทัศนคติ
และความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต 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 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชน
วิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปรายและนำเสนอข้อมูล 
อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินชีวิตให้มี
ความสุข 
 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 การใช้และการยกเลิกกฎหมาย 
บุคคลและความสามารถ  สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก  ทรัพย์  ทรัพย์สิน  การทำนิติกรรม
และสัญญา หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดำเนินชีวิตให้มีความสุขตามกรอบของกฎหมายในสังคม 
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 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 ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อ
สันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และ
ประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ การใช้การ
สื่อสารและสื่อมวลชนเพ่ือส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ใน
การสร้างสันติภาพ 

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

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต      3(3-0-6) 
   Education for Lives 
 ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจำเป็นและความสำคัญของการเรียนรู้ ระบบ
การศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดำรงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้านการ
จัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด ศีลธรรม 
จริยธรรม คุณธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ ใช้ความรู้กับทักษะการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 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. 

GE1006 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
   Thai Studies 
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 ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคน
ไทย   โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   ตลอดจนการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาไทย 
 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  การสร้างสำนึกทางสังคม และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโนสำนึกทาง
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ 
 This course introduces meaning of society, structure of Thai society and social 
problem of Thailand.  Instillation of social conscience and awareness of one’ s role and 
duties as a good global citizen, ethics and good governance.  Holistic application of 
Buddhist ethics in society.  Guidelines for preventing and solving problems of corruption 
and building social well-being according to Buddhism. 

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 GE2001   มนุษย์กับการแสวงหาความรู้    3(3-0-6) 
   Man and learning 
 ความหมาย ความสำคัญของปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะความคิด กระบวนการของความคิด
อย่างมีเหตุผล ภาษากับการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย ประยุกต์หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
 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 บทบาทและหน้าที่ของบุคคล 
การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม การใช้เวลาอย่างเหมาะสมการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และการ
ดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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 This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics, roles and 
responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time spending 
appropriately, team working and living a life beneficial both to self and society. 

 GE2003 การวางแผนชีวิต       3(3-0-6) 
   Life Planning 
 ความหมายและความสำคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน การ
ทำงาน การเตรียมการสำหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัวภายใต้สภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการครองเรือน
และการดำรงชีวิต  

 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 พุทธศิลปแ์ละโบราณคดี      3(3-0-6) 
   Buddhist Art  and Archaeology 
ศึกษาความหมาย ประวัติความเป็นมา ขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ใน
ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ สกุลศิลปะ การ
สงวนรักษา การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์ 

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 ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขา
ต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนา 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, 
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personality, mental health, human relation, principles of psychology in Buddhism, 
problem-solving and happy living based by Buddhist virtues and principles of psychology. 

 (3) กลุ่มวิชาภาษา 
 GE3001 ภาษาไทย       3(3-0-6) 
   Thai Language  
 หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาไทยมาตรฐานใน
ปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพ้ืนฐานการ
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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 

   Fundamental English  
ศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวน และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

เน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้น โดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น และศึกษากฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้าน
การฟัง-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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น   3(3-0-6) 
   English for Communicationand Information 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) 
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   English Translation  
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล หลักการแปลอังกฤษเป็นไทย วิเคราะห์ปัญหาการแปลอังกฤษ

เป็นไทย  ฝึกแปลประโยคพ้ืนฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ  Simple Sentences, 
Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้ า  ที่มี เนื้อหา
เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา 

This course looks at studying general knowledge about translation, principles of 
translation English into Thai, analyzing problems of translation English into Thai, exercising 
basic translation and simple sentences, compound sentences and complex sentences; 
exercising translation of short contents or paragraphs about people, places, work 
experiences and Buddhism.  
 
 GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา     3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบ
สารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 This course looks at usage of English for giving information, making summary and 
expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in daily life; 
citations and usage of dictionary for reading and writing based on Information system and 
electronic databases. 

 GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม    3(3-0-6) 
   ASEAN Languages for Cultural Study 
 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. 
 

(4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย       3(3-0-6) 
   Statisticsfor 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 
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mean and proportion, Chi–square test, linear regression and correlation, time series, index 
number, problem-solving by statistics in daily life 

 GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน     3(3-0-6) 
   Computer for Work 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนำเสนอผลงาน การนำเสนอสารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 This course looks at basic components of computer both hardware and software, 
usage of application program for creative documentations, graphics and presentations, 
presentation of information, computer networking, E-mail, computer’ s law, safety in 
computer system, ethics and responsibility for using computer, train to use new 
readymade software to keep up with nonstop new technologies. 

 GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
   Information Technology for Further Study 
 หลักการ ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ในการสืบค้น การสร้าง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 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 
ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 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. 

 
 3.1.6  หมวดวิชาเฉพาะ 
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 (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 

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

   History of Buddhism 
โลกทัศน์ศาสนาก่อนพุทธกาล พุทธประวัติและพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ การสังคายนาและการร้อย

กรองพระธรรมวินัย นิกายในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ ประวัติและ
บทบาทของพระสาวก พระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ อิทธิพลของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะ
ไทย ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

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

วิเคราะห์การจำแนกหมวดหมู่ โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎก ประเภทและลำดับชั้นคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา ฐานะและความสำคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรอง ภูมิปัญญาในพระไตรปิฎก
และการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต 

ศึกษาประวัติ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัย วิธีบัญญัติพระวินัย บทบัญญัติ
หรือศีลประเภทต่างๆ การปฏิบัติ การตีความ วินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ ในพระวินัย ศึกษา
เปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมาย  การประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสิน
ปัญหา 

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

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระสุตตันตปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระสุตตันตปิฎก วิเคราะห์พระ
สูตรที่สำคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมที่เป็นหลักการสำคัญของ
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พระพุทธศาสนา อุดมคติทางพระพุทธศาสนา วิธีคิดและคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พุทธ
จริยธรรม หลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม 

To study structure and contents of Sutta Pitaka (Discourses), group classification of 
Sutta Pitaka, analysis of the important Suttas ( discourses)  and Suttas ( discourses)  with 
important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma, Buddhist 39deology, 
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 พระไตรปิฎกศึกษา 3      3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 3 

ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรมปิฎก ประวัติและ
สาระสำคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา หลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม 
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดำรงชีวิต 

To study structure and contents of the Abhidhamma Pitaka, group classification in 
Abhidhamma Pitaka, history and essence of Abhidhamma from the scriptures of 
Abhidhamma Pitaka, 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 

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทยและรากฐานสำคัญของวัฒนธรรม 
เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
เครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรั ย วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา   

ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ รูปแบบและมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของสังคมไทย วัดและ
พระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย การส่งเสริมและ
การคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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. 
 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 
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Thailand, the promotion and protection of Buddhism, Buddhism and problem- solving and 
the development of Buddhism and sufficient economy. 

BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
   Pali for  Buddhist Research 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำภาษาบาลี 
ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี 

To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali and Pali words in 
Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice and testing, to find 
out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali documents. 

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

ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาสันสฤตเบื้องต้น การใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้คำ
ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา คัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาสันสกฤต 
ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาสันสกฤต 

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 ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
หลักการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักกรรมฐานที่สำคัญใน
ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา  

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 important meditation units in 
Thailand, practice in the right meditation development in according to the Buddhist  

 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน      3(3-0-6) 
   Mahayana Buddhism 

ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน แนวคิดและ
หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง  ตรีกาย อาทิพุทธะ ศูนยตา โยคาจารย์ หลัก
โพธิจิต นิกายสำคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น นิกายสุขาวดี เซ็น พระพุทธศาสนามหายานในโลก
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ตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนามหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระทิช นัก
หันธ์ เป็นต้น 
 To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away, history and 
the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between Theravada and 
Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of Mahayana Buddhism: 
a way of thinking on Trikaya (Three Bodies) , i.e. Buddha, Sunayata, Yogacaraya, Bothicitta, 
main schools of Mahayana Buddhism:  Sukkhavati, Zent, Western Mahayana Buddhism, 
roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki, Phra Tiz Nakhantha etc. 

 BU5010 ศาสนศึกษา        3(3-0-6) 
   Religious Studies 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกำเนิดศาสนา ภูมิหลังทางศาสนา วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนาและ
ประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลกทัศน์ 
พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่สำคัญๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา สิทธิการ
นับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา 
 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. 
 
 BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   English for Buddhism Propagation 

ศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ41 ฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้ 
 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 โดยศึกษาและวิเคราะห์
สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา เช่น ไตร
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ภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิ กถา เป็นต้น 
ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในท้องถิ่นของไทย 
 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 คุณสมบัตินักเผยแผ่และ
นักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตาม
หลักวิชาการวาทศิลป์ 
 The principles, methods and targets of Buddhism extension from Tipitaka, quality of 
Buddhist missionary and public information officer, modern public information science, 
media and information technology systems for the extension of Buddhism, the influence 
and impact of media and information technology towards Buddhism and Buddhist 
followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different styles of Dhamma 
sermon, and speaking practice on the  principles of oratory basis. 

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

วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกันระหว่าง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่งกรรม
ของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต 
 Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the conformity of 
Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology, psychology, rules of 
Kamma ( action)  and sciences, scientific development and technology, and bio-
psychological technology. 

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

วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์กร  บุคลากร 
และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา   การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
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พระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
เปรียบเทียบกระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพ่ือการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ 
 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 ความผิดพลาดของการพัฒนาแบบ
ตะวันตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลืนของการพัฒนาตามหลักวิชาการสมัยใหม่และการ
พัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  การพัฒนาที่
ไม่ทำลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับ
วิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ 

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

 BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย    3(3-0-6) 
   Buddhism in the Contemporary Thai Society 

ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย พระพุทธศาสนา
ในฐานะศาสนาประจำชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต่อพระพุทธศาสนา 
การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธบริษัท บทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก  

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 
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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 ระบบการปกครองและระบบบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้นำทางพระพุทธศาสนา 
กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ 

ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัด การพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ  และการบริหาร
จัดการที่ดี   ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน และการ
พัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน 

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. 
 

 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะ 

      (2.1) รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู46หน่วยกิต 

 รายวิชามาตรฐานความรู้31 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
 ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู    3(3-0-6) 
   Fundamental Knowledge for  Professional Teachers 
 บทบาทและความสำคัญของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูที่เกี่ยวข้องสภาพงานครู คุณลักษณะครู
ที่ดีและมาตรฐานวิชาชีพครู  การปลูกฝังและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและ
วิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  
มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ได้  แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียน ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 The role and importance of the teaching profession and organizations of the 
teaching profession; qualifications of good teachers and standards of the teaching 
profession; instillation and spiritual development of being a professional teacher; laws in 
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relation to teachers and the teaching profession; knowledge management in the teaching 
profession; continuing progress and development of the teaching profession: content 
knowledge and instructional strategy in terms of teachers, and analytical thinking, 
synthesis-type thinking, creative thinking, seeking and selecting of modern information in 
terms of learners; relationship between teachers and learners, support learners’ capacity 
development. 

ED1002 ปรัชญาการศึกษา      2(2-0-4) 
Philosophy of Education 

 ความหมายและความสำคัญของปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 The meaning and importance of educational philosophy, concepts and theories; 
religion, economy, social, culture, and educational strategies; application of educational 
philosophy for school development; analysis of education to strengthen  sustainable 
development. 

ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม      3(2-2-5) 
Language and Culture 

 ความรู้และความเข้าใจในวิถีความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทยเพ่ือ
การเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
 Knowledge and comprehension of relationship between language and social 
context, as well as Thai culture for teaching profession; foreign languages for development 
of  teaching profession:  listening, speaking, reading and writing skills of Thai and foreign 
languages for appropriate communication; usage of language and culture for peaceful 
coexistence. 

ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู      3(3-0-6) 
Psychology for Teachers 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา
การเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใช้
จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 Study of psychological concepts and theories: psychology of human development, 
lifespan developmental psychology, fundamental psychology, learning psychology, 
educational psychology, guidance psychology, and  counseling of various psychological 
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branches; application of psychological theories to support the learner’s learning proficiency 
and recommendation to assist the learner with better quality of life. 

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
Curriculum Development 

 ประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย การปฏิรูป
การศึกษาไทย หลักการแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น การนำหลักสูตรไปใช้  การประเมินผล
การใช้หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 History and system of Thai education; visions and development plans of Thai 
education; revolution of Thai education reforms; principles and concepts of curriculum 
arrangement: curriculum analysis, development of school-based development, curriculum 
standards and interval standards; curriculum implementation; curriculum evaluation; 
problems and trends of curriculum development. 

ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3(2-2-5) 
Learning and classroom management 

 หลักการแนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จั กคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดทำแผนการ
เรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 Principles, concepts and practices of learning plans; learning managementand 
learning environment; theories and forms of learning management: the learner’s ability of 
analytical thinking, creative thinking and problem solving; design and arrangement of 
learning experience; integration of the content of subject areas and Inclusive Education; 
classroom management; development of learning centers in educational institutions; 
arrangement and implementation of lesson plans; physical atmosphere of classroom 
management. 
 
 ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Research for Learning Development 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย  แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยทางการศึกษาและ
การวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Action 
research) 
 Research principles, concepts and theories; research guidelines; characteristics of 
educational research and action research in the classroom; research implementation and 
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production for learning development; research for instructional development and learner 
development; planning for educational research: research design, development of research 
instruments, data collection, data analysis, research report, and implementation of 
research results for instruction. 

ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
Educational Innovation and Information Technology 

 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์สำหรับครู การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา การออกแบบการ
ประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร 
การพัฒนาระบบแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ จริยธรรมในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
 Principles, concepts and theories of educational innovation and information 
technology; information technology and computing for teachers; information system 
management for educational administration; media design, application and evaluation; 
educational information and communication technology innovations for learning and 
communication; systematic development of learning sources and networks; ethics of 
implementation of educational innovation and information technology. 

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
Measurement and Evaluation in Learning 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการสร้าง
เครื่องมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน   
 Principles, concepts and practices of measurement and evaluation in learning; 
principles of construction of test and evaluation instruments; measurement and evaluation 
in practices: authentic measurement and evaluation, nature of measurement and 
evaluation in each subject; implementation of evaluation results for learning development. 

 ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา     2(2-0-4) 
   Educational Quality Assurance 
 ความหมาย ขอบข่าย หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 Meaning, scope, principles and concepts of implement practice guideline for 
educational quality assurance; process of educational quality assurance system; quality 
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management of leaning activities and quality development of continual learning; ability to 
arrange activities of learning quality evaluation. 

