มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Bachelor of Education Program in Teaching English
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
B.Ed.(Teaching English)
3. วิชาเอกเดี่ยว
การสอนภาษาอังกฤษ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
198 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2549
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สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554
สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. บุคลากรทางการศึกษา
2. นักวิชาการการศึกษา
3. พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4. นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5. มัคคุเทศก์
6. ประกอบอาชีพส่วนตัว
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9. ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ลาดับ
ชื่อ – ฉายา นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สาเร็จจาก
1
นายธีรังกูร วรบารุงกุล*
อาจารย์
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
นายสมประสงค์ คูพรมมี*
อาจารย์
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
3
นายภูวิชญ์ งิ้วลาย*
อาจารย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
นายคณิสรณ์ โปธิตานนท์
อาจารย์
ค.ม.(การจัดการคุณภาพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
นางฐนิดา หมายปทุม
อาจารย์
M.Ed.(Elementary Education)
Georgia State University, U.S.A.
อ.บ.(อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีที่จบ
2548
2553
2552
2545
2548
2544
2546
2541
2550
2544
2521
2515
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2. สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ลาดับ
ชื่อ – ฉายา นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สาเร็จจาก
1
พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข*
อาจารย์
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
นางลดาวัลย์ นุตสติ*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ม.(การบริหารการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dip.TEFL.
University of London
ค.บ.(อังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
นางสาวเอิบทิพย์ ใจจานง*
อาจารย์
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4
นายอิทธิพัทธ์ ชานาญ
อาจารย์
M.A.(Linguistics)
Banaras Hindu University, India
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
นายไสว ศรีไสย
อาจารย์
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปีที่จบ
2547
2535
2515
2508
2503
2546
2522
2542
2536
2548
2545
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3. สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ลาดับ
ชื่อ – ฉายา นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร*
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
1
อาจารย์
ภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
2
นายสมศักดิ์ จันทดี*
อาจารย์
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
3
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ*
อาจารย์
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
4
นางสาวขวัญใจ แก้วแสง
อาจารย์
ศน.ม.(การจัดการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
5
พระสมบูรณ์ อุตฺตโม
อาจารย์
ศน.ม.(การจัดการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่จบ
2552

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2547
2554
2541
2552
2549
2553
2550
2554
2551
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4. สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ – ฉายา นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิสาขาวิชาเอก
สาเร็จจาก
1
นางประภัสสร กระแสชัย*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Ed.(English)
Auburn University
M.A.(English)
Auburn University
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
2
นายกมล วัชรยิ่งยง*
อาจารย์
M.A.(American Literature)
Margnette University USA.
ศษ.ม.(ภาษาและและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยประสานมิตร
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
3
นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง*
อาจารย์
M.A.(Linguistics)
University of Delhi, India
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4
นายณรงค์ศักดิ์ ลุนสาโรง
อาจารย์
Ph.D.(Linguistics and Phonetic)
Mysore University India
M.A.(Linguistics)
Mysore University India
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5
นางสาวอรภัคค รัฐผาไท
อาจารย์
M.A.(English Literature)
Punjab University
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2526
2523
2513
2523
2519
2509
2550
2547
2554
2547
2538
2548
2545

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางที่ สาคัญในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็นในการ
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน
11.1.2 เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว
11.1.3 มีความก้าวหน้าในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ างกันทั่วโลก เกิดความ
ตื่นตัว ของเทคโนโลยีการสื่อสาร
11.1.4 มีการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทาให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับ
นโยบายและกลยุทธ์การทางาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากล
11.1.5 มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐาน วิ ช าชี พ และจรรยาบรรณของวิ ช าชีพ พ.ศ. 2548 รวมทั้ ง การกาหนดคุ ณ ภาพการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.2.1 สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตกได้
เข้ามามีบทบาทต่อคนไทยมากยิ่งขึ้น
11.2.2 มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรม
จากโลกตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
11.2.3 สังคมมีการแข่งขันกันสูงทุกรูปแบบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
11.2.4 มีความตั้งใจและมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาทุกสถาบันที่จะทาการเผยแผ่และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสาคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ข้อ 11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา การเรียนการ
สอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือทางานใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรืออาชีพอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือศึกษาต่อในระดับ
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บัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสาหรับการ
สอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยร่วม
ด้วยหรือไม่อย่างไร
มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิตเปิดสอนโดยคณะต่างๆ
มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา จานวน 30 หน่วยกิตเปิดสอนโดยคณะต่างๆ
มีกลุ่มวิชาชีพครู จานวน 51 หน่วยกิตเปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
มี ก ลุ่ ม วิ ช าเฉพาะทางการสอนภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาษาอั ง กฤษสอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร์
มีรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจของ
นักศึกษา
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
มีรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารหลักสูตรนี้
13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบประจ าหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร
14. ลักษณะสาขา
สาขาศึกษาศาสตร์ เป็นศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรื อการจัดการเรียนรู้ การผลิต
ครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจาการ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาการ สาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
การเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาชีพครู และวิชาเอกที่
จะสอนทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์จึงมีลักษณะที่เป็นสห
วิทยาการซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคนทั้งในวัย
เรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
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15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
15.1 มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง
ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
15.2 มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
15.3 มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
15.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
15.5 มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชการ
วิช าชี พ และสั งคมอย่ างมีเ หตุ ผ ลที่ ส มเหตุส มผล โดยการบู รณาการศาสตร์ แบบสหวิท ยาการและพหุ
วิทยาการ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
15.6 มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูผู้สอนวิทยาการเฉพาะสาขาวิชา และครูผู้สอนพระพุทธศาสนาและสอนศีลธรรม
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลิตบัณฑิตที่มีปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดาเนินชีวิต
ด้วยปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน
เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าทา กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุ ผล มี
จรรยาบรรณและจริยธรรมสาหรับครู
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพครูได้อย่า งถูกต้อง
และแม่นยา ตามข้อกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
สาขา วิชาชีพครูในการแก้ปัญหาการทางานได้
1.2.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
1.2.4 มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีทักษะความพร้อมด้าน
สังคม ที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวิตในอนาคต
1.2.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติงานในวิชาชีพ
1.2.6 มีความเป็ นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการ
บริหาร จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 การพัฒนาการเรียนการสอน

 การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
2.ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการ
สอนในทักษะทั้ง 4 คือการอ่าน การเขียน
การพูด การฟัง
3.ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตร การทา
แผนการสอนและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ
4.ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริงตลอดหลักสูตร
1.ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นาและ
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
3.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะความเป็นครู

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ
1.มีจานวนชั่วโมงหรือ
หัวข้อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.มีรายวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3.มีรายวิชาสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษ
4.มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
1.จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมนักศึกษาให้มี
ความเป็นผู้นาและ
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์
2.จานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
3.มีรายวิชากฎหมาย
การศึกษา
และคุณธรรมและ
จริยธรรมสาหรับครู
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 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร

 การเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ที่สาคัญ

1.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสาหรับกลุ่มวิชาชีพ
ครูให้ครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ที่คุรุ
สภากาหนด

1.เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
2.แบบประเมินหลักสูตร
3.เนื้อหาในรายวิชา
สาหรับกลุ่มวิชาชีพครู
ครบตามสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 9 ของคุรุ
สภากาหนด
1.เพิ่มเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมสาระการ 1.มีเนื้อหาครบตาม
เรียนรู้ ทั้ง 9 สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ทั้ง 9
2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ สาระการเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสืบค้นจากระบบ 2.จานวนกิจกรรมที่
สารสนเทศ
กาหนดให้
นักศึกษาเข้าไปสืบค้น
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษาการแบ่ง
เวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ข้อกาหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสาหรับนักศึกษาภาคปกติทั้งนี้การจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 15 สัปดาห์ รวม
ศึกษา 15 ชั่วโมงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
2.2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบ
คัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกาหนด
2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพย์ติดให้โทษ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่
คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรีย นในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา

2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การ
ดาเนิน ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาชั้นแก่นักศึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาปรึกษา แนะนา
2.4.4 จั ดให้ มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนาการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
100
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 2
100
100
100
100
ชั้นปีที่ 3
100
100
100
ชั้นปีที่ 4
100
100
ชั้นปีที่ 5
100
รวม
100
200
300
400
500
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
80
2.6 งบประมาณตามแผน
ปีงบประมาณ
ประมาณการรายรับ
2554
2555
2556
2557
2558
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
(ใช้สอย ตอบแทน วัสดุ
ครุภัณฑ์)
งบประมาณแผ่นดิน
(เงินเดือน)
รวมรายรับ

900,000
1,000,000

1,800,000
1,500,000

2,700,000
2,000,000

3,600,000
2,500,000

4,500,000
3,000,000

660,000

600,000

600,000

600,000

600,000

2,560,000

3,960,000

5,360,000

6,760,000

8,160,000
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ประมาณการรายจ่าย

2557

2558

1,100,000
300,000
500,000
200,000

1,200,000
350,000
500,000
200,000

1,300,000
400,000
500,000
200,000

1,800,000

2,400,000

3,000,000

2,460,000 3,150,000 3,900,000
4,650,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 45,000 บาท

5,400,000

งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ
(พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ)

งบดาเนินการ
(เงินเดือน)
รวมรายจ่าย

2554

2555

900,000
200,000
500,000
200,000

1,000,000
250,000
500,000
200,000

660,000

1,200,000

ปีงบประมาณ
2556

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ไม่มี
2.9 รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 198 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
162 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
51 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน
33 หน่วยกิต
วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน่วยกิต
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(3) กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
วิชาเอกไม่น้อยกว่า
วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า
3.หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE1001
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE1002
สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน
Local Media and Community Health
GE1003
มนุษย์กับเศรษฐกิจ
Man and Economy
GE1004
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Jurisprudence
GE1005
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Political and Government
GE1006
สันติภาพศึกษา
Peace Studies
GE1007
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Education and Development for Good Living
GE1008
ท้องถิ่นศึกษา
Local Studies
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE2009
ไทยศึกษา
Thai Studies