ED1011 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู   3(3-0-6) 
Virtue, Morality and Ethics for Teachers 

 หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ที่คุรุสภากำหนด ค่านิยม บุคลิกภาพ และการพัฒนาตนของครูการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตสำนึก
สาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพกรณีศึกษาความคิดและวิถีชีวิตของบุคคล
ตัวอย่างที่มีประวัติโดดเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม ปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณธรรมและจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพครู 
 Good governance, honesty, morality and ethics of teaching profession; code of 
ethics of teaching profession specified by Teachers’ Council of Thailand; value, personality 
and self-development of teachers; self-practice as a role model, public mindedness, and 
social sacrifice; self-practice by the code of ethics of teaching profession; case studies: 
opinions and ways of life of epitomes with outstanding background of morality and ethics; 
problems towards morality and ethics in teaching profession. 

 รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  15 หน่วยกิต 

 ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน     3(2-2-5) 
   Teaching Professional Experience 
 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล และเพ่ือประเมินผลผู้เรียน การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ 
 Observation of learning processes; lesson plans for self-learning and support for a 
varienty of teaching objective; teaching practice in hypothetical and real situations; test 
design, test format or measurement tool for learner assessment, test checking, scoring, and 
judgment of learning results; practical examination and scoring; research on problem 
solving of the learner; development of teaching profession. 

 ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(0-24-0)  
   Teaching Practicum in School 1   
 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดผลและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง 
 Teaching practicum of major subjects; measurement and evaluation; 
implementation for learner development; research for learner development; knowledge 
sharing or exchange; educational seminar; organizing the learning processof major subjects: 
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evaluation, improvement, and analytical study for learner development; performance of 
other assigned work; teaching practicum in educational institutions supervised by the 
supervisor and the school cooperative teacher. 

 

 ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(0-24-0) 
   Teaching Practicum in School 2 
 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดผลและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง 
 Teaching practicum of major subjects; measurement and evaluation; 
implementation for learner development; research for learner development; knowledge 
sharing or exchange; educational seminar; organizing the learning process of major subjects: 
evaluation, improvement, and analytical study for learner development; performance of 
other assigned work; teaching practicum in educational institutions supervised by the 
supervisor and the school cooperative teacher. 

(3)  รายวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 

 รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา     น(บ-ป-ต) 
 ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
   English Structure 

ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษอย่างละเอียด  ให้ความสำคัญต่อประเภทของประโยค  รูปแบบของ
ประโยค  ประโยคซับซ้อน  การเปลี่ยนอนุประโยคให้เป็นวลีขยาย  วิเคราะห์ชนิดของคำ  วลี  สำนวน  และ
โครงสร้างประโยค  ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร 
 Study thoroughly of English Structure.  Focus on types of sentences,  sentence 
pattern, complex sentence.  Reduction of modifying clauses to phrases.  Analysis of words, 
phrases  and its idiomatic meaning  and sentence structure.  Study of structure in 
communicative approach. 

ED1056 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   Introduction to Linguistics for Teachers 

ศึกษาลักษณะของภาษาและหลักภาษาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย
เน้นระบบเสียง คำ ไวยากรณ์ และความหมาย ตลอดจนภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

To study characteristics of languages and principles of linguistics used for the basis 
of learning and teaching English focusing on intonation, words, grammar and meaning 
including also applied linguistics relating to learning and teaching English. 
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 ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   English Phonetics and Pronunciation 

ระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เน้นทางด้านสรีรสัทศาสตร์ฝึกออกเสียงสระ 
พยัญชนะ เสียงควบกล้ำ เสียงสูง ต่ำ หนัก เบา การถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ และ
ศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย 

Phonetics system and principles of English pronunciation focusing on anatomy, 
pronunciation practice in vowels, consonants, combined consonants, high stress, low 
stress, heavy, mild voices, intonation transfer and imitation are transferred by phonetic 
symbols, and to study the problems of English pronunciation of Thai students. 

 ED1058 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
   Comprehension Reading 

หลักการและวิธีอ่านเพ่ือจับประเด็นสำคัญ (Main Idea) รายละเอียดสำคัญ (Detail) จากประกาศ 
โฆษณา หนังสือพิมพ์ บทความและวารสารทางวิชาการต่างๆ โดยเน้นบทความ ทางพระพุทธศาสนา ศึกษา
วิธีอ่านและฝึกการอ่านอย่างรวดเร็วด้วยความเข้าใจ ศึกษาการใช้ Dictionary อุปสรรคและปัจจัย การใช้
เครื่องสังเกตในบริบท (Contextual Clues). 

Principles and methods of reading for getting the gist of main idea and details 
stated in notification, advertisement, newspaper, articles and journals focusing on 
Buddhism’s articles. To study methods of reading and rapid reading practice in getting the 
gist of contents, and study the use of dictionary, obstacles and factors, and use of 
contextual clues. 

ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   Information Technology and Instructional Media for English 
                              Teaching 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชนิด ประเภทต่างๆ สื่อธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญาเพ่ือการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นผลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อ
สำเร็จรูป 

Information technology and communication systems, information technology 
applied to learning and teaching English, English instructional media in some types and 
classifications, natural and wisdom media for learning and teaching English, instructional 
media based on a result of information technology development, Internet and computer 
assisted instruction (CAI) including other ready-made computer programs.  

 ED1060 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
   English Assessment and Testing 
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ทฤษฎีการทดสอบและการประเมินผลทางภาษา การทดสอบและการประเมินผลภาษาอังกฤษ 
ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผล
ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) 

Theory of testing and linguistic assessment, testing and assessment of English 
learning, nature of measures and assessment of English learning, principles of the 
construction of testing tools and authentic assessment of English learning. 

 ED1061 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน    3(3-0-6) 
   English and American Novels and Short Stories 

วิ วั ฒ น าก า ร อ ย่ า ง ย่ อ ข อ งน ว นิ ย า ย อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ อ เม ริ กั น  น ว นิ ย า ย แ ล ะ เรื่ อ ง สั้ น  
วิธีเขียน สำนวนโวหาร สาระสำคัญของเนื้อเรื่อง พัฒนาการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์และวิจารณ์ เพ่ือแสดง
ความเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้อย่างมีหลักเกณฑ์ นวนิยายอังกฤษและอเมริกันโดยเลือกเรียนผลงานของนักเขียน
ที่มีชื่อเสียงในเชิงวิเคราะห์ 

Evolution, in brief, of English and American novels, novels and short stories, 
methods of wording, significant contents of story, development of criticizing and critical 
reading for giving advice and suggestions on the read passages, English and American 
novels are learned from the written works of famous authors on analysis purposes basis. 

 ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 
   Reading and Writing Buddhist Articles  

ลักษณะเฉพาะของบทความทางพระพุทธศาสนา คำศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนา หลักการ 
วิธีการและเทคนิคการอ่าน และการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา การเขียนอนุเฉทและบทความสั้นๆ 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ฝึกการอ่านบทความทางพระพุทธศาสนา และฝึกเขียนอธิบายหัวข้อธรรมในรูป
เรียงความ ย่อความหรือเก็บใจความจากงานเขียนหรือหนังสือทางพระพุทธศาสนา 

Specific characteristics of Buddhism articles, specific area of vocabulary used in 
Buddhism, principles, methods, reading techniques, and Buddhism articles writing, writing 
paragraph and short passage relating to Buddhism, reading practice in Buddhism articles, 
writing practice in headline, Buddhism dhamma in essay, summarized essay, or getting the 
gist of written work, or Buddhism books. 

 ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1     3(2-2-6) 
   English Listening and Speaking I 

ฟังระบบเสียง การเน้นเสียงหนักเบา ทำนองเสียง จังหวะและการแยกกลุ่มคำโดยถูกต้อง ฝึกฟัง
ข้อความสั้นๆ เช่น บทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา ฝึกเขียนตามคำบอก (Dictation) และเขียน
บทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน โดยสามารถบอกได้ว่า ข้อความที่ฟัง เป็นข้อความชนิดใด พร้อมทั้งจับใจความ
สำคัญ การเก็บใจความสำคัญจากเรื่องหรือบทสนทนาสั้นๆ ที่ได้ยิน สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ โดย
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ออกเสียงได้ถูกต้อง ใช้ศัพท์และโครงสร้างที่จำเป็นได้ถูกต้องและเหมาะสม ฝึกสนทนาเหตุการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งฝึกการสนทนาธรรมะ 

To listen to English sound system by focusing on a stress of words; strong- and fine-
sounding stresses, intonation, sound stroke, classification of words, listening practice in 
short passages such as conversation script, interview, news, advertisement, dictation, 
summary writing when heard, being able to tell what about when listened, and being able 
to get the gist of main ideas when heard, being able to carry out any conversation 
correctly in various events, and correct and appropriate use of words, and conversation 
practice in some situations, and conversation practice in Buddhism matters. 

 ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2     3(2-2-6)
   Listening and Speaking English II 

การเก็บใจความสำคัญจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ได้ยิน ในระดับที่ยากขึ้นทั้งด้านความยาว ศัพท์ 
โครงสร้างและเนื้อหา เล่าเรื่องสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่ างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ฝึกการฟังข่าว บท
บรรยาย การเล่าเหตุการณ์ การปาฐกถาทั้งทางโลกทางธรรม จากวิทยุและโทรทัศน์ สื่อมัลติมีเดียอ่ืนๆ หรือ
จากห้องบรรยาย ฝึกปาฐกถาและอภิปรายสรุปเรื่อง 

To get the gist of main idea of the story, or conversation script when heard at more 
difficult level on long passage, structure and contents, talk about the conversation in 
various situations correctly and appropriately, listening practice in news, narration, talk 
about situations, lecture on the events happened in the world and Buddhism Dhamma 
when heard from radio broad-cast, on television, and multimedia, or from lecture room, 
lecture and discussion practice in summarizing.  

ED1065 โครงงานภาษาอังกฤษ      3(2-2-6) 
   English Project Work 

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานชนิดต่างๆ ขั้นตอนการวางแผนและดำเนินงาน การประเมิน
สำรวจการจัดโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วางแผนดำเนินการจัดโครงงาน เสนอ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคล้องกับ จุดประสงค์ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการประเมินผลโครงงาน 

English teaching through project works, steps of planning and proceeding, survey 
and estimation of project work in relation to English learning and teaching, project 
proceeding planning, proposal of project work conforming to the objectives stated in 
English curriculum focusing on child-centered learning, and project assessment. 

ED1066 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ     3(2-2-6) 
   English Writing Skills 

ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้นและโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนและการสื่อความหมาย เขียนสรุปข้อความที่เกี่ยวกับสาขาการเขียน



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

53 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

โต้ตอบ (Correspondent Writing) เช่น บัตรเชิญ โน้ตย่อ การเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายทางราชการ 
และจดหมายธุรกิจ ฝึกหัดการเขียนจดหมาย บัตรเชิญ และโน้ตย่อประเภทต่างๆ 

To learn about fundamental English grammar and structure of sentences used for 
the development of basic English writing by focusing on clearness and communicating of 
the meaning.  Summary writing of correspondence such as invitation cards, a short note, 
and personal, official and business letters, and writing practice in letters, invitation cards, 
and a variety of a short note. 

ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์  3(3-0-6) 
   Creative and Critical EnglishWriting 

หลักการวิจารณ์เบื้องต้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาและโครงสร้างในลีลา
ต่างๆ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียนในบทความแบบต่างๆ วิเคราะห์อารมณ์ 
(Mood) และท่วงทำนอง (Tone) การใช้ภาษา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ฝึกวิจารณ์ข้อเขียนที่ตัดตอนมาจาก
หนังสือต้นฉบับ ที่ ใช้ลีลาและภาษาชั้นสูง และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยเน้นการวิเคราะห์ ความคิดและ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน ฝึกวิจารณ์แยกแยะ ระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 

Principles of fundamental criticizing, various styles of creative writing by using words 
and idioms, and structure, analysis of objectives, mood, and attitude of the authors in 
writing various articles, analysis of mood, tone of using languages including target groups, 
critical practice in articles cut from the manuscripts, styles of writing and using advanced 
language and interesting contents by focusing on analysis of thinking and objectives of the 
authors, critical practice in separating facts and opinions. 

 ED1068 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน     3(3-0-6) 
   English and American Literature 

ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกา วิเคราะห์งานที่สำคัญแต่ละยุค กวี
นิพนธ์ บทละคร นวนิยายและร้อยแก้ว เพ่ือเป็นฐานในการศึกษาวรรณกรรมยุคปัจจุบัน 

To study basic principles of English and American literature, analysis of important 
written works in each age such as poetry, drama scripts, novels and prose using as a basis 
of modern literature learning.  

ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 
   Reading and Writing English for Academic Purposes 

ฝึกทักษะการอ่านตามหลักและวิธีการอ่านแบบต่างๆ ในการอ่านแบบเรียน บทความ เอกสารทาง
วิชาการเฉพาะสาขาวิชาและเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ รวมทั้งการหา
ใจความสำคัญจากย่อหน้าซึ่งมีโครงสร้างแบบต่างๆ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและทบทวนการเขียน
ระดับประโยคและย่อหน้า เน้นการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานเฉพาะสาขาวิชา การเขียน
บทความธรรมะหรือบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนา หรือฝึกเขียนหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจเฉพาะสาขาวิชา 

Reading skill practice based on principles and methods of reading, reading of 
textbooks, articles, specific-technical documents, and Buddhism technical documents, 
development of knowledge about vocabulary including getting the gist of main ideas from 
paragraph opening a new line of various structure, writing practice in technical English and 
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review of writing in sentences and paragraph opening a new line focusing on an abstract of 
thesis and writing report on specific disciplines, writing articles about Buddhism Dhamma, 
or writing articles about Buddhism technical disciplines, or writing practice in learning 
passages that learners are interested in. 

ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
Supervision ofEnglish Teaching  

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาการในการจัดการนิเทศการศึกษา ภารกิจและ
คุณสมบัติของผู้นิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการนิเทศการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการนิเทศ
งานศาสนศึกษา 

Concepts, theory and principles of educational supervision; historical development 
of educational supervision; tasks and characteristics of educational supervisor; 
administration and management of internal supervision in educational institutions; research 
for development of educational quality; trends in supervision practices in elementary and 
religious education. 

ED1071 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี     3(2-2-6) 
   Translation of Documentary and Entertainment News 

การแปลบทความ ข่าว สารคดีและบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการแปลที่ใช้ภาษา คำศัพท์ สำนวนได้ถูกต้องและเหมาะสมในระดับภาษาที่ต้องอาศัย
การแปลและตีความ รวมทั้งการแปลบันเทิงคดีที่ใช้ภาษาไพเราะสละสลวยและเป็นธรรมชาติ รวมทั้งรักษา
ความหมายและรสของความหมายเดิมได้ครบถ้วนและถูกต้อง 

Translation of articles, news, documentary and entertainment news from English 
into Thai, and from Thai into English focusing on correct and appropriate use of language, 
vocabulary, and idioms based on principles of translation and interpretation including the 
translation of entertainment news that sounds good, beautiful and natural, and to remain 
proper meaning and taste. 

 ED1072 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   English Curriculum and Textbooks 

โครงสร้างและความมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์
หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบเรียนและหนังสือเสริม
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดบทเรียนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
การทำแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Structure and goals of English curriculum for elementary education, analysis of 
English curriculum for elementary education, instructional textbooks and supplemental 
sheets to English curriculum, preparation for textbooks and learning and teaching media, 
activities, and English learning planning, problems and a way of problem-solving.  
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ED1073 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก     3(3-0-6) 
   English Literature for Children 

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาวรรณกรรมสำหรับเด็กของอเมริกันและอังกฤษ ศึกษาวรรณกรรมหลัก
และหนังสือสำหรับเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมสำหรับเด็กของเอเชียที่มีชื่อเสียง ศึกษาหลักการเขียนเรื่องเชิง
จินตนาการ เชิงการศึกษาที่เหมาะสมกับแนวคิดและธรรมชาติของเด็ก ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรม
สำหรับเด็ก 

To learn ways of the development of poetry for English and American children, and 
to study core literature and books for children including famous literature for Asian 
children, and to learn about principles of imaginary-educational writing of the literature 
appropriate for a way of thinking, and nature of children, analytical practice, and criticizing 
literature for children. 

 ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Buddhist Literature on English  

คัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการแปลและวิเคราะห์ความหมาย
หลักธรรมพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาอังกฤษ 

English scripture and books relating to Buddhism, translation practice and analysis 
of the meaning of Buddhism Dhamma retrieved from English documents. 

 ED1075 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6) 
   Business English 

การพูด การเขียนเพ่ือติดต่อธุรกิจประเภทต่างๆ ฝึกการอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ ความหมายของศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจและการเขียนรายงานทาง
ธุรกิจอย่างสั้น การใช้ศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่จำเป็น 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอทางธุรกิจ 

Speaking and writing for business transactions, reading practice in business English, 
the meaning of words and idioms used for business run, writing business English and short 
report on business affairs, use of words and idioms for communication in offices on defined 
objectives and critical situations basis.  

 ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
   Workshop on English Teaching 

ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ฝึก
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมก่อนการ
ฝึกสอน เพื่อนำไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ 

Problems of English learning and teaching to learn and search for research works 
relating to English teaching, skills practice in listening, speaking, reading and writing by using 
techniques and methods for correctness and appropriateness before teaching practice, and 
for English teaching conforming to a standard of English teaching. 
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ED1077 วิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
Research for Learning and Teaching English 

ศึ ก ษ าร ะ เบี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า งก ารส อน ภ าษ า อั งก ฤ ษ  ห ลั ก ก ารวิ จั ย  ก ารสุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  
การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผลของการ
วิจัย และการนำวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป 

To study research methodology, principles, sample sampling, storage and collection 
of data, data analysis, interpretation, conclusion, discussion, and application of 
methodology for advanced study. 

 รายวิชาการสอนวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 ED1078 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
                      Methods of English Teaching I 

ทฤษฎีการสอนและวิธีสอน วิเคราะห์วิธีสอนแบบต่างๆ การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สอน วิธีสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การออกแบการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างบทเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสร้างกิจกรรมกาเรียนการสอนและการจัดทำแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวัดและ
ประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ 

Theories and methods of teaching, analysis of various methods of teaching and 
English curriculum for teaching, methods of English teaching on four skills basis, design of 
English teaching, construction of lessons, English teaching, preparation for learning and 
teaching activities and preparation of English learning plan, measures and assessment of 
English teaching.   

 ED1079 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   Methods of English Teaching II 

วิเคราะห์วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ วิเคราะห์วิธีสอนแบบต่างๆ การวิเคราะห์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน วิธีสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในระดับที่สูงขึ้น กา รออกแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ การสร้างบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติหรือทดลองสอน
ภาษาอังกฤษตามแผนการเรียนรู้ที่จัดทำข้ึน 

Analysis of methods of English teaching and learning, curriculum, 4-skill of 
advanced English teaching, and design of teaching, construction of lessons, preparation for 
learning  and teaching activities, and English learning plan, measures and assessment of 
English teaching, teaching practice in, or English instruction as planned.  

 รายวิชาเลือกเรียน  4 หน่วยกิต 

ED1080 พัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้     2(2-0-4) 
   Development of Instructional Media and Learning Activities  

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีการสร้างและพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและทดลองใช้ในสภาพจริงตามระดับช่วงชั้น สื่อการสอนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ สื่อ
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เทคโนโลยีกับการสอนภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้สื่อ เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
การประเมินผลใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

To study and analyze concepts, principles and theories of construction and 
development of instructional media and activities for learning English, and implementing 
practice in real situations on a class-level basis, various types of instructional media for 
English teaching, technological media and English teaching, and media applied for learning 
and teaching, assessment of use of English instructional media. 

ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว  ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ  3(3-0-6) 
   Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages 

โครงสร้าง  หลักการ  สาระสำคัญขององค์ประกอบและทักษะพ้ืนฐานวรรณศิลป์ร้อยแก้ว  ร้อย
กรองของภาษาต่างประเทศ  การส่งเสริมครูในการนำวรรณศิลป์ร้อยแก้ว  ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  เห็นคุณค่าและสร้างจิตสำนึกต่อคุณค่าของวรรณศิลป์ร้อยแก้ว  ร้อยกรองของ
ภาษาต่างประเทศ 

Structure, principles, compositional contents and basic skills in literature, literal art 
and prose in foreign languages, and to encourage the teachers to make use of literature, 
literal art and prose for learning management, and mind on a value, and the establishment 
of conscious mind on a value of literature, literal art and prose in foreign language. 

 ED1082 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน     3(2-0-4) 
   English and America Poetry 

วิเคราะห์ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย คุณค่าทางอารมณ์และสาระที่สอดแทรกในบทประพันธ์ แนวการ
เขียน ความคิด วัฒนธรรม และอ่ืนๆ ของนักเขียนในยุคต่างๆ เลือกศึกษาและวิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์ของ
กวีอังกฤษที่สำคัญๆ เช่น โชว์เซอร์(Chaucer) สเปนเซอร์(Spenser) เช็คสเปียร์(Shakespeare) มิลตัน 
(Milton) เวิร์ดสเวิร์ธ(Wordsworth) คอเลอริดจ์(Coleridge) คีตส์(Keats) เป็นต้น 

Analysis of languages used for communicating the meaning, emotional value and 
contents inserted into written works, written style, thinking, and culture composed by the 
authors in various ages, selective study and critical analysis of poetry written by famous 
writers such as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge and Keats, 
etc. 

 ED1083 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์    2(2-0-4) 
   English for Educational Purposes 

ความมุ่งหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะทาง
ศึกษาศาสตร์ ศัพท์และสำนวนเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งานและการ
นำเสนองานเฉพาะทางศึกษาศาสตร์อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษ โดยเน้นเนื้อ หาทางด้านศึกษาศาสตร์ 
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ศึกษาศัพท์และโครงสร้างเฉพาะสาขาในระดับพ้ืนฐาน รวมทั้งการนำเสนอและเขียนสรุปข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับศึกษาศาสตร์ 

Target of education science, use of English for specific objectives.  Education 
science, words, and specific idioms used in education, application practice in using English, 
presentation of specific education, reading and listening to English articles by focusing on 
educational texts. To learn about words and structure of specific branches of elementary 
education including presentation and writing articles relating to education science.  

 ED1084 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ     2(2-0-4) 
   English Reading Techniques 

วิธีการอ่านภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การอ่านเพ่ือเก็บใจความสำคัญแลรายละเอียดของข้อความ 
รวมทั้งการอ่านแบบสรุปความและปรับความเร็วในการอ่านได้ตามความเหมาะสม 

Methods of reading English, reading for getting the gist of main ideas and details of 
a passage/article including summarized reading, and appropriate reading speed adjustment. 

ED1085 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   Fundamental English Learning 

พ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการศึกษา (บริบท
ของการเรียน การเรียนในชั้นเรียนและการเรียนในชีวิตประจำวัน) ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย (พฤติกรรมนิยม 
จิตวิทยาเชิงปริชาน การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ตามแนวคิด
มนุษยนิยม การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการ
แก้ปัญหา การเรียนรู้จากการสะท้อนกลับ ทักษะการคิด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ) ธรรมชาติของการ
เรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ (ปัจจัยด้านอารมณ์ แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พหุปัญญา 
ทักษะและกลยุทธ์การเรียนรู้) การเรียนรู้และการซึมซับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง 

Fundamental English Learning through scientific method.  Introduction to learning. 
Learning contexts.  Learning theories, behaviourism, cognitive phychology, constractivisim, 
social-interaction theories, humanistic education, discovery learning, brain-based learning, 
problem-based learning, project-based learning, reflective learning, thinking skills, active 
learning.  Nature of learning:  memory, comprehension, schemata.  Influence on learning: 
affective factors, motivation, individual references, multiple intelligence, learning styles and 
strategies. First adn second language acquisition. 

 ED1086 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน    3(3-0-6) 
English and American Cultural Background 

ความคิดทางปรัชญา ประวัติศาสตร์และศาสนาที่ส่งผลต่อการก่อกำเนิดวัฒนธรรมร่วมของกลุ่ม
สังคมท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมถึงพระคัมภีร์เก่า เทวตำนานกรีกและพระคัมภีร์ใหม่ 

Philosophical thinking, history and religion resulting in an origin of collective culture 
of social groups of using English as a mother tongue including Old Testament, Tales of 
Creek Divinity, and New Testament. 
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 ED1087 วัฒนธรรมไทย       3(3-0-6) 
   Thai Culture 
 ลักษณะ  ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย  บทบาทของครูในการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญในการ
สืบทอดวัฒนธรรมไทย  อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก  เน้นวัฒนธรรมอันเป็น
พ้ืนฐานการดำเนินชีวิตในระบบค่านิยมไทย  การพิจารณาคุณค่าและการสร้างเสริมความสำนึกต่อคุณค่าอัน
เป็นมรดกวัฒนธรรมไทย 
 Characteristics, relations and roles of the teachers in promoting and extending Thai 
culture, the influence of Thai culture over children learning management by focusing on 
basic culture for a daily living in Thai value system, the consideration of value and 
establishment of conscious mind on a value of the heritage of Thai culture.  

 ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ     2(2-0-4) 
   ASEAN and International Cultures 
 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและนานาชาติ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทางด้านความคิด ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษาและ
วรรณกรรม และงานเขียนอันจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติโดยรวม 

Knowledge and understanding of ASEAN and International cultures, diversity of 
language in ASEAN countries and International, shared and unique characteristics of ideas 
and values expressed through language, literature, and writing, promoting understanding of 
ASEAN and International cultures as a whole. 

 ED1089 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
Theories and Strategies of English Teaching 

ทฤษฎีการสอนทางภาษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสอนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวโน้มใหม่ 
ทั้งลักษณะการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง เพ่ือสามารถนำไปบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษ 
 Theories of English teaching, analysis of concept and theory of modern teaching 
and learning English, characteristics of teaching English as a foreign language, or second 
language in order to efficiently integrate learning and teaching on a standard of English 
teacher basis. 

 ED1090 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   English Teaching Skills 
 แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีและกลยุทธ์การสอนฝึกทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับช่วงชั้น
ทั้ง 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้นและสามารถใช้ในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยครูผู้สอนต้องสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานการสอนของครูสอน
ภาษาอังกฤษ 
 Concepts, theories, techniques and strategies of skill practice suitable for learner at 
all 4-class levels to encourage learners to learn more English in daily life, and that learner 
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shall be able to communicate in English correctly and appropriately, and that a teacher 
can teach English on a standard set for English teachers.  

 ED1091 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   English Reading for Information 
 พัฒนาการอ่านข้อมูลข่าวสารวิชาการเพ่ือการเขียนรายงาน ฝึกการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ภาษาอังกฤษทางการศึกษาและการสอน ฝึกอ่านบทความทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปและเขียนโครง
ร่างรายงาน 
 Development of reading on technical information and data for report writing, 
practice in using English information sources of reference for education and teaching, 
reading practice in technical texts, analysis, criticism, summarizing and writing project 
reports 

ED1092 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   English for Buddhism Teaching 
 คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ การออกแบบการสอนและการจัดทำแผนการเรียนรู้การสอน
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ ฝึกหัดเขียน
เรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และย่อความจาก
บทความธรรมะที่กำหนดให้ 

English vocabularies and idioms used for Buddhism, activity and English 
instructional media for Buddhism.  Speaking and, or conversation practice in, and 
explanation of Dhamma in English.  Writing practice in essay explaining Buddhism poetry, 
mottos, and Dhamma articles in English, and summarizing Dhamma articles as defined. 

 ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
   English Teachers Competency 
 สมรรถภาพที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครูและครูสอนภาษาอังกฤษ ทักษะเฉพาะทาง
ภาษาอังกฤษ การบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสอนและการดำรงชีวิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ การบริหารเวลาและการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ทักษะการคิดและทักษะการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง 
 Essential competency for teaching profession and English teachers, special-skilled 
talent in English, integration of English for teaching and daily life, skill of communication, 
skill of using technological media, skill of administration and management, time 
management and systematic working, skill of cooperative work, skill of thinking and skill of 
work and self-development.  

 ED1094 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Folklorein Teaching English 
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ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาคติชนวิทยา ประโยชน์ของการศึกษาวิชาคติชนวิทยา 
การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย คุณค่าของคติชนที่มีต่อสังคมไทย พลวัตทางคติชนไทย ระเบียบวิธีการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม การจัดระเบียบข้อมูลตามวิธีการทางคติชนวิทยา ปฏิบัติภาคสนาม 

The study ofmeaning and background of folklore,  advantages of folklore study, 
folklore study in Thailand, the values of folklore on Thai societies, dynamics of Thai 
folklore, the method of field data collection, data organization through folklore method, 
and field work. 

 ED1095 วาทศิลป์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษในที่ชุมชน   3(3-0-6) 
  Oratoryfor English Teaching 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการแนะนำตนเอง กล่าวสุนทรพจน์การ
เป็นพิธีกรภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน โดยเน้นความชัดเจนความคล่องความเหมาะสม
และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา 

 The usage of English for communication in different situations such as introduction, 
speeches, and  public english speak in general by focusing on clearness, fluency, suitability, 
natural use of language. 