81
69
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
GE2010
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
Ethics and Study Skills
GE2011
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
Ways of Life and Thai Wisdom
GE2012
การวางแผนชีวิตและครอบครัว
Family Life Planning
GE2013
ศิลปนิยม
Art Appreciation
GE2014
สังคีตนิยม
Music Appreciation
GE2015
ดนตรีศึกษา
Music Studies
GE2016
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์
Principle of Philosophy and Logic
GE2018
พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
Physical Education and Good Living
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE3019
ภาษาไทย
Thai Language
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
GE3021
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE3022
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
Thai Language for Foreigners
GE3023
สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น
Fundamental English Phonetics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE3024

ไวยากรณ์อังกฤษ
English Grammar
GE3025
การแปลอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English Translation
GE3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE4027
สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE4028
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
GE4029
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
Computer for Working
GE4030
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE4031
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Science Technology and Environment
GE4032
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GE4033
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Eco-Tourism
GE4034
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
BU5003
พระไตรปิฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
BU5004
พระไตรปิฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
BU5005
พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali for Buddhist Research
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for Buddhist Research
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-6)
Meditation Practice
*ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสานักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
30 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhism
BU5010
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
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BU5014

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Buddhism, Science and Technology
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
Buddhism and Globalization
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
Buddhism in the Contemporary Thai Society
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 33 หน่วยกิต
ED1001
ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
Foundation of Teaching Profession
ED1002
วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
Instructional Science and Learning Management
ED1003
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
Educational and Classroom Research
ED1004
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
Information Technology and Communication for Teacher
ED1005
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
Measurement and Evaluation in Education
ED1006
การศึกษาพิเศษ
Special Education
ED1007
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
Educational Psychology and Guidance
ED1008
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
Educational Technology and Innovation
ED1009
กฎหมายการศึกษา
Educational Laws and Regulations
ED1010
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Design and Development
ED1011
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้
Learning Sources and Environments

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

20
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

รายวิชาปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in school 1
ED1013
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practicum in school 2
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ED1014
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Educational Philosophy and Concepts
ED1015
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
Development of Learning Management Model
ED1016
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
Non-formal and Informal Education
ED1017
การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้
Buddhism Integration in Learning Contents
ED1018
ครูไทยในอุดมคติ
The Ideal Thai Teacher
ED1019
ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับวิชาชีพครู
Languages and Technology for Teaching Profession
ED1020
คอมพิวเตอร์การศึกษาสาหรับวิชาชีพครู
Computer Education for Teaching Profession
ED1021
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
Morality and Ethics for Teacher
ED1022
การนิเทศการศึกษา
Educational Supervision
ED1023
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Curriculum and Fundamental Education
ED1024
สัมมนาทางการศึกษา
Seminar on Education
ED1025
การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
School Administration and Management
ED1026
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Teaching Professional Experience

6(0-12-6)
6(0-12-6)

3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
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ED1027

การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education
ED1028
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Quality Assurance and Educational Improvement
ED1029
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
3(3-0-6)
Local Wisdom and Education
ED1030
การศึกษาวิถีพุทธ
3(3-0-6)
Education in Buddhistic Approach
(3) กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 81 หน่วยกิต
วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 69 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 63 หน่วยกิต
ED1072
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure
ED1073
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Educational Purpose
ED1074
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics for Teacher
ED1075
สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Phonetics and English Pronunciation
ED1076
การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Comprehension Reading
ED1077
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Information Technology and Instructional Media for English Teaching
ED1078
การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Assessment and Testing
ED1079
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
Learning Management Integration for English Language
ED1080
นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Novels and the Short Stories
ED1081
การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Articles Writing and Reading
ED1082
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-6)
Listening and Speaking English 1
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ED1083

การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
Listening and Speaking English 2
ED1086
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
ED1087
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
English Writing Skills
ED1088
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
Workshop on Teaching English
ED1089
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
English and American Literature
ED1090
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
English and American Poetry
ED1091
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
ED1092
วัฒนธรรมนานาชาติ
International Culture
ED1093
วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages
ED1094
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
Fundamental in English Learning
วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ED1095
พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
English and American Cultural Background
ED1098
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
English Teaching Skills
ED1099
หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
English Curriculum and Text
ED1100
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
English Learning Materials and Activities Development
ED1101
สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
Enhancement of English Teacher Competency
ED1102
โครงงานภาษาอังกฤษ
English Project Work

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
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ED1103

วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
English Literature for Children
ED1104
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhist Literature on English
ED1105
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Communicative Speaking
ED1106
หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading Techniques
ED1107
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Reading and Writing English for Academic Purposes
ED1108
การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
English Reading for Information
ED1109
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
Creative and Critical Writing
ED1110
การเขียนเรียงความและการย่อความ
Summary and Essay Writing
ED1111
การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
News, Features and Fiction Translation
ED1112
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
English for Buddhism Teaching
ED1113
โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ
Independent Study in English Language Teaching
ED1114
ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน
English for Business and Workplace
วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ED1084
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
Method of Teaching English 1
ED1085
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
Method of Teaching English 2
วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ED1096
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
Teaching English Research
ED1097
ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
Theories and Strategies of Teaching English

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้นๆ
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
=
GE
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
=
GE1xxx
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
=
GE2xxx
-กลุ่มวิชาภาษา
=
GE3xxx
-กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
=
GE4xxx
กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา
=
BU5xxx
คณะศาสนาและปรัชญา
=
PH
-ภาควิชาพุทธศาสตร์
=
PH1xxx
-ภาควิชาปรัชญา
=
PH2xxx
-ภาควิชาศาสนศาสตร์
=
PH3xxx
คณะมนุษย์ศาสตร์
=
HU
-ภาควิชาภาษาตะวันออก
=
HU1xxx
-ภาควิชาภาษาตะวันตก
=
HU2xxx
คณะสังคมศาสตร์
=
SO
-ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา =
SO1xxx
-ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
=
SO2xxx
คณะศึกษาศาสตร์
=
ED
-ภาควิชาวิชาการศึกษา
=
ED1xxx
-ภาควิชาบริหารการศึกษา
=
ED2xxx
-ภาควิชาการศึกษานอกระบบ
=
ED3xxx
ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ
เลขตัวที่ 1 หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2-4หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละภาควิชา ตั้งแต่ 001–999
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น น(บ-ป-ต)
น= หน่วยกิต
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บ=บรรยาย
ป =ปฏิบัติ
ต =ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3 หมายถึง3หน่วยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไม่มีปฏิบัติ
-6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1001
GE2009
GE3020
BU5001
BU5008
ED1001
ED1072

หน่วยกิต ทฤษฎี

มนุษย์กับสังคม
ไทยศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
3
3
3
3
21

หน่วยกิต ทฤษฎี

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พุทธวิถีไทย
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
การศึกษาภาคฤดูร้อน

GE4029
BU5003
GE2010

3
3
3
3
2
3
3
20

0
0
0
0
2
0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3019
GE3021
BU5002
BU5005
BU5006
ED1002
ED1074

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

42
หน่วยกิต ทฤษฎี

คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
พระไตรปิฎกศึกษา 2
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปฏิบัติ

3
3
3
9

ปฏิบัติ

3
3
3
9

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
18

51
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1004
GE3024
BU5004
BU5007
BU5009
ED1075
ED1076

หน่วยกิต ทฤษฎี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ไวยากรณ์อังกฤษ
พระไตรปิฎกศึกษา 3
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนามหายาน
สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต ทฤษฎี

สถิติเบื้องต้น
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับครู
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
วัฒนธรรมนานาชาติ
การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3
21

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

93

การศึกษาภาคฤดูร้อน
BU5010
ED1073
ED1086

3
3
3
3
3
3
3
21

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

72

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
GE4027
ED1007
ED1004
ED1021
ED1092
ED1078
XXXXXX

3
3
3
3
3
3
3
21

ปฏิบัติ

หน่วยกิต ทฤษฎี

ศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
9

ปฏิบัติ

3
3
3
9

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
18

102
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ED1010
ED1011
ED1084
ED1079

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ED1080 นวนิยายและเรื่องสัน้ อังกฤษและอเมริกัน
ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ED1003
ED1005
ED1008
ED1009
ED1083
ED1085

3
3
3
2

0
0
0
2

3
3
3
21

3
3
2
19

0
0
2
4

6
6
6
42

การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
กฎหมายการศึกษา
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
3
3
3
18

ปฏิบัติ

2
2
3
3
2
3
15

2
2
0
0
2
0
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

141
หน่วยกิต ทฤษฎี

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรมไทย
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปฏิบัติ

123
หน่วยกิต ทฤษฎี

การศึกษาภาคฤดูร้อน
ED1087
ED1088
ED1091

3
3
3
3

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

หน่วยกิต ทฤษฎี

3
3
3
9

ปฏิบัติ

2
3
3
8

2
0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
18

150
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ED1026
ED1089
ED1090
ED1077
ED1096
XXXXXX

หน่วยกิต ทฤษฎี

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ED1006
ED1093
ED1094
ED1095
ED1097
ED1112

3
3
3
3
3
3
18

2
3
3
3
3
3
17

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

3
3
3
3
3
3
18

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

186
หน่วยกิต ทฤษฎี

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2
0
0
0
0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

168
หน่วยกิต ทฤษฎี

การศึกษาพิเศษ
วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานการศึกษาอังกฤษ
พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปฏิบัติ

6
6

ปฏิบัติ

0
0

12
12

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

192

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี

ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

6
6

ปฏิบัติ

0
0

12
12

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

198
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3.1.5 สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น เป็ น สั ง คมศึ ก ษา
โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมกลไกทางานและความสัมพันธ์ของกระบวนการปกครอง
กฎหมายและเศรษฐกิจตลอดจนอิทธิพลจากต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบทั้งสามศึกษาบทบาทของ
สื่อมวลชนในสังคมการเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มประชากรการวิจัยปัญหาทาง
สังคมศาสตร์ และผลการวิจั ยที่มีผ ลต่อการพัฒ นาประเทศและศึกษาปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่ส าคัญ
เพื่อให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีต่อปัญหานั้น
GE1001
Man and Society
3(3-0-6)
Study of behavior and relation of human beings living together as
society, structure of social change and evolution, working mechanism and relation of
administrative process, law and economy as well as the influence emerged from foreign
countries with an impact on the three systems, roles of social media, population change
and problems arising from increasing population, social problem’s, research and its results
toward country development, and the important Thai social problems at present, in order
to understand problems and learn about the relation of various factors towards those
problems.
GE1002
สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
Local Media and Community Health
ศึกษาประเภทของสื่อพื้นบ้านที่เกี่ยวกับการละเล่นพิธีกรรมและประเพณีบทบาท
และความสาคัญของสื่อพื้นบ้านที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและภูมิปัญญา
ตลอดถึงแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์
GE1002 Local Media and Community Health
3(3-0-6)
To study types of Local Media on a play, rites and traditions, roles
and importance of local media towards health rehabilitation in community on body, mind
and local wisdom as well as the ways of promotion and conservation.
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GE1003

มนุษย์กับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Man and Economy
ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สาคัญระบบเศรษฐกิจกับการใช้ทรัพยากรหลักการสาคัญใน
ด้า นธุ ร กิ จ และการจั ดการการตลาดการเงิ น และการธนาคารการคลั ง รั ฐ บาลการค้ า และการลงทุ น กั บ
ต่างประเทศโดยเน้นให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันจริยธรรมกับ
การดาเนินธุรกิจ
GE1003
Man and Economy
3(3-0-6)
The important economic theories, economic systems’ and
resources’ utilization, important principles of business, and management, marketing,
finance and banking, finance, government, trade and investment with foreign nations by
focusing on overall image of Thai economy and relation in economic, social, political and
administrative factors especially a living of human, ethics and business run.
GE1004
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Jurisprudence
ความรู้พื้นฐานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศึกษาลักษณะและประเภทของ
กฎหมายการใช้และการยกเลิกกฎหมายหลักกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหลักกฎหมายเกี่ยวกับการทานิติกรรม
และสัญญาหลักกฎหมายเกี่ยวกับหนี้
GE1004
Jurisprudence
3(3-0-6)
Fundamental knowledge and general knowledge aboutlaws, study of
nature and types of law, application and cancellation of law related to person, juristic acts,
contracting and debt.
GE1005
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองและ
บทบาทของสถาบันการปกครองของไทยเช่นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการรวมทั้งสถาบันอื่น
ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทย
GE1005
Thai Politics and Government
3(3-0-6)
Study of evolution of Thai government system, political process and
roles of Thai government institution such as legislative assembly, administrative and juristic
bodies including other institution influential to Thai politics and government.
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GE1006

สันติภาพศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพความขัดแย้งที่มีผลกระทบ
ต่อสันติภาพโลกสถานการณ์ความขัดแย้งเหตุเกิดวิธีการสร้างสรรค์และธารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล
ชุมชนสังคมและประเทศแนวทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีการเสริมสร้างสัมพันธภาพและการใช้การ
สื่อสารและสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
GE1006
Peace Studies
3(3-0-6)
Study of a way of thought, relation between man and peace,
conflict and impact on the World peace, conflict situations, causes, the creative methods,
and the maintenance of peace in the level of person, community, society and country, a
way of solution of the conflict by peaceful methods, creation of relationship and use of
media and mass media for the promotion of peace in society, Buddhism and peace.
GE1007
การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Education and Development of quality of life
ความจาเป็นและความสาคัญที่มนุษย์ต้องศึกษาเรียนรู้ระบบการศึกษาการศึกษา
เพื่อแก้ปัญหาและการดารงอยู่ในสังคมเพื่อสันติสุขจริยธรรมกับการศึกษามนุษย์กับการเรียนรู้หลักการเรียนรู้
เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้การศึกษากับทักษะการดารงชีวิตในสังคมสมัยใหม่ความใฝ่รู้การแสวงหาและ
การพัฒนาความรู้ใหม่ความสามารถด้านการจัดการการใช้เทคโนโลยีการใช้เหตุผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหา
การเจรจาต่อรองการประนีประนอมการขจัดความเครียดศีลธรรมจริยธรรมคุณ ธรรมมนุษยสัมพันธ์มารยาท
และการสมาคม
GE1007
Education and Development of quality of life
3(3-0-6)
The necessity and importance for human learning, educational
system, study of problem solving and a living in the society for peacefulness, ethics and
education, man and learning, principles of learning, technology and knowledge
management, education and modern social-living skill, ambition in learning, seeking and
development of new knowledge, management ability, use of technology, reasoning,
problem-solving analysis, negotiation, compromise, elimination of stress, morality, ethics,
virtue, human relation, etiquette and association.

33
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

GE1008

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ แ ละสั ง คม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันปัญหาสาคัญ
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยาวิ ธีการศึกษาข้อมูลคติชนการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากคติชนการอภิปรายและนาเสนอข้อมูล
GE1008
Local Studies
3(3-0-6)
A history of locality, natural and social environment, custom and
traditions, way’s of life, cultural heritage, local wisdom continuing to the present time,
important problems arising in locality, general knowledge about the folk story, method’s
of study on data of the folk story, analysis of local wisdom from the folk story, discussion
and presentation of data.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE2009
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้านโดยพิจารณาทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมวัฒนธรรมศิลปกรรมวรรณกรรมพุทธปรัชญาและภูมิปัญญาไทยตลอดจนพิจารณาการปรับเปลี่ยนและ
รักษาความเป็นไทยในด้านต่างๆของสังคมไทยที่กาลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน
GE2009
Thai Studies
3(3-0-6)
Study of nature of Thaism in all aspects by consideration of history,
political development, administration, international relation, structure of economy, society,
culture, art, literature, Buddhist philosophy and Thai local wisdom as well as consideration
of change and preservation of Thaism in all aspects of Thai society changing at present.
GE2010
จริยธรรมและทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
Ethics and Study Skills
ศึกษาหลักจริยธรรมบทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลเพื่อให้รู้จักตัดสินปัญหา
และปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมสามารถดาเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมศึกษาและเพิ่มพูน
ทักษะในเรี ยนระดับอุดมศึกษาเช่น การใช้เวลาอย่างเหมาะสมการร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นการคิดคะแนนสะสมการเตรียมตัวสอบการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดการเขียนรายงาน
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GE2010

Ethics and Study Skills
3(3-0-6)
Study of ethical principle’s, role’s and duties of an individual to
know how to handle the problems and practise righteously to be able to carry beneficial
life to oneself and society, study and increase of skills in higher education such as time
spent appropriately, participation in activities out of curriculum, working with others,
calculation of accumulated marks, preparation for examination, research in a library and
reporting.
GE2011
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Ways of Life and Thai Wisdom
รูปแบบความเชื่อและการดาเนินชีวิตของคนไทยความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
ไทยกับความเป็นชนชาติไทยอันได้แก่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีประเพณีเทศกาลการละเล่นศิลปะและ
ความเชื่อของคนไทยตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบันศึกษาผลงานและแนวคิดที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยกระบวนการสืบทอดการผลิตการเผยแพร่และวิวัฒนาการสู่ระบบเศรษฐกิจของผลงานที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
GE2011
Ways of Life and Thai Wisdom
3(3-0-6)
Forms of beliefs and ways of life of Thai people, relation between
Thai culture and nationality such as custom, traditions, festivals, play, art and belief of Thai
people since from the past to the present time, the study of fruit of work and way of
thought arising from Thai wisdom and local wisdom, continuous process, production,
distribution and evolution to the economic systems of the result of work arising from local
wisdom from the past to the present time, Buddhism and way of life and Thai wisdom.
GE2012
การวางแผนชีวิตครอบครัว
3(3-0-6)
Family Planning
ศึกษาความสาคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืนเริ่มตั้งแต่ชีวิตการเรียน
การทางานและการมีครอบครัวเพื่อให้ทุกช่วงเวลาของชีวิตสามารถเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเน้นการ
เตรียมการสาหรับการมีครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคตรวมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลักธรรมเพื่อการครองเรือนและการดารงชีวิตวินัยชาวบ้าน
GE2012
Family Planning
3(3-0-6)
To study the importance of life planning for a stable happiness
starting from life of learning, working and family in every period of life as to be able to face
different problems and obstacles especially the responsibility for oneself and family under
the fast changing environments by stressing on the preparation for qualified family in future
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including the learning differences of individual for a happy life, principles of virtue for
family life and living and discipline of villagers.
GE2013
ศิลปนิยม
3(3-0-6)
Art Appreciation
หลั ก สุ น ทรี ย ศาสตร์ ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานส าคั ญ ทางทั ศ นศิ ล ป์ หั ต ถศิ ล ป์ แ ละ
สถาปัตยกรรมไทยภูมิภาคและนานาชาติฝึกให้รู้จักเข้าใจและซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆรวมทั้ง
นามาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยมและพุทธศิลป์
GE2013
Art Appreciation
3(3-0-6)
The principle of esthetics, creation of the important work results’ of
art view, handicraft and Thai architecture, regions and internations, being trained to know,
understand and appreciate in the beauty of various arts including being used for tasteful
life and Buddhist arts.
GE2014
สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
ความสาคัญของตนตรีกับชีวิตหลักเบื้องต้นของการดนตรีและการประพันธ์เพลง
ลักษณะชนิดและประสมวงดนตรีของไทยดนตรีตะวันตกหลักและมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆฝึกปฏิบัติ
ดนตรีและฟังเพลงเพื่อให้เกิดความงามและตระหนักในคุณค่าและพุทธคีตนิยม
GE2014
Music Appreciation
3(3-0-6)
The importance to music and life, fundamental principles of music
and composition of songs, the nature, types and combination of Thai music band, western
music, principles and etiquette in listening to different songs, practice in music and
listening to songs to create beauty and awareness of value and Buddhist songs.
GE2015
ดนตรีศึกษา
3(2-2-6)
Music Studies
ประวัติลักษณะและชนิดของศิลปะดนตรีเสียงดนตรีประเภทต่างๆการตอบสนอง
อารมณ์ต่อดนตรีคุณค่าของศิลปะและดนตรีกับการดารงชีวิตศึกษาลักษะของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆทั้งดนตรี
ไทยและสากลฝึกทักษะการเล่นดนตรีอย่างน้อย1ชนิดการอ่านโน้ตดนตรีทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมการเล่นดนตรีและธรรมะบันเทิง
GE2015
Music Studies
3(2-2-6)
History, nature and types of the art, sound of different musics,
emotional response to music, value of art, music and lifestyle, study of nature of different
musical instruments of both Thai and internationalmusics, rehearsal skill of flaying music at
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least one kind of music, reading music note, listening skill for appreciation of benefits
gained from rehearsal, playing and Dhamma enjoyment.
GE2016
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ความเป็นมา
ของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆสรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ
แรงจูงใจการรับรู้กระบวนการเรียนรู้ทัศนคติสติปัญญาบุคลิกภาพสุขภาพจิตการมีมนุษยสัมพันธ์และหลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและการดารงชีวิต
GE2016
Psychology in Daily Life
3(3-0-6)
Study of fundamental knowledge about behavior and nature of
human beings, history of different branches of psychology, basic physiology in terms of
behavior, progress and development of various aspects, motivation, awareness, learning
process, attitude, mindfulness and wisdom, personality, mental health, human relations’
and principles of Psychology in the Buddhism for solution of problems and for daily life.
GE2017
หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Philosophy and Logic
ศึกษาพื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญาญาณวิทยาจริยศาสตร์สุนทรียศาสตร์
ทั้งปรัช ญาตะวัน ตกและปรั ชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันและศึกษาลักษณะความคิด
กระบวนการของความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลภาษากั บ การใช้ เ หตุ ผ ลทั้ ง แบบนิ ร นั ย และอุ ป นั ย เพื่ อ สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
GE2017
Principles of Philosophy and Logic
3(3-0-6)
Study of basic philosophy in an area of super-philosophy, insight
knowledge, ethics, and esthetics of both western and eastern philosophy from the ancient
period to the present time, and study of nature of thought, process of reasonable thinking,
language and reasonable usage of both deductive and inductive forms to be able to apply
to meet the present social conditions’.
GE2018
พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
3(2-2-6)
Physical Education and Quality of Living
ความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ในด้านสมรรถภาพทางการออกกาลังกาย
สุขภาพอนามัยสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬาการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคมเพื่อดารงอยู่และดาเนินชีวิตที่ดีและการเล่นกีฬา1ประเภทให้นักศึกษาเลือก
เรียนตามความเหมาะสมและความพร้อมของทุกฝ่าย
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GE2018