 ED1096 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  TheChinese Languagefor English Teaching 
   มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
ทั้งด้านสังคมและธุรกิจ โดยสอดแทรก ความรู้ ความคิดและภูมิปัญญาของชาวจีน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีน  ฝึกเป็นผู้ชำนาญการด้านภาษาจีน 
ที่ใช้และสนทนาในต่างประเทศ  
   The main point of Chinese language focus on development of 
students for communicate with mother tongue and doing business with the idea, 
knowledge, and folk wisdomof Chinese peoplewho is the native speakerwith the study of 
economy, social until to the culture of Chinese.  To practice and make skill of Chinese 
language for use in daily life and for conversation in foreign country. 

 ED1097 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  ASEAN Languagefor English Teaching 
   มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสาร ทั้งด้านสังคมและธุรกิจ โดยสอดแทรก ความรู้ ความคิดและภูมิปัญญาของชาวอาเซียน ด้านการ
เรียนการสอน เป็นผู้ชำนาญการด้านภาษาอาเซียน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ เลขานุการ นักธุรกิจ 
นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอาเซียน 
   The main point of ASEAN language focus on development of 
students for communicate with mother tongue and doing business with the idea, 
knowledge, and folk wisdomof ASEANpeople by study, expert of ASEAN language,the head 
of Foreign Relation Officer, guide, secretary, business, translator, interpreter, airport officer, 
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travel and hotel business with the study of economy, social until to the own culture of 
ASEAN.  

 ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  Discipline for English Teachers 
   แนวคิด ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นหลักคิดพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ร่วมวิชาชีพ ความเป็นครู
เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวสําหรับคนที่ประกอบ วิชาชีพครู ซึ่งข้ึนอยู่กับองค์ประกอบภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
ระบบบริหารสถาบันวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในความเป็นครู 
   The concepts of ethics and moral philosophy of vocation, human 
rights people's rights,humanist concept values and human dignity which the main idea of 
English teacherwith participation. To be a teacher is the character of teacher profession 
withexternal constituent of teacher including to the system of management, code of ethics 
of teaching profession and another teacher rule. 
 

3.2 อาจารย์ผู้สอน  
3.2.1 อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
(1) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตำบลศาลายา  อำเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระมหาบุญนา   
ฐานวีโร 

(ประทุมชาติ) 

Ph.D. (linguistics) 
M.A. (linguistics) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Nagpur University, India 
Nagpur University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2556 
2548 
2545 

2 พระครรชิต  
อิสฺสโร(มีซอง) 

ศน.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ศาสนศึกษา) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 
ม.มหิดล 

2559 
2555 

3 พระมหาสามารถ   
ฐานิสฺสโร 
(อาจคงหาญ) 

ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
2539 

4 นายพนมนคร  
มีราคา 

ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2550 
2543 

5 นางฐนิดา   
หมายปทุม 

-M.Ed.(Elementary Education) 
-อ.บ.(อังกฤษ-ฝรั่งเศส) 

Georgia State University,U.S.A. 
ม.ศิลปากร 

2521 
2515 

(2) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระมหาริก  
เปมิโก  
(เปรินทร์) 

M.A. English (International 
Program) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2556 

2 นายสนิท  
บุญอ่อน  

กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย     

2549 
2545 

3 
นางสาวนฤมล  
ชุ่มเจริญสุข  

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
ป.บัณฑิต(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 
อบ. (ภาษาเยอรมัน) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏเทพสตรี 
ม.ศิลปากร 

2556 
2552 
2550 

4 
ดร.สำราญ  
ศรีคำมูล 

Ph.D.(Ancient Indian& Asia Studies) 
M.A. (linguistics) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

Magadh  University 
Delhi  University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  

2553 
2543 
2540 

5 
ดร.จำรูญ  
พริกบุญจันทร์ 

Ed. D. (Curriculum & Instruction) 
M.A. (Administration & Supervision)  
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 

Washington D.C. West Virginia 
University. USA.  
Federal City CollegeUSA. 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2526 
2517 
2506 

 
(3) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระมหาสุขพล   
ปณฺณสุโข  
(ทองพริ้ม) 

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
 

2536 
2 นางพาฝนั  

ธนากูรเมธา 
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) 

ม.ธรรมศาสตร์ 
 
ม.อัสสัมชัญ 

2551 
 

2541 
3 พระมหาธวัชชัย  

ธชปญฺโญ 
(บุญถม) 

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

Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2551 
2536 

4 นายจักรี   
บางประเสริฐ 

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏธนบุร ี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2552 

5 พระมหาประสทิธิ์  
ปสิทฺโธ 
(สระทอง) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2549 
2545 
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(4) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายแสงอาทิตย ์ 
ไทยมิตร 

-ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.อุบลราชธานี  
 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
 

2547 
2 นายสพุรรณ ์ 

กอ้นค า 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ม.ราชภัฏอุดรธาน ี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2557 
2550 

3 นางภทัรลดา  
วงษโ์ยธา 

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 

ม.รามคำแหง 
ม.หอการค้า 

2556 
2542 

4 พระมหาศภุชยั  
สภุกิจฺโจ 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
2549 

5 พระสมบรูณ ์ 
อตฺุตโม 

ศน.ม. (การจัดการศกึษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2551 

(5) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 
นายพิรุณ   
จันทวาส 

D.Ed. (Education) 
ศศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

University of Hull, England  

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2545 
2523 
2521 

2 
นายกมล   
วัชรยิ่งยง 

M.A. (American Literature) 
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีองักฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

Marquette University, U.S.A.  

ม.เกษตรศาสตร ์
ม.ศรีนครนิทรวิโรฒ 

2523 
2519 
2509 

3 

นายณรงศักดิ์   
ลุนสำโรง 

-Ph.D. (Linguistics and Phonetics ) 
-M.A. (Linguistics) 
-พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

The English and Foreign Languages 
University, India 
University  of Mysore, India 

ม.จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

2554 
 

2547 
2538 

4 

นายสงัด   
เชียนจันทึก 

-Ph.D.(Indian Philosophy and 
Religion) 
-M.A. (Indian Philosophy and 
Religion) 
-M.A. (English Literature) 

 

Banaras Hindu University 

 

Banaras Hindu University 

Banaras Hindu University 

 
2554 

 
2550 
2546 
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-ศน.บ. (องักฤษ) ม.มหามกฏุราชวิทยาลยั 2543 
5 พระมหาชนนกร 

ปภากโร (ประไกร) 
M.A. (Linguistics) 
พธ.บ. (ภาษาองักฤษ) 

University of Mysore, India 

ม. มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
2558 
2555 

(6) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายเดชอนันต์  
ญาตินิยม 

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 

2544 
2524 

2 นางบาหยัน 
ภาคมฤค 

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหาสารคาม 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มหาสารคาม) 

2545 
2521 

3 นายไพสัณฑ์   
ประเสริฐสังข์ 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลยัวิชาชีพการศึกษาประสานมิตร 

2526 
2513 

4 
นางสาวธณพร   
โปมิน 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
เอกการสอนภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(บางมด) 
ม.อีสเทิร์นเอเชีย 

2557 
 

2553 
5 นางสาววศยา  

เอกวิลัย 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.กรุงเทพธนบุรี 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2554 
2553 

(7) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 
นายบรรจบ 
โชติชยั 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) 

ม.ขอนแก่น 
ม.ราชภัฏเลย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2545 
2540 
2537 

2 นายกิตติพฒัน ์
ทาวงศ์ษา 

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

Nagpur University, India. 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
2549 

3 นายพลภัทร  
อภัยโส 

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

Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย,  

2550 
2547 

4 นายวนัชัย 
สาริยา 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

ม.ราชภัฏเลย 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 
2546 

5 
นายประดิษฐ์  
ศรีโนนยาง 

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

Poona University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2536 
2533 
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 3.2.2  อาจารย์ประจำ 
(1)  สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระมหาสมัคร  
มหาวีโร (วงศ์ละคร) 

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

University of Delhi 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2536 
2531 

2 พระสุขุม   
สุขวฑฺฒโก  
(มัชฌิกานัง) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

-ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 
-พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ศิลปากร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2543 
2537 

3 พระราช 
รัตนมงคล(มนตรี  
ยงค์ธิสาร 

-กศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่) 
-ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 
-กศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่) 
-ร.บ.(ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศและ

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2554 
2547 
2544 

4 ผศ.มงคล มาล ี -ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) 
-พธ.บ.(บริหารการศึกษา),  

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2551 
2531 

5 ผศ.สรุิวัตร จันทร์
โสภา 

-M.A. (Indian Philosophy and 
Religion),  
-ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), 
-ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา),  

Banaras Hindu University 
 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2538 
2536 
2534 

6 ผศ.ดร.อนุพันธ์ อภิ
ชยานุภาพ 

-ศษ.ด.(การบริหารการศึกษาและผู้นำ
การเปลีย่นแปลง) 
-ศศ.ม.(นโยบายและการวางแผนสงัคม), 
-ศน.บ.(บริหารการศึกษา),  

ม.อีสเทิร์นเอเช ี
ม.เกริก 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย,  

2554 
2538 
2532 

(2) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระราชวัชรา
ภรณ์ 

ศน.บ.(บริหารการศึกษา)  
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)  
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)  

ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช  
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2529 
2530 
2538 

2 พระครูธรรมธร 
มะลิน กิตตฺิปาโล, 
ผศ. 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 

ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2529 
2540 

3 พระครูวินัยการโกวิท ป.ธ.3, พ.ม, ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2534 
2543 

4 พระครูวิภัชธรรม
วิจิตร 

ศน.บ. (สังคมวิทยา) 
กศ.ม. (เอกมัธยม-การสอนสังคม) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2535 
2542 
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5 พระมหากรธัช  
กมฺพุวณฺโณ 

ศน.บ. (ปรัชญา),  
ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และ

การศึกษาต่อเนื่อง) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ม.ศิลปากร 

2531 
2538 

6 นายบรรฑูร บุญ
สนอง 

คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์)  
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 

วิทยาลัยครูจันทร์เกษม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2530 
2542 

7 นายมนตรี  
รอดแก้ว 

ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ม.มหาสารคาม 

2552 
2554 

8 นายอาทิตย์  
ชูชัย 

ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ม.มหาสารคาม 

2552 
2556 

9 นายวรวุฒิ   
สุขสมบูรณ์ 

ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ร.ม. (รัฐศาสตร์) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย  

2553 
2557 

(3)สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระครสูิริธรรมนเิทศ
, ดร.(เหรียญชัย  อติ
วีโร, ไชยเชษฐ์) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

Ph.D. (Ancient Indian & Asian 
Studies) 

ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Magadh University, India 
 
ม.ราชภัฏธนบุร ี
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2552 
 

2548 
2536 

2 พระครูศรีปรยิัติคณุา
ภรณ,์ ดร. (ประเสริฐ  
ญาณสีโล, ธรรมจง) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

Ph.D. (Buddhist  studies) 
ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

University  of  Delhi, India. 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2552 
2547 
2541 

3 พระครูศรีปรยิัติวิธาน
, ดร. (แม้น  คุปตรสํี, 
ทองวิจิตต์) 

Ph.D. Public  Administration) 
ศศ.ม. (ปรัชญาการเมืองและ

เศรษฐศาสตร์) 
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

Magadh University, India 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2556 
2546 

 
2543 

4 พระครูอรรถจรยิานุ
วัตร, ดร. (สุเทพ  
สุวณฺโณ ,ศรีทอง) 

ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 
สส.ม. (กระบวนการยุติธรรม) 
นบ. (นิติศาสตร์) 

ม.มหิดล 
ม.ธรรมศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2545 
2543 

5 พระมหาไพสิฐ  อภิ
ชาโน  (จะโต) 

พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2556 
2554 

6 ดร.มานพ  นักการ
เรียน (รอง
ศาสตราจารย์) 

Ph.D. (Ancient Indian & Asian Studies) 
ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

Magadh University, India 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2549 
2538 
2532 

7 ดร.ภาษติ  สุขวรรณ
ดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์) 

Ph.D. (Buddhist  studies) 
ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

Magadh University, India 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2555 
2539 
2535 

8 ดร.วันไชย์  ก่ิงแก้ว Ph.D. (Sanskrit) 
M.A. (Sanskrit) 

Banaras Hindu University, India 
Banaras Hindu University, India 

2537 
2534 
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พธ.บ. (ครุศาสตร์) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2529 
9 นายสุดใจ  ภูกงล ี M.A. (Buddhist  Studies) 

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
Magadh University, India 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2545 
2542 

10 นางสาวกรุณา  มธุ
ลาภรังสรรค ์

ศน.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง) 
ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) 

ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 
ม.มหามกฏุราชวิทยาลัย 

2552 
2549 
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(4)สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 

(ระบุตำแหน่งทาง
วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 ผศ.ไพโรจน์ บัวสุข Ph.D.(English) 
M.A.(Linguistics) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

Punjab University, India 
Delhi University 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2546 
2540 
2536 

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

Magadh University, Bihar, India 
Banaras Hindu University, India 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2547 
2540 
2537 

3 นายวิทลู ทาชา M.Phil(Buddhist Studies) 
M.A.(Linguistics) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi 
University of Delhi 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2544 
2541 
2537 

4 พระคัมภีรภาพ 
มหาคมฺภีโร 

วท.ม.(อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 
 

2550 
(5)สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระครูวุฒิธรร
มาภิวัฒน ์

- Ph.D. (Social Science),  
-กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
-พธ.บ.(พุทธศาสน์ศึกษา) 

Magadh University, India 
ม.นเรศวร 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2553 
2542 
2534 

2 พระครูวิทิตศาสนาทร - Ph.D. (Social Science) 
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

- พธ.บ. (ศาสนา) 

- University of Mysore, India 
- ม.นเรศวร 
- ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2550 
2543 
2535 

3 พระมหาวเิศษ ปญฺ
าวชิโร 

- ปร.ด. (ผู้นำทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์),  
- ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
- ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
- ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางการเมือง) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
- ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
- ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั 
-ม.สุโขทัยธรรมาธริาช 

2554 
 

2558 
2543 
2555 

4 พระครูปลัด 
จิตติชัยจิตตฺิชโย 

- Ph.D. (Social Science) 
- ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
- ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

- Magadha University, India 
- ม.ราชภัฏเชียงใหม ่
- ม.มหามกุฏราชวิทยาลยั 

2553 
2545 
2541 

3.3.6อาจารยป์ระจำ  สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 
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1 ผศ.สุรพันธ์ สุวรรณ
ศรี 

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

2552 
2543 
2534 

2 ผศ.สุรสิทธิ์ ไกรสนิ ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
กส.ม.(การศึกษานอกระบบ) 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 

2553 
2544 
2540 

3 นายธีรภัทร ถ่ิน
แสนด ี

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

2552 
2544 
2542 

4 นายทองเปลือง 
อภัยวงศ์ 

ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรชัญา) 
ศน.บ.(การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2546 
2542 

5 นางสาวปิยสุดา เพ
ชราเวช 

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์

2556 
2548 
2544 

6 นางสาวจรุงภรณ์ 
กลางบุรัมย ์

ศน.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

2551 
2546 

3.3.7อาจารยป์ระจำ  สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ที ่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
(ระบุตำแหน่งทาง

วิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา ปีที่จบ 

1 พระมหาวชิรศักดิ์  
วชิรเมโธ 

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) 
น.บ.(นิติศาสตร์) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
 

2555 
2553 
2550 

2 นายประภาส ลา
วัลย์ศิร ิ

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
2532 
2528 

3 พระครูปริยัติสาทร 
(วราวุธ สลีาวโุธ) 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)  
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

University of Delhi 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
2546 
2540 

4 พระครูปริยัติสัจจ
ญาณ 
(อุบลสจฺจญาโน) 

กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.(มัธยมศึกษา) 
ค.บ.(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัมหาสารคาม 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2543 
2538 
2537 

5 พระมหาวัฒนา 
สุรจิตฺโต 
 

พช.ม.(พัฒนาชุมชน) 
ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2543 
2538 

6 พระมหาวิเชียร 
ธมฺมวชิโร 

Ph.D. (Buddhist Studies) 
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) 

University of Delhi 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2553 
2543 
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 ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541 
7 พระศรีไพร  กิตฺติ

มโน 
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศน.บ. (ศาสนาและปรชัญา)  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 
2533 

8 ผศ.ชิษณพงศ์ ศร
จันทร ์

ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2546 
2538 

9 นายสทุิน เลิศสพุง M.A.(Sociology) 
ศน.บ.(สังคมวิทยา) 

Banaras Hindu University 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2535 
2533 

10 นายทวีศักดิ์  ใคร
บุตร 
 

ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)  
ศน.บ.(สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2544 
2543 
2537 

11 นายสุขชัย วงษ์
จันทร ์

ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ศน.บ.(สังคมวิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2549 
2533 

12 นางสาวกรรณิกา ไว
โสภา 

ศษ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) 
ค.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎเลย 

2542 
2540 

 

3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
(1) สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 พระมหาประคณุคณุธมฺโม - Ph.D.(Linguistics) 
- M.A.(Linguistics) 
- ศน.บ.(อังกฤษ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2 ดร.บุญจันทร์  สสีันต ์ - กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 
- ค.ม.(การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
- ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

3 ดร.อัคพงศ์   สุขมาตย ์ - กศ.ด.(การวิจัยและการพัฒนา
หลักสตูร) 
- ศษ.ม.(การวัดผลและวิจัยการศึกษา) 
-ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 Mr.Fellix Muller LL.B.(University of South Africa) อาจารย ์
5 พระมหาศรัณย์วัตร์  กิตตฺิวชิโร - Ph.D.(English Literature) 

- M.A.(English Literature) 
- B.A.(General English) 

อาจารย ์

6 นางสาวชัชชฎา  ตรีทวีวงศ์กุล - ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
- ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

อาจารย ์

7 นายประยงค์   มีชัย - ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) 
- ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

อาจารย ์

8 นางสาวเกศินี  ชาลีพร - วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) อาจารย ์
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- วท.บ.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
(2) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 นายอดุลย์  คนแรง - ปร.ด.(วิชาภาษาไทย) 
- ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย) 
- ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) 
- พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
- ป.ธ.9 

อาจารย ์

2 นายวิจิตร  สมวงษ์ทอง - น.ม.(นิติศาสตร์) 
- น.บ.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

 
(3) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 นายอิทธิพัทธ์ ชำนาญ 
 

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

อาจารย ์

2 นางวันเพ็ญ นามกร 
 

ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

3 นางสาวสมรทิพย์ วิภาวนิช 
 

กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว) 
น.บ.(นิติศาสตรบณัฑิต) 

อาจารย ์

 
(4) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 นายนิคม  วิเชฏฐพงษ ์ - ศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ) 
- M.A.(Literature) 

อาจารย ์

2 นายบรรจง วังหล้า - น.บ. (กฎหมาย) 
- ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) 

อาจารย ์

3 นายบำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว - กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
- M.A.(Ag.Education & Community 

Development) 

รองศาสตราจารย ์

4 นางพวงทอง  อ่อนจำรัส - กศ.บ.(การประถมศึกษา) 
- กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

5 ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก - ป.ธ. 9 
- ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต/ปรัชญา) 
- ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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(5) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 พระปลดับุญธรรม ปุ ธมฺโม -Ph.D.(Ancient Indian & Asian 
Studies)     
-กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
-พธ.บ.(พุทธศาสน์ศึกษา) 

อาจารย ์

2 พระมหาปณุณ์สมบัติ ปภากโร -ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
-ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

3 พระครูปลัดจติติชัย จิตตฺิชโย -Ph.D.(Ancient Indian & Asian 
Studies)     
-ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
-ศน.บ.(ปรัชญา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

4 พระมหาวเิศษ  ป าวชิโร -ศน.ม.(พุทธศาสนศึกษา) 
-ศษ.ม.(สังคมศึกษามัธยมศึกษา) 

อาจารย ์

5 พระมหาวรีศักดิ์  สรุเมธ ี -ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) 
-พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

6 พระมหาสกุล มหาวีโร -ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

7 พระสญัชัย  ญาณวโีร -ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) 
-ศน.บ.(พุทธศาสตร์) 

อาจารย ์

8 นายโผน นามณี  -M.A.(Buddhist Study) 
-B.A.(Buddhist Study) 

อาจารย ์

9 นายทรงศักดิ์พรมด ี -Ph.D.(Pali & Buddhist Studies) 
-M.A.(Pali & Buddhist  Studies) 
-ศน.บ.(ภาษาไทย) 

อาจารย ์

10 นายแสงจันทร์งาม  -M.A.(Linguistics) 
-ศน.บ. 

ศาสตราจารย์ (เกียรติคณุ) 

11 นายสุวิทย์  รุ่งวิสัย -Ph.D.(Sociology) 
-M.A.(Political) 
-น.บ.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

12 นายอุดร  สายบัว -M.A.(Public Administration) 
-ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

อาจารย ์

13 นายธีรศักดิ์  แสนวังทอง -M.A.(Linguistics) 
-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

 
(6) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 นายจำลอง สุนา M.A.( Linguistics) 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์
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2 นายสุเทพ เมยไธสง ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 

อาจารย ์

3 นายสุนทร อาจนิยม กศ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.บ.(โสตศึกษา) 

 

4 นายสถาพร ว่องสัทธนพงษ์ รปม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
นบ.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

5 นายสถิต รัชปตัย ์ กศ.ม. (สังคมศึกษา) 
คบ. (ภาษาไทย) 

อาจารย ์

6 นายคำสี สมณะ M.A.(Social Anthropology) 
คบ.(คุรุศาสตร์) 
นบ.(นิติศาสตร์) 

อาจารย ์

7 นางสาวพัทรียา สุขประเสริฐ ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) 

อาจารย ์

8 นายธงชัย ธราวุธ ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์) 
กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

 
(7) สำหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก) ตำแหน่งทางวิชาการ 

1 นางนวภา  วงษ์อินตา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (การประถมศึกษา) 
คบ. (คณิตศาสตร์) 

อาจารย ์

2 นางธัญดา พิศาลเตชะกุล ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) 
ปกศ. (สูง) 

อาจารย ์

3 นางแพ็ต รมยะ D.Ed.(Doctor of Education) 
ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

4 นางวรวรรณ ทิพรส ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ) 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์

5 พ.ต.ต. กีรติกร  กลัดกันแสง น.ม. (นิติศาสตร์) 
รปบ. (ตร.)  

อาจารย ์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้
ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศจากจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะ
ที่สำคัญผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนการ
จัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4.1.3 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร 
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม 

4.2 ช่วงเวลา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

- ภาคการศึกษาท่ี 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5 ระยะเวลารวม 1,280 ชั่วโมงดังนี้ 
- ปฏิบัติการสอน 2ภาคการศึกษา หรือ 160 วันๆละ 8 ชั่วโมง (160x8 = 1,280 ชั่วโมง) 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป็นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอน

กำหนด) 
 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานการปฏิบัติการสอน (ถ้ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
การทำรายงานการปฏิบัติการสอนโดยให้มีการดำเนินการดังนี้ 
5.1.1 บทนำ 
5.1.2 แผนจัดการเรียนรู้ 
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน 
5.1.4 ปัญหาและการแก้ปัญหา 
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน 
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน 
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study) 
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม 
5.1.9 บันทึกลงเวลา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก 
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 5  
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5.4 จำนวนหน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา 
5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือข่าย 
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.5.6 ติดตามและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม3-5 คน 

ทำหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาและรูปเล่ม 
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ทำหน้าที่ประเมินความก้าวหน้า 

การทำรายงานการปฏิบัติการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ึน (หากมี) 
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให้นักศึกษาทำรายงานการการปฏิบัติการ 

สอนเล่มสมบูรณ์ เพ่ือส่งให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ  
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให้ผ่าน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งระบุกล
ยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 
1.1 การวางแผนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การ 
ทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

-จัดการเรียนการสอนเน้นการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เพ่ือเรียนรู้การวางแผนการทำงาน 
ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
-มีรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 
และรายวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการ
การวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  
-จัดกิจกรรมเปิด โอกาสให้ นั กศึกษาได้ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-รายวิชาสัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย ฝึกฝนให้
นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การ
ทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้คำแนะนำและ
คำปรึกษาต่างๆ 
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทำงานบริการให้กับชุมชนใน
โครงการต่างๆ 

1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย -จัดทำชมรมภาษาไทย จัดทำชมรมวาทศิลป์ เพ่ือฝึก
ศิลปะการพูด ในคณะและรับสมาชิกนอกคณะ 
-รายวิชาวิธีสอนภาษาไทย ให้ นั กศึกษาเรียนด้วย
ภาษาไทย 
-ฝึกฝนการถามตอบเป็นภาษาไทย 
-มีรายวิชาวาทการสำหรับครู 
-มีโครงการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันอื่นๆ 

1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ -จัดกิจกรรมเปิด โอกาสให้ นั กศึกษาได้ ใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
-รายวิชาสัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย ฝึกฝนให้
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นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป 
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การ
ทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย 

1.4ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดสำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของคณะฯ 
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการทำงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ 
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการ
นำเสนอผลงาน 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
2. มีวินัย เคารพในกฎหมายและ

สิทธิของคนอ่ืนๆ  
3. มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตน

เกื้อกูลต่อสังคม   

1. มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม
และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย 

2. มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

1. ประเมินพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มี
การใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมี
ระเบียบวินัย 

2. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม 

3. ป ระ เมิ น ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ต าม
บทบาทหน้าที่ และงานที่มอบหมาย 

  



 
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

79 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

2. มีค วามรู้ เท่ าทั น เทค โน โลยี
สารสนเทศ และการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ข อ ง ม นุ ษ ย์  สั ง ค ม  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. การบรรยายที่ ผู้ ส อน เป็ น ผู้
ถ่ายทอด  

2. การมอบหมายงานศึกษาค้นคว้า 
และการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้า   

3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และประชุมสัมมนา 
 

1. ประเมินผลการเรียนรู้โดยการสอบ 
ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การนำเสนอ
ผลงานจาก การศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อ และประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการเรียนรู้ 
ความมีระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย 

4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ 
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ 

5. รู้ ห ลั ก ก ารด ำ เนิ น ชี วิ ต ต าม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

4. จัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบ
บู รณ าการส าระความรู้ ทุ ก
รายวิชาผ่านเวทีกิจกรรมสรุป 
บ ท เรี ย น ใน รู ป แ บ บ ข อ ง
นิทรรศการ ละครเวที  หรือ
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 

3. ประเมินการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

3. ฉ ล าด รู้ ที่ จ ะ แ ส ว งห าแ น ว
ทางการทำงานและดำรงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ 
ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ ต่อการศึกษา การ
ทำงาน และการติดต่อสื่อสาร 

1. ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์
จริง 

2. มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสั งคม ศาสนา กิจกรรม
วิชาการ และการศึกษาดูงาน 

3. จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย 

1. ประเมินกิจกรรม 
2. สังเกตพฤติกรรม การกระทำ และ

การแสดงออก 
3. ป ระ เมิ น ก ารใช้ เท ค โน โลยี เ พ่ื อ

การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร 
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  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล 
วางตน ได้ อย่ า งถู กต้ อ งตาม
กาลเทศะ 

2. มี ค ว า ม เสี ย ส ล ะ  บ ำ เ พ็ ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้
เกิ ด ก ารป ระพ ฤติ มิ ช อบ ใน
องค์กรและสังคม 

4. รู้จักวางแผนในการทำงาน และ
ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 

1. กำหนดวิธีการเรียนการสอนโดย
เน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม 

2. จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และการ
ทำงานเป็นทีม 

3. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

1. ประเมินผลจากการทำงานเป็นทีม
และการมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

2. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

3. อ าจ า รย์ ผู้ ส อ น มี ก า รป ร ะ เมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน 

   2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ 
และคิ ด วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง
ตัวเลขได้ 

1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิ เคราะห์
ข้ อมู ลสถิ ติ  และเทคโน โลยี
ส ารส น เท ศ เพ่ื อ ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้า 

1. ประเมินผลการเรียนรู้โดยอาจารย์
ผู้สอน  
 

2. มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผล
ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ผ่ าน อุปกรณ์ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

3. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้
รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม 
สำหรับบุคคลที่แตกต่างกันได ้

2. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ 

2. ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ 

3. ประเมินการนำเสนอผลงานจากการ
ค้นคว้าผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE1001 การต่อต้านการทุจริต                    
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา                    
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย                       
GE1004 สันติศึกษา                    
GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต                    
GE1006 ไทยศึกษา                    
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง                    
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู ้                    
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา                    
GE2003 การวางแผนชีวิต                    
GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคด ี                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรมและ

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
GE2005 จิตวิทยากับชีวิต                    
กลุ่มวชิาภาษา                    
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต                    
GE3001 ภาษาไทย                    
GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                    
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE3004 การแปลอังกฤษ                    
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา                    
GE3006 ภาษาอาเซี่ยนเพื่อการเรยีนรู้วัฒนธรรม                    
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                    
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย                    
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต                    
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน                    
GE4003 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า                    
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                    
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2.2 หมวดวิชาชีพครู 
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ

รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ  มีความหมายดังนี้ 

   2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 

เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
2) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กำหนด

โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

สุจริต และมีความรับผิดชอบ
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นยอมรับใน
คุณค่าของความแตกต่าง 

1) กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความ
เคารพครูอาจารย์ และเคารพ
กันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และ
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 

2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา โดยให้ความสำคัญต่อ
การตรงต่อเวลา ส่งงานภายใน
เวลาที่กำหนด และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กำหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
และการจัดกิจกรรมหรือฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม มีวินัย 
ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

4) สอดแทรกกิจกรรมกลุ่ม การ
ทำงานร่วมกัน เพ่ือให้เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนยอมรับในคุณค่าของ
ความแตกต่าง 

1) ผลการกำหนดให้มีวัฒนธรรม
องค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษา
แสดงความเคารพครูอาจารย์ 
และเคารพกันระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง และคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับครู เช่น กัลยาณมิตร
ธรรม 7 

2) ผลการสอดแทรกศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอนทุกรายวิชา โดยให้ความ 
สำคัญต่อการตรงต่อเวลา ส่ง
งานภายในเวลาที่กำหนด และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กำหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

3) ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย 
ความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4) ผลการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง และการจัดกิจกรรมหรือ
ฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
และปฏิบัติตนที่เหมาะสม มี
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความรับผิดชอบเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

5) ผลการสังเกตและการประเมิน
การทำงานร่วมกัน เพื่อให้
เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นยอมรับใน
คุณค่าของความแตกต่าง 
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   2.2.2 ด้านความรู้  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน
เนื้อหาวิชา พัฒนาความรู้ ความ
ชำนาญทางการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งความรอบรู้ใน
ด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู
อย่างกว้างขวาง 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ 
และอธิบายความต้องการใน
สาขาวิชา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหารวมทั้งมีความ
ตระหนักรู้ หลักการ และทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
บูรณาการข้ามศาสตร์ 

3) สามารถติดตามความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา และวิชาชีพครูอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานวิจัยในการต่อยอด
ความรู้ 

4) มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การให้ภาพรวมความรู้ก่อนเข้าสู่
บทเรียน การสรุปย้ำความรู้ใหม่
หลังการเรียนรู้บทเรียนพร้อม
กับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้
จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2) การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ 
การบรรยาย การทบทวน การ
ฝึกปฏิบัติการ การสัมมนา ฯลฯ 
โดยใช้เทคนิคการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การสอน
โครงงาน โครงการวิจัย การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นต้น 

3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใน
และนอกห้องเรียน เช่น 
การศึกษาดูงานแหล่งปฏิบัติที่ดี
และท่ีเป็นเลิศ การรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบ
ต่างๆ การเรียนรู้ภูมิปัญญาจาก
คนในชุมชน 

4) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
จากการฝึกงานในสถานศึกษา
จากวิทยากรภายนอกสถาบันใน
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 

5) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
การทำโครงงาน การถามตอบ
ปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากผลงานนักศึกษา

ตามสภาพจริง 

   2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง 

ทำความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
สอนและงานครูรวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก 
และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3) มีความเป็นผู้นำทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

1) สร้างความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาตลอดจนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

2) ศึกษากรณีศึกษาที่มีความ
สลับซับซ้อน ทำแบบฝึกหัด 
นำเสนอรายงาน เสนอ
ทางออกทีน่ำไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ ถามตอบ 

3) ศึกษากรณีศึกษาทำกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อให้มีความเป็น
ผู้นำทางปัญญาในการคิด
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา 

2) ผลการสร้างความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาตลอดจนการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

3) ศึกษากรณีศึกษา  
4) ทำแบบฝึกหัด 
5) นำเสนอรายงาน ถามตอบ 
6) ศึกษาดูงานตามความ

เหมาะสม 
7) ประเมินผลงานจากการ

ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การสัมมนา การทำรายงาน 

8) พฤติกรรมการเรียนรู้และการ
นำเสนอรายงาน 

   2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความไวในการรับความรู้สึก

ของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ
และความรู้สึกเชิงบวกมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม 

2) มีความเอาใจใส่ มีส่วน
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค ์

3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1) สร้างความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาตลอดจนการค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

2) ศึกษากรณีศึกษา 
3) ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่

ก่อให้เกิดความไวในการรับ
ความรู้สึกของผู้เรียนด้วย
ความเข้าใจและความรู้สึกเชิง
บวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม 

4) นำเสนอรายงานผลการเรียนรู้ 
5) ถามตอบ 
6) ศึกษาดูงาน 
7) สร้างความรู้และความเข้าใจใน

เนื้อหา 
8) ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ก่อให้ 

เกิดความเอาใจใส่ มีส่วน
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ

1) ผลการสร้างความรู้และความ
เข้าใจในเนื้อหาตลอดการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

2) ศึกษากรณีศึกษาทำกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดความไว
ในการรับความรู้สึกของผู้เรียน
ด้วยความเข้าใจและความรู้สึก
เชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคมนำเสนอรายงานผล
การเรียนรู้ 

3) ถามตอบศึกษาดูงาน 
4) ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่

ก่อให้เกิดความเอาใจใส่ มีส่วน
ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่าง
สร้างสรรค ์

9) ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ก่อให้ 
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  

10) เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
จากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน 

1) มีความสามารถและมีดุลยพินิจ
ที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน 
และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

2) มีความสามารถในการสื่อสาร
กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งการพูด การเขียนและการ
นำเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

1) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน 

2) ทำกรณีศึกษา แบบฝึกหัด 
3) นำเสนอผลการเรียนรู้ ถาม 

ตอบ 
4) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน

การวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีดุลยพินิจที่ดี
ในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน 
และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

5) ทำกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้มี
ความสามารถในการสื่อสารกับ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขียนและการ
นำเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

1) ผลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษา
พูดหรือภาษาเขียน 

2) ทำกรณีศึกษา แบบฝึกหัด 
3) นำเสนอผลการเรียนรู้ถาม ตอบ 
4) ผลการสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
ดุลยพินิจ 

5) ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

6)  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

7) ผลของความสามารถในการ
สื่อสารกับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การ
เขียนและการนำเสนอด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้เรียน 

 2.2.6ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่
เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์

2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ 

1) ทำแบบฝึกหัด ทำกรณีศึกษา
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

2) ทำแบบฝึกหัด ทำกรณีศึกษา
เพ่ือให้เกิดความความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปาน
กลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

3) ทำแบบฝึกหัด ทำกรณีศึกษา
เพ่ือให้เกิดความความ
เชี่ยวชาญในการความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในสาขาวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

4) ศึกษาดูงานสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 

5) รายงานผลการเรียนรู้ 
6) ความสามารถในการถามตอบ 

1) ผลการทำแบบฝึกหัด การทำ
กรณีศึกษาเพ่ือให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่
เป็นทางการ(Informal) อย่าง
สร้างสรรค์ 

2) ทำกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

3) ศึกษาดูงานสัมมนาในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 

4) รายงานผลการเรียนรู้ 
5) การสังเกตพฤติกรรม กิริยา 

มารยาท 
6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ

เป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

7) ผลการทำกรณีศึกษาเพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ในสาขาวิชาเอกที่จะ
สอนอย่างบูรณาการ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
กลุ่มวิชาชีพครู(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวิชาชีพครู                     

รายวิชามาตรฐานความรู้ 31 หน่วยกิต                    

ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู             
ED1002 ปรัชญาการศึกษา             
ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม           
ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู             
ED1005 การพัฒนาหลักสูตร               
ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน             
ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้           
ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           
ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา            
ED1011 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู             
รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  15 หน่วยกิต                  

ED1012การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน               
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รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                
ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                
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3. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
3.1 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 
1.คุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย  ซื่อสัตย์ และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภมูิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 

2.ความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างภาษาและหลักการสำคัญในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถปฏิบัติงานในสาขา  อาชีพใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด

องค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักถึงการศึกษาในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎ ระเบียบ ข้อบังคบัท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
(5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

3.ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทาง 

               อาฃีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) สามารถคิดวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการทำงานได้ 
(3) สามรถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานได้ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(3) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง 

5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์หรือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
(3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใฃ้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่แตกต่าง

กันได้
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีจิตสำนึกและตระหนัก
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

-ปลูกจิตจิตสำนึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและหรือวิชาชีพโดยสอนเน้น
ในรายวิชาทุกรายวิชา 
-กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความ
เคารพครูอาจารย์ และเคารพกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

- ผลการปลูกจิตสำนึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 
- ผลการดำเนินตามวัฒนธรรมองค์กร 
ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความเคารพ
ครูอาจารย์ และเคารพกันระหว่างรุ่น
พ่ีกับรุ่นน้อง 
 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

-สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา 
โดยให้ความสำคัญต่อการตรงต่อ
เวลา 
-กำหนดให้ส่งงานภายในเวลาที่
กำหนด 

-ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ตรงต่อ
เวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
-ผลการส่งงานที่ตรงต่อเวลา 
-ประเมินความพร้อมเพียงในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3. มีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
สถาบัน และประเทศชาติ 

-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้น
เรียน เน้นการมีจิตสาธารณะ รักและ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ  
- ส่งเสริมการแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและปฏิบัติตนที่เหมาะสม 

-ผลการการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
และการจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติใน
ชั้นเรียน เน้นการมีจิตสาธารณะ รัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ  
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
-ผลการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม 

4. เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 

- เสริมทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกรายวิชา 
- ส่งเสริมให้เกิดเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
-นำกิจกรรมการเรียนรู้มาบูรณาการ
กับรายวิชาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันและการเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

-ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกรายวิชา 
-ผลการส่งเสริมให้เกิดเคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
-ผลการนำกิจกรรมการเรียนรู้มา
บูรณาการกับรายวิชาเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันและการเคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
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1. มีความเข้าใจใน
หลักการสำคัญใน
สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนา 

การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตาม
หลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย 
อภิปราย การนำเสนอ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองการเขียนรายงาน 

ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด การทำ
รายงานการนำเสนอผลงาน 

2.มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้
ในสาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนา
ปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 

การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึก
การทำงานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม 

ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ การ
ฝึกงาน การได้ฝึกการทำงานเดี่ยวและ
เป็นกลุ่ม 
ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 

3. มีความรู้ความเข้าใจ
ในพัฒนาการใหม่ๆ ใน
สาขาวิชา รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 
 

-การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้า
ร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและนอก
สถานที่เกี่ยวกับการวิจัยและสาขาวิชา
การสมัยใหม่ 
-ส่งเสริมการอ่านงานวิจัยภาค
ภาษาอังกฤษมากขึ้นและนำความรู้ที
ได้มาคิดวิเคราะห์ต่อยอดความรู้ 

- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
 โดยการนำเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นำเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 

แบบทดสอบวัดความถนัด/
แบบทดสอบความรู้ 

4. ตระหนักในธรรม
เนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ 
ที่เปลี่ยนแปลงตาม 
สถานการณ์  
 

- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยาย
เฉพาะเรื่อง 

- การเรียนรู้จากประสบการณ์
ภาคสนามและการถ่ายทอดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
- ศึกษาวารสารทางวิชาการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ

นำมาแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ห้องเรียน 

- การทดสอบย่อย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า 
 โดยการนำเสนอ และเอกสารรายงาน 
- การรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ

สัมมนา 
- ประเมินคุณภาพผลงานและการ

นำเสนอของนักศึกษา 
- ประเมินผลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์/ 

แบบทดสอบวัดความถนัด/
แบบทดสอบความรู้ 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถค้นหา 
ตีความ และประเมิน

-กำหนดให้การเรียนรู้โดยการค้นหา 
ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อ

-ผลการการเรียนรู้โดยการค้นหา 
ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้
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สารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาความรู้และ
การแก้ปัญหาทาง
วิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 

ใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่าง
สร้างสรรค ์
-การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 

ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
-ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชาและการค้นคว้า 
-ผลการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์
และริเริ่มสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนใน
การแก้ปัญหาการทำงาน
ได้ 
 

-การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
สัมมนา การทำรายงาน และรายงาน
หน้าชั้นเรียน 

-นำกรณีศึกษามาพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ของตนใน
การแก้ปัญหากรณีศึกษาและนำมา
ประยุกต์ใช้การทำงานได้ 

-ประเมินผลงานจากการทำการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำ
รายงาน 
-ผลการนำกรณีศึกษามาพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้
ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหากรณีศึกษาและนำมา
ประยุกต์ใช้การทำงานได้ 

3. สามารถวางแผนการ
ทำงานและการบริหาร
จัดการงานได้ 

-ทำแบบฝึกหัดด้านวางแผนการ
ทำงานและการบริหารจัดการงาน 
-นำหลักการ SWOT and PDCA มา
ใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน และการ
ทำกิจกรรมของนักศึกษา 

-ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงาน
ที่ได้รับมอบหมายเช่นแบบฝึกหัดด้าน
วางแผนการทำงานและการบริหาร
จัดการงาน 
-ผลการนำหลักการ SWOT and 
PDCA มาใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน 
และการทำกิจกรรมของนักศึกษา 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีภาวะผู้นำ มี
ความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของตนเอง 
และของกลุ่ม 
 

กำหนดให้ทำงานเป็นกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละ
ครั้ง และผู้รายงานเพ่ือให้เกิดการมีมี
ภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเอง 
และของกลุ่ม 

ประเมินจากการทำรายงานกลุ่ม และ
การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 

2. ตระหนักในความ
แตกต่างหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกเพ่ือให้ตระหนักในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี 

ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชา
ต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทำงานกลุ่ม 
และพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษา 

3. มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

-กำหนดให้มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องจน

-ผลการกำหนดให้มีการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและสาขาวิชาอย่าง
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ตนเองและสาขาวิชา
อย่างต่อเนื่อง 

เป็นอุปนิสัยที่ดี 
-กำหนดการส่งงานและการทำหน้าที่
ของตนเองให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กำหนด 

ต่อเนื่องจนเป็นอุปนิสัยที่ดี 
-ผลการส่งงานและการทำหน้าที่ของ
ตนเองให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถใน
การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัยในการ
คิดวิเคราะห์ หรือ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและใน
การปฏิบัติงานได้ 

- มีวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนารายวิชา
สถิติเบื้องต้น และสอดแทรกตาม
รายวิชาต่างๆ 

-นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ
คณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ 

- ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด การ
ทำรายงานการนำเสนอผลงาน 

-ผลการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานได้ 
 

2. มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา
ในสาขาวิชาชีพได้ 

- ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาในสาขาวิชาชีพได้ 
-ฝึกการนำเสนอผลงานโดยเน้น
ความสำคัญของการใช้ภาษาและ
บุคลิกภาพ 

- ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

-ประเมินผลการนำเสนอผลงานโดย
เน้นความสำคัญของการใช้ภาษาและ
บุคลิกภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพอย่างมี
วิจารณญาณ 

- มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้ 
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-
learning การทดสอบความรู้
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 

-ผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

-ผลการมอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ e-learning 

6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ที่มี

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

วัดและประเมินจากสังเกตพฤติกรรม 
กิริยา มารยาท ทักษะการสอน การ
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รูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 

เข้าค่ายคุณธรรม ค่ายปฏิบัติธรรม
ต่างๆ ทั้งแบบเป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) โดยเน้นให้เกิดการคิด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ควบคู่
กัน 

นำเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน 
และการเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนที่
หลากหลายทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ปานกลาง และผู้เรียนที่
มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
และมีความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น 
กิจกรรมการสอนในพ้ืนที่จริง 
การศึกษาดูงาน ศึกษากรณีศึกษา 
เป็นต้น  

วัดและประเมินจากผลการสอน ผลการ
จัดการการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ 
การนำเสนอผลงาน และการเขียน
รายงาน 

3. มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกท่ีจะสอนอย่าง
บูรณาการ   

เน้นการนำความรู้มาบูรณาการสู่การ
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความรู้ เช่น จัด
กิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร สอนในพ้ืนที่จริง 
การศึกษาดูงาน ศึกษากรณีศึกษา 
เป็นต้น  

วัดและประเมินจากสังเกตพฤติกรรม 
กิริยา มารยาท ทักษะการสอน การคิด
วิเคราะห์ การจัดการการเรียนรู้ การ
เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงาน 
และการเขียนรายงาน เป็นต้น 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

1) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา 

                 

รายวิชาบังคับเรียน                  
-BU5001  ประวัติศาสตร์พระพทุธศาสนา              

-BU5002  พระไตรปิฎกศึกษา 1           

-BU5003  พระไตรปิฎกศึกษา 2           

-BU5004  พระไตรปิฎกศึกษา 3           

-BU5005  พุทธวิถีไทย            

-BU5006  ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา             

-BU5007 ภาษาสันสกฤตเพือ่การค้นควา้พระพุทธศาสนา             

-BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน           

  รายวิชาเลือกเรียน                  
-BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน           

-BU5010 ศาสนศึกษา            

-BU5011 ภาษาอังกฤษเพือ่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา           

-BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย           

-BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา           
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ 
การใช้เทคโนโลยี

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

-BU5014 พระพทุธศาสนากับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี           

-BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน ์           

-BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน           

-BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมยั           

-BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกการ
สอนภาษาอังกฤษ 

                    

รายวิชาบังคับเรียน69 หน่วยกิต                     
ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 

ED1056 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับคร ู 

ED1057  สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

ED1058 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 

ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

ED1060 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 


ED1061 นวนิยายและเร่ืองสั้นอังกฤษและอเมริกัน 

ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 

ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 

ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 

ED1065โครงงานภาษาอังกฤษ 

ED1066ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

ED1067การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ 

ED1068วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 

ED1069การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 

ED1071การแปลสารคดีและบันเทิงคดี 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED1072หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ 

ED1073วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก 

ED1074วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 

ED1075ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ED1076การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ 

ED1077 วิจัยทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ 

รายวิชาการสอนวิชาเอก  6 หน่วยกิต                    

ED1078วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1 

ED1079 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2                     
รายวิชาเลือกเรียน4 หน่วยกิต                     
ED1080การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ 

ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ 

ED1082กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน 

ED1083ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ 

ED1084หลักการอ่านภาษาอังกฤษ 

ED1085 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 

ED1086พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 

ED1087 วัฒนธรรมไทย 

ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ 

รายวชิาเลือกวิชาการสอนเอก 6 หน่วยกิต                     
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รายวิชา 1. คุณธรรมและจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการจัดการ
เรียนรู ้

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ED1089ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1090ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1091การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ                     
ED1092ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา                     
ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1094 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน                     
ED1096ภาษาจีนเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1097ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ                     
ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ                     
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะกำลังศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับความ 

รับผิดชอบในหลักสูตร 
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีกำหนดในรายละเอียดวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
2.2.3เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ 

แล้วแต่กรณี เพ่ือนำผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1การสำเร็จการศึกษา  
 3.1.1 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตท่ีระบุไว้ตามหลักสูตร 
 3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์

ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ

หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วม
เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
- การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมการประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการ 
- สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

- การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 
1 เรื่อง 

- สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา 
- ส่งเสริมการเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 1.1  จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
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 1.2  คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
 1.4  คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย 

2. บัณฑิต 
 จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ื อการ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  - มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
  - มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  - มีการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
  - มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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  - มีการทำรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา 
  - มีการทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
  - มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  - มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  - มีระบบการบริหารอาจารย์ 
  - มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  - มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  - มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  - มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  - มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ 
  - มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  - มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  - มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้อง
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  - มีการกำหนดผู้สอน 
  - มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 
  - มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
  - มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  - มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  - มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  - มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - มีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 มีระบบการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
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สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 
 6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มี
ระบบสืค้นหนังสือ 
 6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

ปีที่ 
6 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

      

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

      

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

      

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

      

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการ
พัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

 ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 10 11 2 
 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
 2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา 
 3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
 4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา 
 5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย 
 2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้ากลุ่มวิชา หรือเพ่ือนร่วมงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 
 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน 
 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. ตามดัชนี้บ่งชี้ผลการดำเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ 
เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มี ก ารดำ เนิ น การครบ   5  ข้ อ   
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

มี การดำเนิ นการครบ  12 ข้ อ   
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบทุกข้อ 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
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ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 
 4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพ่ือทบทวนและพิจารณา
ในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก 3 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ 1908/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี-ประกาศนียบัตรบัณฑิต-โท-เอก 

ภาคผนวก 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก 5 มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 
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ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 
ก.ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
Bachelor of EducationProgram in Teaching 
English 

ชื่อหลักสูตร  
ศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
Bachelor of EducationProgram in Teaching 
English 

คงเดิม 

ชื่อปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ  
ชื่อย่อศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
B.Ed. (Teaching English) 

ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ 
ชื่อย่อศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
B.Ed. (Teaching English) 

คงเดิม 

 
ข.โครงสร้างหลกัสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 เหตุผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกติ 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาภาษา      12หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์6หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกติ 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาภาษา12หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ 6หน่วยกิต 

ปรับปรุงตาม
หลักสตูรของ
มหาวิทยาลยั 

หมวดวิชาเฉพาะ 162หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ155หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30หน่วยกิต (1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30หน่วยกิต คงเดิม 
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 51หน่วยกิต (2) กลุ่มวิชาชีพครู 46หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
(3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ81หน่วยกิต (3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ79หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต คงเดิม 
ตลอดหลักสตูร                      198หน่วยกิต ตลอดหลักสตูร  191หน่วยกิต ลดหน่วยกติ 

 
 

ค. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
1) รายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน  3 หน่วยกิต คงเดิม 
 GE1001 การต่อต้านการทุจริต  เพิ่มเข้ามาใหม ่
GE1001 มนุษย์กับสังคม  - ตัดออก 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 
GE1008 ท้องถิ่นศึกษา   GE1002 ท้องถิ่นศึกษา   เปลี่ยนรหัสวิชา 

เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE1002 สื่อพ้ืนบ้านกับสุขภาพชุมชน    - ตัดออก 
GE1003 มนุษย์กับเศรษฐกิจ   - ตัดออก 
GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  
  

GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
GE1005 การเมืองการปกครองของไทย  - ตัดออก 
GE1006 สันติภาพศึกษา  
 

GE1004 สันติศึกษา   
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE1007 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

-  GE1006 ไทยศึกษา   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 
ปรับมาจากวิชา
บังคับกลุ่ม
มนุษยศาสตร ์

- GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง  เพิ่มเข้ามาใหม ่

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

 GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้   เพิ่มเข้ามาใหม ่

GE2009 ไทยศึกษา   - เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 
ปรับไปเป็นวิชากลุ่ม
สังคมศาสตร ์

รายวิชาเลือกเรียน3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

GE2010 จริยธรรมและทักษะการศึกษา   - ตัดออก 
- GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา  เพิ่มเข้ามาใหม ่

 GE2011 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย    - ตัดออก 
GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว   GE2003 การวางแผนชีวิต  เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE2013 ศิลปนิยม   - ตัดออก 

 GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคด ี เพิ่มเข้ามาใหม ่

GE2014 สังคีตนิยม   - ตัดออก 

GE2015 ดนตรีศึกษา  - ตัดออก 

GE2016 จิตวิทยาในชีวิตประจำวนั  GE2005 จิตวิทยากับชีวิต   เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์    - ตัดออก 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
GE2018 พลศึกษากับคุณภาพชีวติ  - ตัดออก 
3) รายวิชาในกลุ่มภาษา 

รายวิชาบังคับเรียน9 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต คงเดิม 

GE3019 ภาษาไทย   GE3001 ภาษาไทย   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE3020 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1    GE3002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE3021 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2    - ตัดออก 
- GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

  
ปรับมาจากวิชา
เลือก 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน  3 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต คงเดิม 

GE3022 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ   - ตัดออก 
GE3023 สัทศาสตร์อังกฤษ  - ตัดออก 
GE3024 ไวยากรณ์อังกฤษ  - ตัดออก 
GE3025 การแปลอังกฤษพ้ืนฐาน GE3004 การแปลอังกฤษ เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  - เปลี่ยนเป็นวิชา
บังคับ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

 GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรยีน เพิ่มเข้ามาใหม ่

 GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรยีนรู้วัฒนธรรม   เพิ่มเข้ามาใหม ่

4) รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเรียน 3หน่วยกิต คงเดิม 

GE4027 สถิติเบื้องต้น 
 

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

รายวิชาเลือกเรียน 3หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 3หน่วยกิต คงเดิม 

GE4028 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  - ตัดออก 
GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน เปลี่ยนช่ือรายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE4030 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า GE4003 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE4031 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิ่งแวดล้อม GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

GE4032 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  - ตัดออก 
GE4033 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  - ตัดออก 
GE4034 ชีวิตและสุขภาพ  - ตัดออก 

 

ง. หมวดเฉพาะ  
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล  

กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนา            30 หน่วยกิต กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนา               30 หน่วยกิต คงเดิมทุกรายวิชา 
หมวดวิชาชีพครู  51 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพครู  46 หน่วยกติ ลดหน่วยกิต 
รายวิชาบังคับ  45 หน่วยกิต รายวิชามาตรฐานคุรุสภาบังคับเรียน31 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 
ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นคร ู เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

- ED1002 ปรัชญาการศึกษา เปลี่ยนจากวิชาเลือก
เป็นวิชาชีพ 
เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ
คร ู

- ตัดออก 

ED1006 การศึกษาพิเศษ - ตัดออก 
- ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม เพิ่มเข้ามาใหม ่
ED1007 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ED1004 จิตวิทยาสำหรับคร ู เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ED1005 การพัฒนาหลักสตูร เปลี่ยนช่ือรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรยีนรู้ ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน เปลี่ยนช่ือรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรยีน ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1009 กฎหมายการศึกษา - ตัดออก 
ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป

รายวิชา 
ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ - ตัดออก 
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต รายวิชามาตรฐานความรู้ เปลี่ยนเป็นรายวิชา

มาตรฐานความรู ้
ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา - เปลี่ยนเป็นรายวิชา

มาตรฐานความรู ้
ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรยีนรู ้ - ตัดออก 
ED1016 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย - ตัดออก 
ED1017 การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการ
เรียนรู ้

- ตัดออก 

ED1018 ครูไทยในอุดมคต ิ - ตัดออก 
ED1019 ภาษาและเทคโนโลยสีำหรับวิชาชีพครู - ตัดออก 
ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพคร ู - ตัดออก 
ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ED1010 การประกันคณุภาพการศกึษา เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู ED1011 คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคร ู เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1022 การนิเทศการศึกษา - ตัดออก 
ED1023 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - ตัดออก 
ED1024 สัมมนาทางการศึกษา - ตัดออก 
ED1025 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา - ตัดออก 
ED1027 การศึกษาไทย - ตัดออก 
ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา - ตัดออก 
ED1029 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศกึษา - ตัดออก 
ED1030 การศึกษาวิถีพุทธ - ตัดออก 
ปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา12หน่วยกิต รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ15หน่วยกิต เปลี่ยนเป็นรายวิชา

มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพเพิ่มหน่วยกิต 

ED1026 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน เปลี่ยนช่ือรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
เปลี่ยนจากวิชาเลือก
เป็นรายวิชา
มาตรฐาน
ประสบการณ์
วิชาชีพเปลี่ยนรหสั
รายวิชา 

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
เปลี่ยนสังเขป
รายวิชา 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ               
(81 หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ  79 
หน่วยกิต 

ลดหน่วยกิต 

รายวิชาบังคับเรียน                  
(75 หน่วยกิต) 

รายวิชาบังคับเรียน69 หน่วยกิต ลดหน่วยกิต 

ED1072 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร ์ ED1083ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร ์  เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับลดหน่วย
กิต 

ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องตน้สำหรับครู  ED1056ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับคร ู  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ  

ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ ED1058การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1077เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  

ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1078การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

ED1060การทดสอบและการประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1079การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

 ตัดรายวิชาออก 

ED1080นวนิยายและเร่ืองสั้นอังกฤษและอเมริกัน ED1061 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1081การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1082การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 
  

ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1  เปลี่ยนรหัสวิชา 
และเพิ่มชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ED1083การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2  เปลี่ยนรหัสวิชา 
และเพิ่มชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ED1084วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1  ED1078 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1085วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2  ED1079 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1086ภาษาอังกฤษสำหรับครู ED1097 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ED1089 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
ED1088 การสัมมนาเชิงปฏบิัตกิารการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา ED1068วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เปลี่ยนรหัสวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา 

ED1090กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา  ED1082 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1091 วัฒนธรรมไทย   ED1087 วัฒนธรรมไทย  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1092 วัฒนธรรมนานาชาต ิ   ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ  เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับลดหน่วย
กิต  

ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของ
ภาษาตา่งประเทศ  

ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของ
ภาษาต่างประเทศ  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
  

ED1085 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับลดหน่วย
กิต 

ED1095 พื้นฐานวฒันธรรมอังกฤษและอเมริกา
  3(3-0-6) 

ED1086 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
 3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ ED1077 วิจัยทางการเรียนและการสอน
ภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1097ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ED1089ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต รายวิชาเลือกเรียน 4 หน่วยกิต ปรับลดหน่วยกิต 
ED1098  ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  ED1090 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1099 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ  ED1072 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1100 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ ED1080 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรยีนรู ้ เปลี่ยนรหัสวิชา 