Physical Education and Quality of Living
3(2-2-6)
The necessity and needs’ of man,and the ability to do physical
exercise, health, social environment and culture on sport game, absorption of knowledge
and understanding in a process of promotion of health of life and society for survival and
good living, and playing one type of sport chosen by students to learn appropriately, and
prepare readiness of all parties.
(3) กลุ่มวิชาภาษา
GE3019
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
ธรรมชาติ ข องภาษาและสภาพการใช้ ภ าษาโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ ภ าษา
มาตรฐานในปัจจุบันการฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐาน
การแสวงหาความรู้
GE3019
Thai Language
3(3-0-6)
The nature of Language and usage of Thai Language especially usage
of the standardized Language in the present time, skill practice in for listening, speaking,
reading and writing for communication in daily life and being a basisof seeking knowledge.
GE3020
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3(3-0-6)
Fundamental English 1
ศึกษาคาศัพท์วลีสานวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันฝึกทักษะการฟังพูดอ่าน
และเขียนเน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้นโดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่นและศึกษา
กฎเกณฑ์ เกี่ย วกั บ การใช้ ภ าษาอั งกฤษเบื้ องต้ นเท่าที่ จาเป็น จะต้ องใช้เพื่ อเป็นเครื่อ งช่ว ยให้ ส ามารถสื่ อ
ความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง
GE3020
Fundamental English 1
3(3-0-6)
Study of vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily
life, skill practice in listening, speaking, reading and writing by stressing on basic listening
and speaking by creating normal situation arising from communication with others, and
study of grammar on the usage of basic English as necessary as possible as helping tools,
to communicate the correct meaning of listening–speaking.
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GE3021

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental English 2
ศึกษาคาศัพท์วลีสานวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันฝึกทักษะการฟังพูดอ่าน
และเขียนเน้นฝึกอ่าน-เขียนเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจาวันและศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเท่าที่จาเป็นจะต้องใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายด้านการอ่านเขียนได้อย่างถูกต้อง
GE3021
Fundamental English 2
3(3-0-6)
Study of vocabularies, phrases, idioms and sentences used in daily
life, skill practice in listening, speaking, reading and writing by focusing on basic reading writing as to be able to communicate in daily life, and study of grammar on the usage of
basic English as necessary as helping tools, to communicate the correct meaning of reading
– writing.
GE3022
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
3(3-0-6)
Thai Language for Foreigners
ศึกษาโดยใช้วิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์กับการเรียนการสอนภาษาไทยและสอน
ภาษาไทยระดับพื้นฐานโดยเน้นการพูดและความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งจาเป็นต่างๆในชีวิตเช่นการ
แนะนาตัวการทักทายการลาจากการขอโทษและขอบคุณการบอกเวลาการติดต่อเรื่องที่พักการขอความ
ช่วยเหลือและการถามเรื่องทิศทางการซื้อของและสั่งอาหารการพูดและถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
GE3022
Thai Language for Foreigners
3(3-0-6)
Study by using applied linguistics for learning, teaching Thai language,
and teaching basic Thai language by stressing on speaking and understanding of topics as
necessary for in life such as introduction, greeting, say good bye, apology and thank you,
time telling, ask for accommodation, request for assistance and asking directions, purchase
and menu order and asking for personal matter.
GE3023
สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamental English Phonetics
ความหมายของสัทศาสตร์เสียงและหน่วยเสียงสระภาษาอังกฤษเสียงและหน่วย
เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษฝึกทักษะการออกเสียงสระพยัญชนะและคาการใช้พจนานุกรมเพื่อการออกเสียง
การใช้พยัญชนะและสระภาษาอังกฤษเพื่อเขียนชื่อคนและสิ่งของต่างๆตามเสียงภาษาไทย
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GE3023

Fundamental English Phonetics
3(3-0-6)
The meaning of English phonetics, tone and sound unit of vowels
and consonants, skill practice in phonetics of vowels, consonants and words, use of
dictionary for pronunciation, use of consonants and vowels for writing name of person and
thing based upon Thai accent.
GE3024
ไวยากรณ์อังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่วจีวิภาคเพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถใช้
ภาษาหรือสื่อสารความหมายภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
GE3024
English Grammar
3(3-0-6)
Study of English grammar starting from parts of speech as helping
tools for the use of English language or communication with correct meaning of English.
GE3025
การแปลอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English Translation
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปลหลักการแปลอังกฤษเป็นไทยวิเคราะห์ปัญหา
การแปลอังกฤษเป็นไทยฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่ วไปและประโยคที่มีโครงสร้างแบบ Simple Sentence,
Compound Sentence and Complex Sentence และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
บุคคลสถานที่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา
GE3025
Fundamental English Translation
3(3-0-6)
Study of general knowledge about translation, principlesfrom
translation of English into Thai, analysis of problem from translation of English into Thai,
translation practice in basic sentences and structure of simple, compound, and complex
sentences and also in contents, or paragraph with the contents of man, place, experience,
occupation and Buddhism.
GE3026
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆเช่นการแนะนาตนเองการ
ซื้อของการสั่งอาหารการสนทนาโทรศัพท์และการสนทนาเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจาวันโดยเน้นความชัดเจน
ความคล่องความเหมาะสมและความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
GE3026
English for Communication
3(3-0-6)
The usage of English for communication in different situations such
as introduction, purchase, menu order, telephone, and conversation in general by focusing
on clearness, fluency, suitability, natural use of language.
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(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
GE4027
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจายของ
ข้อมูลความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องการสุ่มตัวอย่างการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่ามัชฌิม ค่าแปรปรวน และสัดส่วน
GE4027
Introduction to Statistics
3(3-0-6)
Study of statistical methodology, measurement of centripetal
tendency, measurement of distribution of data, possibility, explanation of continuous and
discontinuous possibility, sampling random, estimation of parameter value and test of
statistical hypothesis in terms of median, variation value and proportion,
GE4028
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับระบบจานวนสมการและอสมการเซ็ตฟังก์ชั่นและกราฟเส้นตรงและ
พาราโบลาเมตริกซ์และตีเทอร์มิเน้นท์คณิตศาสตร์การเงินและการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น
GE4028
Fundamental Mathematics
3(3-0-6)
Study of number system, equation and unequation, function set,
and straight graph, metrics and metric parabola and determinant, financial Mathematics
and basic straight linear program.
GE4029
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Computer for Working
ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ศึกษาการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการทางานด้านเอกสารและการนาเสนอผลงานการนาเสนอสารสนเทศ
ระบบเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์ จ ดหมายอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ความปลอดภั ย ในระบบคอมพิว เตอร์บ ทบาทของ
คอมพิวเตอร์ในสั งคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคตรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรต่างๆฝึ กปฏิบั ติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง
GE4029
Computer for Working
3(3-0-6)
Study of basic function of computer both in hardware and software,
study of usage of applied program for working on documents and presentation of output,
presentation of information, computer network systems, E-mail, safety in computer system,
role of computer in the modern society and technology of computer in the future
including application of Information Technology in various organizations, using practice in
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ready-made programs to meet the continuity of new technology to meet new technology
continuously.
GE4030
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศแหล่ งบริการสารสนเทศการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและองค์กรเครือข่ายการใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล
บริการและการใช้ Internet การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสืบค้นสารสนเทศ
จาก CD-ROM ความหมายและความสาคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
GE4030
Information Technology for Further Study
3(3-0-6)
IT systems, Information resources, servicing resources of information
of university and network organization, of OPAC, database and data service, service and
use of Internet, searching for information through computer network system, searching for
information from CD-ROM, the meaning and importance of research, writing, reporting of
the output of research, and ethics of the use of Information Technology.
GE4031
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sciences, Technology and Environment
แนวคิดทฤษฎีความคิดเชิงวิเคราะห์กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต
GE4031
Sciences, Technology and Environment
3(3-0-6)
Concepts, theories, and critical thinking, rules, scientific and
technological development, natural science of human, organs, man and environment,
health and nutritions, sciences and technology applied for living.
GE4032
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์ปัญหาสิ่ งแวดล้อมระบบภูมิคุ้มกันและการเสนอทางเลือกเพื่อการ
อนุรักษ์และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าใจถึงแนวทาง
ของการประดิษฐ์เทคโนโลยียุคใหม่และการใช้งานอย่างถูกต้องตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อ
กฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
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GE4032

Man and Environment
3(3-0-6)
Study of variety of biology, relation between man and environment,
change of environment, analysis of environmental problems, immune protetion system
and proposal of alternative choices for preservation and sustainable-environmental
problem-solving, the development of environmental ethics as to be able to understand
ways’ of innovation of modern technology, and a proper use as well as creating suitable
attitude as per laws and convention of environment management.
GE4033
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
Eco–Tourism
ความสาคัญของการท่องเที่ยวประเภทของแหล่งท่องเที่ยวความสัมพันธ์ของสภาพ
ภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของไทยแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บทบาทรัฐบาล
และหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยว
ที่ถูกต้องพระพุทธศาสนากับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
GE4033
Eco–Tourism
3(3-0-6)
The importance of tourism, types of tourism, relation of geographical
conditions, and management of tourism, sources of tourism, way of conservative tourism,
roles of government and private agencies in promoting and developingeducational tour for
skill training for a precise tourism, Buddhism and conservative tourism.
GE4034
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
องค์ประกอบของชีวิตและกระบวนการของชีวิตและระบบที่สาคัญของร่างกายการ
ปรับตัวของร่างกายความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบใน
ร่างกายและการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายศึกษาหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE4034
Life and Health
3(3-0-6)
The component parts and process of life, the important system of
body, adjustment of body, basic knowledge about disease often seen from the causes of
body abnormality, system, and care of mental and physical health, study of Dhamma
principles for the development of quality of life.
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(5) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชาชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทั ศ น์ ศ าสนาก่ อ นพุ ท ธกาลพุ ท ธประวั ติ แ ละพุ ท ธประวั ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ ก าร
สังคายนาและการร้อยกรองพระธรรมวินัยนิกายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศประวัติและบทบาทของพระสาวกพระสาวิกาและนักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญอิทธิพลของ
พุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทยศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
BU5001
History of Buddhism
3(3-0-6)
World view on the religion before the Buddha’s time, the story of
Buddha and analytical story of the Buddha, council for the revision of Buddhist scripture,
and the composition of Dhamma and Vinaya, sects in Buddhism, the Buddhism in Thailand
and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus, Bhikkhunis and scholars
of the Buddhism, the influence over the Buddhist art towards Thai art, the study of
situations of the Buddhism at present.
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา 1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 1
วิเคราะห์การจาแนกหมวดหมู่โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎกประเภทและ
ล าดั บชั้นคัมภี ร์ ทางพระพุทธศาสนาฐานะและความส าคั ญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้ นรองภูมิ ปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติแนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัยวิธีบัญญัติพระ
วินัยบทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆการปฏิบัติการตีความวินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย ศึกษา
เปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมายการประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสินปั ญหา
BU5002
Tipitaka Studies 1
3(3-0-6)
The analysis of group classification, structure and contents of
Tipitaka, types and orderly arrangement of the Buddhist Scriptures, status and importance
of Tipitaka and Buddhist exegetical literature, wisdom in Tipitaka and study of Buddhist
proverbs.
Study of history,concepts, and principles, purposes of the
commandment of Vinaya (discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or
different types of Sila (morality), practice, interpretation,diagnosis and decision of
disciplinary disputes, study of comparison of the commandment of Vinaya with legal act,
an application of methods of Vinayaand the decision of problems.
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BU5003

พระไตรปิฎกศึกษา 2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ กการจั ด หมวดหมู่ ใ นพระ
สุตตันตปิฎกวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่
เป็ น หลั ก การส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาอุ ด มคติ ท างพระพุ ท ธศาสนาวิ ธี คิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษแห่ ง
พระพุทธศาสนาพุทธจริยธรรมหลักคิหิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดารงชีวิตและการแก้ปัญหา
สังคม
BU5003
Tipitaka Studies 2
3(3-0-6)
Study of the structure and contents of SuttaPitaka (Discourses), the
group classification of SuttaPitaka, the analysis of the important Suttas (discourses) and
Suttas (discourses) with the important evidence of the Buddhism, important principles of
BuddhistDhamma, Buddhist idislogy, methods of thinking and special nature of the
Buddhism, the Buddhist ethics, the code of morality for the laity and the application of
Dhamma virtues in living and social problem-soling.
BU5004
พระไตรปิฎกศึกษา 3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรมปิฎก การจัดหมวดหมู่ในพระอภิธรรม
ปิฎก ประวัติและสาระสาคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนาหลั กการอธิบ ายและตีความธรรมะตามแนวอภิธ รรม พุทธปรัชญาตามนัย พระอภิธรรม
จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดารงชีวิต
BU5004
Tipitaka Studies 3
3(3-0-6)
Study of the structure and contents of the AbhidhammaPitaka, the
group classification in AbhidhammaPitaka, history and essence of Abhidhamma from the
scriptures of AbhidhammaPitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic
principle, the principle of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist
philosophy, psychology and the application of the principle of Abhidhamma in living.
BU5005
พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความสาคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติไทยและรากฐานสาคัญ
ของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอมเอกลักษณ์
ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนาหลักศาสนพิธีและรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
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ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ รู ป แบบและมิ ติ ค วามเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนาของ
สังคมไทยวัดและพระสงฆ์ไทย องค์กรทางพระพุ ทธศสานา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การส่ ง เสริ ม และการคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนาพระพุ ท ธศาสนากั บ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นา
พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง
BU5005
Buddhism and Thai Ways of Life
3(3-0-6)
The importance of the Buddhism as the 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 the solution
of the problems and the development of the nation, the Buddhist institutionalism, the
Triple Gem, the Buddhist holy days, the principle of the religious ceremony and the
Buddhist activities.
The analysis of the nature, format and beliefs in the Buddhism of
Thai society, temple and Thai monk, the Buddhist organization, the measurement of the
Buddhist study in Thailand, the promotion and protection of the Buddhism, the Buddhism
and the problem solution and the development of the Buddhism and sufficient economy.
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali for a Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้นการใช้ภาษาบาลีและ
การใช้คาภาษาบาลีในภาษาไทยภาษาบาลี กับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลีฝึ ก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี
BU5006
Pali for a Buddhist Research
3(3-0-6)
Study of grammar, reading, translation of basic Pali, the usage of Pali
and Pali words in Thai language, Pali and Buddhism, the Buddhist scriptures in Pali, practice
and testing to find out the short contents of the Buddhism or briefly from the Pali
documents.
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for a Buddhist Research
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ์ การอ่ า น การแปลภาษาสั น สฤตเบื้ อ งต้ น การใช้ ภ าษา
สันสกฤตและการใช้คาภาษาสันสกฤตในภาษาไทยภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ฉบั บ ภาษาสั น สกฤตฝึ กทดลองศึกษาค้นคว้ าเนื้อ หาพระพุทธศาสนาสั้ นๆหรื อโดยย่ อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต
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BU5007

Sanskrit for a Buddhist Research
3(3-0-6)
Study of grammar, reading, translation of basic Sanskrit, the 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 the
Buddhism or briefly from Sanskrit documents.
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิปั ส สนากรรมฐาน หลั กการปฏิบั ติธุด งค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติก รรมฐานจากส านั ก
กรรมฐานที่สาคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
BU5008
Meditation Practice
3(2-2-6)
Concepts, principles, ways of meditation practice in the Buddhism of
both Samathakammathana (concentration development) and Vipassanakammathana
(Insight development), principles of Dhutonga practice (Austere practice), study of teaching
of subjects of meditation and meditation exercise from the important meditation units in
Thailand, practice in the right meditation development in according to the Buddhist
teachings.
เงื่อนไขรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสานักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 30 ชั่วโมง ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
The condition of the subject studies the meditation practice outside,
or inside the campus, or indoor, at least 30 hours for every semester until the completion
of education.
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhism
ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนานิ กายมหายาน ความสั มพั นธ์แ ละความแตกต่างระหว่า งพระพุท ธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิพุทธะ
ศู น ยตา โยคาจารย์ หลั ก โพธิ จิ ต นิ ก ายส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนามหายาน เช่ น นิ ก ายสุ ข าวดี เซ็ น
พระพุท ธศาสนามหายานในโลกตะวัน ตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิด ของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ, พระทิชนักหันธ์ เป็นต้น
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BU5009

Mahayana Buddhism
3(3-0-6)
To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away,
history and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata,
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki,
PhraThichNhatHanh etc.
BU5010
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา แนวคิด ทฤษฎีกาเนิดศาสนาภูมิหลังทาง
ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์
อิสลาม ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทาให้ศาสดาของแต่ละศาสนาหันไปสนใจศาสนา การปฏิบัติทางศาสนา
และประสบการณ์ศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ วิเคราะห์เปรียบเทียบศาสนาด้านโครงสร้าง หลักธรรม โลก
ทัศน์ พิธีกรรม นิกาย ความดีและจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่สาคัญ ๆ สถานะปัจจุบันของแต่ละศาสนา
สิทธิการนับถือศาสนา หลักศาสนสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
BU5010
Religious Studies
3(3-0-6)
Study of fundamental knowledge about the religion, concepts, the
theory of the origins of the religion, the religious background, the culture, an economy, the
society, the politics of Brahmanism (Hindu), the Buddhism, the Christianity, and Islamism,
the study of the different components thatthe founder of each religion turned into and
wan in terested in the religion, the religious practice and experience of each founder, the
analysis of the comparison of the religion on the structure, virtue, world views, ritual,
school, goodness and ultimate objective of the important religions the current status of
each religion, the right of belief of the religion, the religious relation and good
understanding among religions.
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและอธิบาย
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึ กหั ดเขียนเรี ยงความอธิบายพุทธศาสนสุ ภาษิต และฝึ กเขียนบทความธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กาหนดให้
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BU5011

English for Buddhism Propagation
3(3-0-6)
Study of specific English vocabularies on the Buddhism, training on
speaking or conversation and explanation of Dhamma in English, the practice in writing
essay on the Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma
articles as prescribed.
BU5012
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษา
และวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา
เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนีปัญญาสชาดก มหาชาติคาหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น
ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ท้องถิ่นของไทย
BU5012
Thai Buddhist Literature
3(3-0-6)
Study of the important literatures of the Buddhism from SUKHOTHAI
period to the present by learning and analyzing of the summary essence, the outstanding
points, evolution of the value and influence over Thai society and Buddhism:
Triphumiphraruang,Mangaladipani, Jatakapanna, Mahajatikamluang, Mahavessantarajataka,
Pathamasamabothikathaetc, study of history and the result of work of Buddhist scholars of
both monks and laymen including the Buddhist literature in Thai locality.
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลักการ วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก คุณสมบัติ
นักเผยแผ่และนักประชาสัมพันธ์ วิทยาการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนาและ
พุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่างๆ และฝึกพูดตามหลัก
วิชาการวาทศิลป์
BU5013
Information Technology for Buddhism Propagation
3(3-0-6)
The principles, methods and target of Buddhism extension from
Tipitaka, the quality of Buddhist missionary and public Relations officer the modern public
relations sciences, media and the information technology for the extension of the
Buddhism, the influence and impact of media and information technology towards the
Buddhism and Buddhist followers, the practice in writing the Buddhist articles, the practice
in different styles of Dhamma sermon and speaking as per the principles of oratory.
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BU5014