และปรับลดหน่วย
กิต 

ED1101 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอน
ภาษาอังกฤษ 

ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1102โครงงานภาษาอังกฤษ  ED1065 โครงงานภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
และปรับเปลี่ยน
ชั่วโมง 

ED1103วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก ED1073 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1104วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1105 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1106 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ  3( ED1084 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1107 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1108 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ    ED1091การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1109 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และ

เชิงวิจารณ ์
เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1110 การเขียนเรียงความและการย่อความ ED1066ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เหตุผล 
และเพิ่มชั่วโมง
ปฏิบัต ิ

ED1111 การแปลสารคดีและบนัเทิงคดี ED1071 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี เปลี่ยนรหัสวิชา 
ED1112ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
พระพุทธศาสนา  

ED1092 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
พระพุทธศาสนา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

ED1113 โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอน
ภาษาอังกฤษ  

- ตัดออก 

ED1114ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษใน
สำนักงาน 

ED1075 ภาษาอังกฤษธุรกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา/
ชื่อวิชา 

 ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ 
ED1096 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ED1097 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มวิชาใหม่ 
เพิ่มวิชาใหม่ 
เพิ่มวิชาใหม่ 

หมวดวิชาเลือกเสรไีม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตาม
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหวัหน้าภาควิชานั้นๆ 

หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตาม
รายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาน้ันๆ 

คงเดิม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวัติ  ผลงานทางวิชาการ การวิจัย 

หรือการดำรงตำแหน่งและภาระการสอนของอาจารย์ 
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1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาบุญนา ฐานวีโร (บุญนา  ประทุมชาติ), ดร.  
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
2. คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
Ph.D. linguistics Nagpur University, India 2556 
M.A. linguistics Nagpur University, India 2548 
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ศน.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545 
 
3. งานวิชาการ 

3.1 งานวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ………………. 
3.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
5. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาศาสตร์เบื้องตน้สำหรับครู 3 
2. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ  3 
3. ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู  3 
4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3 
5. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 3 
6. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 3 
7. ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระครรชิต  อิสฺสโร (ครรชิต  มีซอง) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2. คุณวุฒิ 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศน.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2559 

ศศ.บ.(ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2555 
 
3.งานวิชาการ 

3.1 งานวิจัย 
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119 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
 
3.3 หนังสือ/ตำรา 
 
3.4 บทความวิชาการ 

 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา   3 
2. พื้นฐานวฒันธรรมอังกฤษและอเมริกา  3 
3. นวนิยายและเร่ืองสั้นอังกฤษและอเมริกัน   3 
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120 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาสามารถ  ฐานิสฺสโร (อาจคงหาญ) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539 
 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

4.1 งานวิจัย 
  ………………. 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ………………. 
4.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
4.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. จริยธรรมและทักษะการศึกษา  3 
2. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู   3 
3. ศาสนศึกษา  3 
4. แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3 
5. วัฒนธรรมไทย 3 
6.วัฒนธรรมนานาชาต ิ  3 
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121 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายพนมนคร มีราคา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศน.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543 
 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

4.1 งานวิจัย 
  ………………. 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
  

4.3 หนังสือ/ตำรา 
1. รายวิชาปรชัญาและแนวคิดทางการศึกษา ………………. 

4.4 บทความวิชาการ 
  ………………. 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1.โครงสร้างภาษาอังกฤษ  3 
2. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 3 
3. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร ์ 3 
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3 
5. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3 
6. ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา  3 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ      
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

5. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางฐนิดา หมายปทุม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

M.Ed ศน.ม.(Elementary Education) Georgia State University, U.S.A 2521 

อ.บ.(อังกฤษ-ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2515 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
4.1 งานวิจัย 

  ………………. 
4.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ………………. 
4.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
4.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4. ประสบการณ์การสอน  

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 3 
2. นวนิยายและเร่ืองสั้นอังกฤษและอเมริกัน  3 
3. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา 3 
4. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา 3 
5. วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

6. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาริก เปมิโก (ริก  เปรินทร์)    
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

M.Ed(English) (International Program) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 

 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

4.1 งานวิจัย 
  ………………. 

4.2 เอกสารประกอบการสอน 
 4.3 หนังสือ/ตำรา 

4.4 บทความวิชาการ 
  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ ์ 3 
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 

  



มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 124 

124 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

 
 7. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ – นามสกุล  นายสนิท บุญอ่อน 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

M.Ed.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย     2545 

 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ความรู้พื้นฐานสำหรับวชิาชีพครู 3 
2. วิทยาการการสอนและการจดัการเรียนรู้ 3 
3. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร ์ 3 
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3 
5. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3 
6. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

8. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน็
ภาษาตา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2556 

ป.บัณฑิต (ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2552 

อ.บ. (ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลยัศิลปากร 2550 
 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ ์ 3 
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
5.ความรู้พื้นฐานสำหรับวชิาชีพครู 3 
6.วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้ 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

9. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
Ph.D.(Ancient Indian& Asia Studies) Magadh  University, India 

 
2553 

M.A. (Linguistics) Delhi  University, India 2543 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 
2. ภาษาศาสตร์เบื้องตน้สำหรับครู 3 
3. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
4. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3 
5.นวนิยายและเร่ืองสั้นอังกฤษและอเมริกัน 3 
6.วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

10. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
Ed.D.(Curriculum & Instruction) Washington D.C. West Virginia 

University, USA.  
2526 

M.A.(Administration & Supervision) Federal City College,USA. 2517 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2506 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. พุทธวิถีไทย 3 
2. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 3 
3. วัฒนธรรมนานาชาต ิ 3 
4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
5.การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3 
6.พื้นฐานวฒันธรรมอังกฤษและอเมริกา 3 
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11. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาสุขพลปณฺุณสุโข (สุขพล  ทองพริ้ม) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรนิธรราชวทิยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาตา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2547 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2535 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 
2. ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3 
3. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
4. ไวยากรณ์อังกฤษ 3 
5.ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 
6.การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

12. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางพาขวัญ  ธนากูรเมธา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรนิธรราชวทิยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปน็
ภาษาตา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2551 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ) มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั 2541 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การแปลภาษาอังกฤษ   3 
2. การเขียนภาษาอังกฤษ   3 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ       3 
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
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13. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาธวัชชัย  ธชปญฺโญ(ธวัชชัย  บุญถม) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรนิธรราชวทิยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University, India 2551 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
2. ไวยากรณ์อังกฤษ  3 
3. การแปลภาษาอังกฤษ   3 
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

14. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายจักรี  บางประเสริฐ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรนิธรราชวทิยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี 2554 
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   3 
2. การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3 
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   3 
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 
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132 
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15. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาประสทิธิ์  ปสิทฺโธ(ประสิทธิ์ สระทอง) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสิรนิธรราชวทิยาลัย 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลยัศิลปากร 2549 
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา  3 
2. หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์  3 
3. พระพุทธศาสนามหายาน  3 
4. ศาสนศึกษา 3 
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16. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปน็ในฐานะเปน็
ภาษาตา่งประเทศ) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 2552 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  3.2.1 ไวยากรณ์อังกฤษ  3.2.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2 
  3.2.3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3.2.4 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ไวยากรณ์อังกฤษ 3 
2. ธรรมพากษ์ภาษาอังกฤษ 3 
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   3 
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   3 
5. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
6. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
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17. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายสพุรรณ์ ก้อนคำ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ค.ม.(หลักสูตรและการสอนการสอน) มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี 2557 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” 
แหล่งทุน : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 
จำนวน 15,000 บาท 

 สถานภาพในการทำวิจัย : 100% 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  3.2.1 ไวยากรณ์อังกฤษ  3.2.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2 
  3.2.3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ไวยากรณ์อังกฤษ 3 
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   3 
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2   3 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 

 
 
  
 
 
 

18. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นางภทัรลดา วงษโ์ยธา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
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2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศษ.ม.(นวตักรรมหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู)้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  2556 

บธ.บ.(การบรหิารธุรกจิระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง  2542 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
- การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  เร่ือง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้น ม.3  โดยใช้การสอนแบบอริยสัจสี่  

การสอนแบบอภิปรายกลุ่มและการสอนแบบไตรสกิขา 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  3.2.1 ไวยากรณ์อังกฤษ  3.2.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2 
  3.2.3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  
 3.3 หนังสือ/ตำรา 
 1. การประเมินผลทางการศกึษา      2. การออกแบบการจดัการเรียนรู ้ 3. การพฒันาส่ือการจดัการเรียนรู ้

3.4 บทความวิชาการ 
  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การประกันและการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา 3 
2. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
3. การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 3 
4. หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 
5. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3 
6. หลักการสอนและวิธีการสอน 3 
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136 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

19. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระณัฐวุฒิ   วุฑฺฒิโก (ณัฐวุฒิ  สัพโส) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ปร.ด. (การศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร 2557 
ศน.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ความรู้พื้นฐานสำหรับวชิาชีพครู 3 
2. พระพุทธศาสนาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 
3. หลักการสอนและวิธีการสอน 3 
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137 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

20. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระสมบูรณ์ อุตฺตโม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศน.ม. (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การศึกษาวิถีพุทธ 3 
2. การปฏิบัติกรรมฐาน 3 
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย 3 
4. สมาธิและการสง่เสริมคุณภาพจิตเด็กปฐมวัย 3 
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138 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

21. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  ดร.พิรุณ จันทวาส 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลา้นนา 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
D.Ed. (Education) University of Hull, England 2545 
ศน.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2523 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรจน ์ 2521 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู 3 
3. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 3 
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
5. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ ์ 3 
6. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
7.การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3 
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139 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

22. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายกมล วชัรยิ่งยง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลา้นนา 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
D.Ed. (American Literature) Marquette University, U.S.A. 2523 

ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2519 
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ 2509 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู 3 
3. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 3 
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
5. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 
6. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
7.การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  3 
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140 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

23. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  ดร.ณรงค์ ลุนสำโรง 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลา้นนา 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
Ph.D.(Linguistics and Phonetics) The English and Foreign Languages 

University, India 
2554 

M.A. (Linguistics) University of Mysore, India 2547 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ……………….   
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ ์ 3 
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
5. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
6. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
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141 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

24. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  ดร.สงัด เขียนจันทึก 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลา้นนา 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
Ph.D.(India Philosophy and Pillpino) Banaras Hinder University 2555 

M.A. (India Philosophy and Pillpino) Banaras Hinder University 2550 

M.A. (English Literature) Banaras Hinder University 2546 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 
2. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
3. การเขียนประโยคและอนุเฉท 3 
4. การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 
5. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
6. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
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142 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

25. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  พระมหาชนมกร  ปภากโร (ชนนกร  ประไกร) 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลา้นนา 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

M.A. (Literature) University of Mysore, India 2558 
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

  ………………. 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ ์ 3 
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ 3 
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 
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143 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

26. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายเดชอนันต์  ญาตินิยม 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2544 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครบูุรีรมัย ์ 2524 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

 การใช้แฟ้มสะสมงานพัฒนายุทธวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 
 3.2 เอกสารประกอบการสอน 

ED 1073 English Writing, ED 1077 English Translation, English Structure 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
2. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร ์ 3 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3 
4. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 

 
  



มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 144 

144 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

27. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นางบาหยัน  ภาคมฤค 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม 

2521 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
 ………………. 

 3.2 เอกสารประกอบการสอน 
ED 1085  Methods of Teaching English II, ED 1083 English Listening and Speaking II 

 3.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ไวยากรณ์อังกฤษ 3 
2. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2 3 
3. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2 3 
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

28. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นายไพสัณฑ์  ประเสริฐสังข์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2526 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร 2513 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
 ………………. 

 3.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ………………. 

 3.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 3 
2. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 3 
3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1 3 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคร ู 3 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

29. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นางสาวธณพร  โปมิน 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ เอกการสอน
ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (บางมด) 

2557 

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554 
3.งานวิชาการอ่ืนๆ 

3.1 งานวิจัย 
 ………………. 

 3.2 เอกสารประกอบการสอน 
English Grammar, English for Teachers, Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages, 
Business English Used in Offices, English and American Literature 

 3.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 3 
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 
3. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ 3 
4. ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู 3 
5. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 
6. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 
7. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา 3 
8. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา 3 

- 

 
 
 
 
 

 

30. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ-นามสกุล  นางสาววศยา เอกวิลัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2554 

ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
 ………………. 

 3.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ………………. 

 3.3 หนังสือ/ตำรา 
 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3 
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 3 
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายบรรจบโชติชัย 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาบันราชภัฏเลย 2540 
พธ.บ. (การสอนสงัคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

 โครงสร้างภาษาอังกฤษ –วรรณคดีเรื่องสั้น-ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1.โครงสรา้งภาษาองักฤษ 3 

2. สัทศาสตร์และการออกเสียง 3 
3. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3 

4. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3 

4. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3 
5. การอ่านการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 

 
  
 
  



มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 149 

149 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

32. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายกิตติพฒัน์ ทาวงศ์ษา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
M.A. (Linguistics) Nagpur University, India 2553 
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษพื้นฐาน – ภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 
2. การอ่านการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 
3. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-2 3 

4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 
5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ 3 
7. ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

33. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายพลภัทร  อภัยโส 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 



มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 150 

150 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 

M.A. (Linguistics) Banaras Hindu University, India  2550 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ – ภาษาอังกฤษพื้นฐาน – ภาษาอังกฤษสำหรับครู 
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 3 
2. ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ 3 
3. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-2 3 

4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 
5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
6. การอ่านการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 
7. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ 3 
8. การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1-2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

34. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายวนัชัย สาริยา 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2545 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
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จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3.1 งานวิจัย 
  ………………. 

3.2 เอกสารประกอบการสอน 
 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1-2 3 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์ 3 
3. การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1-2 3 

4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 
5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
6. การอ่านการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 
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152 
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

35. ประวัติและผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายประดิษฐ์  ศรีโนนยาง   
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
    สังกัด  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สถาบันที่สำเร็จ ปีที่ สำเร็จ 
M.A. (Linguistics) Poona University, India 2536 
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2533 

3.งานวิชาการอ่ืนๆ 
3.1 งานวิจัย 

  ………………. 
3.2 เอกสารประกอบการสอน 

 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
 3.3 หนังสือ/ตำรา 

 ………………. 
3.4 บทความวิชาการ 

  ………………. 
4.  ประสบการณ์การสอน   

รายวิชาที่เคยสอน หน่วยกิต 
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3 
2. การอ่านและการแปลบทความทางพระพทุธศาสนา 3 
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3 
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ 3 
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