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎแห่ง
กรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต
BU5014
Buddhism, Science and Technology
3(3-0-6)
The method of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the
agreement between Buddhism and science, Buddhism and physical science, biology,
psychology, the rule of Kamma (action) and science, the scientific development and
technology and bio-mental Technology.
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทของ
องค์กรบุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคาสอนของพระพุทธศาสนาปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนาและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ
กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ
BU5015
Buddhism and Globalization
3(3-0-6)
The analysis of roles and conditions of the Buddhism in the modern
world, roles of the organization, personnel, and Buddhist academicians, the interpretation
of Buddhist teachings, the problems of Buddhism and the external problems with the
impact on the growth and decline of the comparative Buddhism, the tendency of
globalization and Dhamma practice, Buddhist science for the awareness of tendency and
change of the world community under the contents of data, altitude and practice in the
information as Buddhists in both prevention and recorerection of the disadvantage and
asvantage of the globalization in according to the Buddhist ways.
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพัฒ นาแบบตะวัน ตกภายใต้กระแสบริโ ภคนิยม และความไม่กลมกลื นของการพัฒ นาตามหลั ก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
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พระราชดาริ การพัฒนาที่ไม่ทาลายระบบนิเวศน์ ทดลองสร้างโมเดลโครงการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยผสมผสาน
หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
BU5016
Buddhism and Sustainable Development
3(3-0-6)
Study of concepts, principles and the meaning of sustainable
development, mistake of the western development under the tendency of consumption
and disharmony of the development as the modern academic principle and the
development as the Buddhist teachings, the development on the sufficient economy basis
as per the king’s conception, the non-living damage development, the implementation of
the project model of the sustainable development by combining of Buddhist teachings
and modern science : the Buddhism and peace.
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติไทย
พระพุท ธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ ไทย พระพุ ท ธศาสนากับ ความมั่น คงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชนต่อ
พระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก
BU5017
Buddhism in the Contemporary Thai Society
3(3-0-6)
The history of belief of Buddhism of Thai people, the Buddhism and
Thai people, the Buddhism as the national religion, the Buddhism and security of the
nation, the status of the Buddhism in the modern Thai society, the role of Sangha institute,
the institute of King, government, and people towards the Buddhism, administration,
education, practice and extension of the Buddhistmonks and Buddhist followers, the role
of monks in Thai society and world society.
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล
ถึงปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการปกครองและ
ระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติภาวะผู้นาทาง
พระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัดการพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุ มชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน
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BU5018

Buddhist Affairs Administration
3(3-0-6)
The analysis of forms and structure of Buddhist administration in the
Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs administration by the
Buddhist companies, the study of the structure, the system of administration and Thai
Sangha administration, Thai Sangha educational administration, management of religious
properties, Buddhist leadership, case study, and the method of fund, an account of temple
and audit.
Study of the 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 of the community and
development of temple as learning and spiritual centrefor community.
รายวิชากลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1001
ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Foundation of Teaching Profession
บทบาทและความสาคัญของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครูและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสมรรถนะพื้นฐานความเป็นครูและคุณลักษณะของครูที่ดี
บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู การพัฒนาวิชาชีพและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ครูกับ
ความเป็นผู้นาทางวิชาการและแหล่งการเรียนรู้ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการและการบริหารจัดการชั้น
เรียน วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นาทางการศึกษา วิธีคิดอย่างเป็นระบบ และการทางานเป็นทีม มนุษย
สัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การกฎหมายการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ED1001
Foundation of Teaching Profession
3(3-0-6)
Role and importance of teaching profession and professional
organization; fundamental proficiency of good teachers and good qualification; teacher’s
roles and duty; professional development and development of desirable attitude for
teaching profession; academic leadership and sources of learning for teachers; theories
and principles of school and classroom management, organizational culture and
educational leadership; systematic thinking and team working; human relationship and
communication in organization; educational lawsand regulations; and educational quality
assurance.
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ED1002

วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
3(3-0-6)
Instructional Science and Learning Management
ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการ
เรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การบูรณาการ
สาระการเรียนรู้ การจัดการการเรียนรู้แบบเรียนรวมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการจัดการการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงงานวิชาการการจัดการโครงการและกิจกรรมการศึกษาสาหรับนักเรียน
ED1002
Instructional Science and Learning Management 3(3-0-6)
Theories of learning and teaching; learning management science;
learning style; development of learning and teaching methods; learning experience design
and management; integration of learning contents; inclusive learning management;
development of learning innovation; student-centered learning management ; Arrangement
of educational projects and activities for students.
ED1003
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
3(2-2-6)
Educational and Classroom Research
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการวิจัย กระบวนการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัย
ทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน บทบาทงานวิจัยกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
การออกแบบและการวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
การฝึกปฏิบัติการวิจัยในโรงเรียน
ED1003
Educational and Classroom Research
3(2-2-6)
Basic concepts of research theory; research process; the nature of
educational research and classroom research; Role of research for educational
development; educational research design and planning; development of research
instruments and data collection; data analysis and research report; exploration of
educational research for instructional development; practicum of research in actual school
context.
ED1004
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
3(3-0-6)
Information Technology and Communication for Teacher
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้และการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของเครื่องมือและสื่อสาหรับการเรียนรู้ การเลือกใช้ รูปแบบการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ การสร้างและการพัฒนาบทเรียน
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แบบต่างๆ (Courseware) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ (CAL : Computer Assisted Learning)
บทเรียนแบบสื่อประสม การเรียนรู้ผ่านทางไกล (DistanceLearning) บนระบบเทคโนโลยีต่างๆ และการ
เรียนรู้บนโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (WebbasedLearning)
ED1004
Information Technology and Communication for Teacher 3(3-0-6)
Concepts, theories, technology and Communication for promoting
the development of learning quality, information technology, analysis of problems
occurred from the use of information technology, sources of learning and learning network,
design, development and application of information technology in form of tools and media
for learning, use of appropriate communication for learning and teaching.
To study and analyze design, construction and development of
lessons (courseware), computer assisted learning (CAL), combined lesson media, distance
learning through technological systems, and learning through information technological
network (Web based learning).
ED1005
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-6)
Measurement and Evaluation in Education
หลักการและแนวคิดของการวัดและการประเมินผล เทคนิคการวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษา การสร้าง การวิเคราะห์คุณภาพ และการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
เทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมถึงการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานและการประเมิน
ภาคปฏิบัติการประเมินแบบย่อยและแบบรวม ระเบียบและเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน คุณธรรม
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED1005
measurement and Evaluation in Education
3(2-2-6)
Principles and concepts of measurement and evaluation; techniques of
measurement and evaluation in education; construction, quality analysis, and application
of instruments for educational measurement and evaluation; authentic assessment
techniques including portfolio and performance assessment; evaluation regulation and
criteria; morality and ethics regarding educational measurement and evaluation.
ED1006
การศึกษาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Education
แนวคิดและหลั กการการจัดการศึกษาพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ กฎหมาย
เกี่ยวกับเด็กพิเศษและการคุ้มครองสิทธิเด็ก การคัดแยกเด็กพิเศษและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ หลักสูตรและ
การจั ดการศึ กษาส าหรั บ เด็ก พิเศษ การวางแผนการเรี ย นรู้ร ายบุ คคล พระพุ ทธศาสนากับ การส่ งเสริ ม
การศึกษาของเด็กพิเศษ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ED1006

Special Education
3(3-0-6)
Concepts and principles of managing special education;, types of
special children; laws relating to special children; protection of the rights of children,
identification and classification of special children and their learning; curriculum and
education arrangement for special children; individualized learning plan; Buddhism and
support for special education; related literature and research study.
ED1007
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3(3-0-6)
Educational Psychology and Guidance
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ จิตวิทยาพื้นฐานการพัฒนามนุษย์
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการใน
แต่ละวัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาการนา
ทฤษฎีทางจิตวิทยาไปใช้ในการเรียนการสอนศึกษาผลงานการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ED1007
Educational Psychology and Guidance
3(3-0-6)
Conceptsand theories of various psychologistschools; fundamental
psychology of human development; guidance and counseling psychology; concepts and
learning process in accordance with the development level; enhancement of learning
potentiality of individual learners using psychological theories and concept; application of
psychological theories in instruction; study of relevant research on educational psychology
and instructional development.
ED1008
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Technology and Innovation
แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์สาหรับครู การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา การ
ออกแบบการผลิต การใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การพัฒนา
ระบบแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ED1008
Educational Technology and Innovation
3(3-0-6)
Concepts and theory of information technology and educational
innovation; information technology and computer for teachers; management of
information system for educational administration; design, production, application and
evaluation of educational media, innovation and information technology; development of
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learning sources and learning network; analysis of problems involved in the applications of
innovation and information technology for education; related ethical issues.
ED1009
กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Laws and regulations
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บกฎหมาย กฎหมายการศึ กษา วิ เคราะห์ พ ระราชบั ญญั ติ
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวกับการศึกษา ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
ED1009
Educational Laws and regulations
3(3-0-6)
General knowledge relating to laws, educational laws; analysis of
acts, rules and regulations, ministerial laws, notifications, orders relating to education;
analysis of impact from application of laws relating to education.
ED1010
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
3(3-0-6)
Curriculum Design and Development
ประวัติและพัฒนาการการศึกษาไทย ระบบการศึกษาของไทย วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษาไทย บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาชุมชนทฤษฎีหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานช่วงชั้น การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์และการประเมินหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร
ED1010
Curriculum Design and Development
3(3-0-6)
Thai educational history and development; Thai education system,
vision national development plan; Thai educational reforms, roles of education on
community development; curriculum theories and curriculum development; curriculum of
fundamental education, curriculum standards and level standards; design and
development of local based and school curriculum; curriculum analysis and evaluation,
curriculum implementation; extra curricular activities; analytical study of problems and
trends of curriculum development.
ED1011
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Learning Sources and Environments
ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการจัดการแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ
และจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
รประเมินและนาผลไปใช้ในการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
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ED1011
Learning Sources and Environments
3(3-0-6)
Theories, forms and techniques of managing learning sources and environments, design
and environmental arrangement for promoting physical, emotional, mental, social,
intellectual and good characteristic development. Integration of learning sources and
environments and other learning contents, assessment and application for improving
learning sources and environments.
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(0-12-6)
Teaching Practicum in School 1
การฝึกสอนและหรือฝึกงานในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์และ
อาจารย์พี่เลี้ยง พร้อมทั้งจัดการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกสอนและหรือฝึกงาน
ED1012
Teaching Practicum in School 1
6(0-12-6)
Teaching practicum and/or training in schoolsetting, supervised by
supervisor and school cooperative teacher; participation on seminars or conferences
organized before, during, and after the teaching practicum/ training.
ED1013
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(0-12-6)
Teaching Practicum in School 2
การฝึกสอนและหรือฝึกงานในสถานศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์
และอาจารย์พี่เลี้ยง พร้อมทั้งจัดการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกสอนและหรือฝึกงาน
ED1013
Teaching Practicum in School 2
6(0-12-6)
Teaching practicum and/or training in schoolsetting, supervised by
supervisor and school cooperative teacher; participation on seminars or conferences
organized before, during, and after the teaching practicum/ training.
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ED1014
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Philosophy and Concepts
ความหมายและความส าคั ญ ของปรั ช ญาและแนวคิ ด ทางการศึ ก ษา ปรั ช ญา
การศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ปัญหาการศึกษาไทย การ
ปฏิรูปการศึกษา แนวโน้มการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา
ED1014
Educational Philosophy and Concepts
3(3-0-6)
TheMeaning and importance of educational philosophy and concept;
significant educational philosophies and concepts influencing educational provision;
problems and issues on education in Thailand; education reform; educational trend;
Buddhism and Education.
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ED1015

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
3(2-2-6)
Development of Learning Management Model
ธรรมชาติของการเรียนรู้ แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้ว ยตนเอง แนวคิดการ
เรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย การ
ส่ ง เสริ ม พฤติก รรมการเรี ย นรู้ แ บบมีส่ ว นร่ว ม การทดลองและประยุ ก ต์ใ ช้ รู ปแบบการจั ดการเรี ย นรู้ ที่
พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์และท้องถิ่น
ED1015
Development of Learning Management Model
3(2-2-6)
The nature of Learning; learning concepts based on constructivism
and Buddhism; Models and systems of learner-centered approach of teaching and learning;
development of learning management model to enhance learners’ development in
cognitive, psychomotor and affective domains; enhancement of participatory and
corroborative learning. Experimentation and adaptation of learning management model
with suitability for actual situations and localities.
ED1016
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
3(3-0-6)
Non-formal Education and informal education
ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนสากลด้านการศึกษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักการศึกษาตลอดชีวิตตามแนว
พุทธศาสตร์ วิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ การให้บ ริ การและการบริ หารการศึกษานอกระบบและตามอัธ ยาศัย ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
ED1016
Non-formal Education and informal education
3(3-0-6)
Philosophy of lifelong learning; principles of international human
rights relating to education, comparative analysis of non-formal education and lifelong
learning; principles of lifelong learning based on Buddhism concepts; analysis of obstacles
and problems of non-formal education and lifelong learning in Thailand and foreign
countries; services and administration of non-formal education and Informal education
learning as per National Education Act.
ED1017
การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้
3(3-0-6)
Buddhism Integration in Learning Contents
ความมุ่ง หมายของหลั ก สู ต รการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน การวิเ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและ
มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้หลักการและโครงสร้างของพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักธรรมใน
หนังสือเรียนวิชาพระพุทธศาสนา การนาหลักธรรมไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
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จัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรม และการประเมินผล การศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ED1017
Buddhism Integration in Learning Contents
3(3-0-6)
Goals of basic education curriculum; analysis of curriculum,
standards of learning, and learning contents; Principlesand structure of Buddhism; analysis
of Dhamma principles in textbooks of Buddhism subject; integration of Dhamma principles
into learning contents across the curriculum; Buddhism lesson planning; arrangement and
assessment of learning activities; study of research on Buddhism and its applications for
learning and teaching development.
ED1018
ครูไทยในอุดมคติ
3(3-0-6)
The ideal Thai Teacher
ความหมายของความเป็นครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและกัลยาณมิตร คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณครู วิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณสมบัติของครูที่พึงประสงค์ การปลูกฝัง
ความศรัทธาในวิชาชีพครู การพัฒนาจิตวิญญาณครู ความสาเร็จและความสุขในวิชาชีพตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
ED1018
The ideal Thai Teacher
3(3-0-6)
The meaning of teacherhood; teacher as monumental and amicable
person; morality, ethics, and code of conduct of teachers; the teaching profession; roles
and responsibility of teachers, teacher’s desirable characteristics, nurturing of trust in the
teaching profession; development of teachers’ conscience; professional success and
contentedness in accordance with the royal bestowed philosophy of efficiency economy.
ED1019
ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Languages and Technology for Teaching Profession
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทย
ในการศึกษางานวิชาการสาหรับวิชาชีพครู การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้ านโครงสร้าง สานวน
และคาศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ED1019
Technology and Language for Teaching Profession
3(3-0-6)
Structure, techniques, and appropriate usage of Thai language; skill
development for academic application of Thai language; English skill development on
structure, idioms, and technical terms for academic purpose; information technology skills
and application for teachers.
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ED1020

คอมพิวเตอร์การศึกษาสาหรับวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Computer Education for Teaching Profession
บทบาทของคอมพิ ว เตอร์ ที่มี ต่อ การศึ ก ษา หลั ก การน าคอมพิ ว เตอร์ม าใช้เ พื่ อ
การศึกษาบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอน การค้นคว้าข้ อมูล การบริหาร และการใช้ประโยชน์อื่นๆ
ทางการศึกษา
ED1020
Computer Education for Teaching Profession
3(3-0-6)
The role of computer in education; principles of computer
applications for education; roles of educational personnel in utilizing computer;
applications of computer programs and packages for teaching, information searching,
management, and other educational purposes.
ED1021
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
3(3-0-6)
Morality and Ethics for Teacher
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม บุคลิ กภาพ และการพัฒ นาตนของครู ปัญหาที่ มี
ผลกระทบต่อคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพครู กรณีศึกษาความคิดและวิถีชีวิตของบุคคล
ตัวอย่างที่มีประวัติโดดเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของครู และการนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ED1021
Morality and Ethics for Teacher
3(3-0-6)
Morality, ethics, value, personality, and self development of
teachers; problems affecting morality and ethics of the teaching profession; case studies on
thought and way of life of exemplary persons portraying high morality and ethics;
development and enhancement of morality and ethics for teachers; application of
Buddhism Dhamma as the principles of good practices in the teaching profession; teacher
as learning person and academic leader; laws and regulations on education.
ED1022
การนิเทศการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Supervision
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การนิ เ ทศการศึ ก ษา พั ฒ นาการในการจั ด การนิ เ ทศ
การศึกษา ภารกิจ และคุณสมบั ติของผู้ นิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริห ารและการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานนิเทศและการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา แนวโน้มการนิเทศการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการนิเทศงานศาสนศึกษา
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ED1022

Educational Supervision
3(3-0-6)
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.
ED1023
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Curriculum and Fundamental Education
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการจัดทาหลักสูตร
องค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
การเลือกใช้แหล่งวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินผลหลักสูตร วิธีการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน การวางแผนการเรียนและการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนการสอน การฝึกเทคนิคและทักษะต่างๆ ในการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กาหนดใน
แผนการสอน
ED1023
Curriculum and Fundamental Education
3(3-0-6)
The meaning and importance of curriculum; curriculum theory; basic
principles and concepts of curriculum construction for fundamental education;
components, structure, application of curriculum suitable for local conditions, selection of
sources of technical-supplemental curriculum, curriculum administration, construction and
development of curriculum and local curriculum, evaluation of curriculum, methods of
teaching conforming to teaching contents, activities of promoting learning focusing on child
centered learning, learning and teaching planning, practice of writing lesson plan, and
practice of using teaching techniques and skills, practice of teaching task based on forms
defined in lesson plan.
ED1024
สัมมนาทางการศึกษา
3(2-2-6)
Seminar on Education
การศึกษาค้นคว้า นาเสนอ และอภิปราย เกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเน้นเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอก
ED1024
Seminar on Education
3(2-2-6)
Exploration, presentation, and discussion on status, problems and
issues related to education. Emphasis is on selected specialized area of education.
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ED1025

การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
3(3-0-6)
School Administration and Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานภารกิจของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา แนวการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลทา
ให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการบริหาร
และการจัดการศึกษาวิถีพุทธ
ED1025
School Administration and Management
3(3-0-6)
Fundamental principles, theories and concepts of work
administration and management; tasks of educational institutions; educational standards;
educational management in educational institution; factors contributing to successful and
effective management of education; principles of educational administration and
management based upon Buddhism concepts.
ED1026
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3(2-2-6)
Teaching Professional Experience
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาจริง ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู
อย่ า งครบถ้ ว น ทั้ ง งานสอน งานวิ ช าการ งานกิ จ กรรมนั ก เรี ย น งานธุ ร การ งานแผนและงานพั ฒ นา
สถานศึกษาและชุมชน สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาเอก
ED1026
Teaching Professional Experience
3(2-2-6)
Teaching professional experience in actual schooling situations; holistic
teaching practicum including teaching,academic work, learner’s activity, school
administration, and planning and development of educational institutions and
communities; seminar on professional experience in respective major area.
ED1027
การศึกษาไทย
3(3-0-6)
Thai Education
ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของไทย ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษา
นโยบายและปรั ช ญาการศึ ก ษาในประเทศไทยในปั จ จุ บั น ตลอดจนแนวโน้ ม ของการศึ ก ษาไทย
พระพุทธศาสนากับการศึกษาของไทย
ED1027
Thai Education
3(3-0-6)
Historical backgrand and concepts relating to Thai education;
educational impact; contemporary policy and philosophy of education in Thailand;
Buddhism and Thai education.

62
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1028

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Quality Assurance and Educational Improvement
ความหมายและขอบข่ายและของคุณภาพการศึกษา แนวคิด หลักการ ระบบ และ
วิธีการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาสภาพและกิจกรรมทางการศึกษาของสังคมและ
ท้องถิ่น การจัดทาโครงการและกรณีศึกษาในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสังคมและชุมชน
ED1028
Quality Assurance and Educational Improvement
3(3-0-6)
The meaning and scope of educational quality; concepts, principles,
system, and means of educational quality assurance; status analysis on local education;
case study and project planning in actual as well as simulated situations for community
educational development.
ED1029
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
3(3-0-6)
Local Wisdom and Education
ลั ก ษณะและความส าคั ญ ของภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ของไทย ขุ ม ทรัพ ย์ ท างปั ญ ญา
ท้องถิ่นไทยแขนงต่างๆ การสารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวคิดในการนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ พระพุทธศาสนากับการหล่อหลอมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกสถานที่
ED1029
Local Wisdom and Education
3(3-0-6)
Characteristics and importance of Thai local wisdom; sources and
varieties of Thai local wisdom ; local wisdom investigation; learning process and transfer of
local wisdom, applications of local wisdoms as network and collaborator in educational
management for both formal and non-formal contexts; Buddhism and enhancement of
Thai local wisdom; field study of local wisdoms.
ED1030
การศึกษาวิถีพุทธ
3(3-0-6)
Education in Buddhism Approach
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา ศึกษาแนวคิดหลักการและความมุ่งหมาย
ของการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ ทฤษฎีการสอนและหลักการสอน
ตามแนวพุท ธวิธี พุทธวิ ธีส อนที่ป รากฏในพระไตรปิฎ ก หลั กการเรี ยนรู้และการพัฒ นาศักยภาพผู้ เรีย น
คุณสมบัติของผู้สอนตามหลักพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมการเป็นครู วิเคราะห์เปรียบเทียบ
รูปแบบการศึกษาของพระพุทธศาสนากับแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาอื่น
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ED1030

Education in Buddhism Approach
3(3-0-6)
Concepts of education in accordance with Trisigkha principles;
principles and goal of education in Buddhist schools; learning management for Buddhist
schools; instructional theories and principles based on Buddhism concepts; methods of
Buddhism teaching found in Phratribhidog; principles of learning and potential
development of learners, desirable characteristics of teachers in accordance with
Buddhism principles; morality and ethics of teachers; comparative analysis of Buddhism
educational concepts with those of other beliefs.
รายวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 81 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1072
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure
โครงสร้ างของค า (Word Analysis) วลี อนุ ประโยค ประโยคชนิ ดต่ างๆ ฝึ ก
ปฏิบัติการเขียน ประโยค Simple, Compound, Complex ให้ถูกต้องและชานาญ วิเคราะห์โครงสร้าง
ของประโยค (Sentence Analysis) จากข้อความที่ตัดตอนมา ซึ่งมีความง่ายในระดับปานกลาง สูง และฝึก
ใช้ประโยคเหล่านี้ในการเขียน
ED1072
English Structure
3(3-0-6)
Structure, word analysis, phrases, sub-courses, forms of sentences,
and writing practice of simple, compound and complex sentences, analysis of sentence
structure, use of sentences for writing practice.
ED1073
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Educational Purpose
ความมุ่งหมายเฉพาะทางศึกษาศาสตร์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย
เฉพาะทางศึกษาศาสตร์ ศัพท์และสานวนเฉาพะทางศึกษาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้
งานและการนาเสนองานเฉพาะทางศึกษาศาสตร์อ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษ โดยเน้นเนื้อกาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศัพท์และโครงสร้างเฉพาะสาขาในระดับพื้นฐาน รวมทั้งการนาเสนอและเขียนสรุป
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์
ED1073
English for Educational Purpose
3(3-0-6)
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.
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ED1074

ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics for Teacher
ศึกษาลักษณะของภาษาและหลักภาษาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นระบบเสียง คา ไวยากรณ์ และความหมาย ตลอดจนภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ED1074
Introduction to Linguistics for Teacher
3(3-0-6)
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.
ED1075
สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Phonetics and English Pronunciation
ระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เน้นทางด้านสรีรสัทศาสตร์ฝึกออก
เสียงสระ พยัญชนะ เสียงควบกล้า เสียงสูง ต่า หนัก เบา การถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ทาง
สัทศาสตร์ และศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาไทย
ED1075
Phonetics and English Pronunciation
3(3-0-6)
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.
ED1076
การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Comprehension Reading
หลักการและวิธีอ่านเพื่อจับประเด็นสาคัญ (Main Idea) รายละเอียดสาคัญ
(Detail) จากประกาศ โฆษณา หนังสือพิมพ์ บทความและวารสารทางวิชาการต่างๆ โดยเน้นบทความ ทาง
พระพุท ธศาสนา ศึ กษาวิธี อ่า นและฝึ ก การอ่า นอย่า งรวดเร็ว ด้ว ยความเข้า ใจ ศึก ษาการใช้ Dictionary
อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในบริบท (Contextual Clues).
ED1076
Comprehension Reading
3(3-0-6)
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.
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ED1077

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Information Technology and Instructional Media for English
Teaching
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่ อการสอนภาษาอังกฤษ ชนิด ประเภทต่างๆ สื่อธรรมชาติและสื่อภูมิ
ปัญญา เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นผลจากการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อสาเร็จรูป
ED1077
Information Technology and Instructional
3(3-0-6)
Media for English Teaching
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.
ED1078
การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Assessment and Testing
ทฤษฎีการทดสอบและการประเมินผลทางภาษา การทดสอบและการประเมินผล
ภาษาอังกฤษ ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบ
และประเมิน ผลภาษาอังกฤษ การวัดและประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment)
ED1078
English Assessment and Testing
3(3-0-6)
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.
ED1079
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
Learning Management Integration for English Language
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่จาเป็น ทั้งหลักการและแนวคิดหลักของสาระที่จะสอน กับ
ธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัด
สภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การออกแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ฝึกปฏิบัติการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาระการเรียนรู้อื่นให้
ครอบคลุมทุกสาระ เน้นการออกปฏิบัติการฝึกสอนและหรือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
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ED1079

Learning Management Integration for English Language 3(2-2-6)
Contents of learning English in elementary educational curriculum,
development of learning arrangement for integrating essential knowledge bodies, principles
and core concept of teaching contents, and nature of learning contents in elementary
educational curriculum, forms of learning appropriate for learners, making arrangement for
environmental settings enhancing learning by focusing on child-centered learning, design of
learning, technology for learning, development of additional contents added to the
curriculum, implementing practice in integrated learning English and other learning
contents covering all contents focusing on teaching practice and, or making arrangement
for learning at schools.
ED1080
นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Novels and Short Stories
วิวัฒนาการอย่างย่อของนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน นวนิยายและเรื่องสั้น วิธี
เขีย น ส านวนโวหาร สาระส าคัญของเนื้อเรื่ อง พัฒ นาการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ และวิจารณ์ เพื่อแสดง
ความเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้อย่างมีหลักเกณฑ์ นวนิยายอังกฤษและอเมริกันโดยเลือกเรียนผลงานของนักเขียน
ที่มีชื่อเสียงในเชิงวิเคราะห์
ED1080
English and American Novels and Short Stories
3(3-0-6)
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.
ED1081
การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Articles Writing and Reading
ลั ก ษณะเฉพาะของบทความทางพระพุ ท ธศาสนา ค าศั พ ท์ เ ฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการและเทคนิคการอ่าน และการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา การเขียน
อนุเฉทและบทความสั้นๆ เกี่ย วกับพระพุทธศาสนา ฝึกการอ่านบทความทางพระพุทธศาสนา และฝึกเขียน
อธิบายหัวข้อธรรมในรูปเรียงความ ย่อความหรือเก็บใจความจากงานเขียนหรือหนังสือทางพระพุทธศาสนา
ED1081
Buddhist Articles Writing and Reading
3(3-0-6)
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
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in Buddhism articles, writing practice in headline, Buddhism dhamma in essay, summarized
essay, or getting the gist of written work, or Buddhism books.
ED1082
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-6)
Listening and Speaking English I
ฟังระบบเสียง การเน้นเสียงหนักเบา ทานองเสียง จังหวะและการแยกกลุ่มคาโดย
ถูกต้อง ฝึ ก ฟั ง ข้ อ ความสั้ น ๆ เช่ น บทสนทนา การสั ม ภาษณ์ ข่ า ว การโฆษณา ฝึ ก เขี ย นตามค าบอก
(Dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน โดยสามารถบอกได้ว่า ข้อความที่ฟัง เป็นข้อความชนิดใด
พร้อมทั้งจับใจความสาคัญ การเก็บใจความสาคัญจากเรื่องหรือบทสนทนาสั้นๆ ที่ได้ยิน สนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยออกเสียงได้ถูกต้อง ใช้ศัพท์และโครงสร้างที่จาเป็นได้ถูกต้องและเหมาะสม ฝึกสนทนา
เหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งฝึกการสนทนาธรรมะ
ED1082
Listening and Speaking English I
3(2-2-6)
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.
ED1083
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-6)
Listening and Speaking English II
การเก็บใจความสาคัญจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ได้ยิน ในระดับที่ยากขึ้นทั้งด้าน
ความยาว ศัพท์ โครงสร้างและเนื้อหา เล่าเรื่องสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ฝึก
การฟังข่าว บทบรรยาย การเล่าเหตุการณ์ การปาฐกถาทั้งทางโลกทางธรรม จากวิทยุและโทรทัศน์ สื่ อ
มัลติมีเดียอื่นๆ หรือจากห้องบรรยาย ฝึกปาฐกถาและอภิปรายสรุปเรื่อง
ED1083
Listening and Speaking English II
3(2-2-6)
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.
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ED1086

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
บทบาทและหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะทาง
สมรรถนะภาษาอังกฤษสาหรับครูสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชั้นเรียน
การออกคาสั่ง การควบคุมชั้น ฯลฯ การใช้เทคนิคเสริมการเรียนรู้ (Scaffolding) โต้ตอบ การเชื่อมโยงความรู้
ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรม การเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ED1086
English for Teachers
3(3-0-6)
Roles and duties of English teacher, English for specific purposes,
teachers’ English competency, analysis of words and idioms used for giving orders, control
of classroom, etc. Use of a scaffolding technique of learning, questions and response to
questions, knowledge linking as a bridge to efficient use of English in learning and teaching
activities.
ED1087
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
English Writing Skills
ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้นและโครงสร้างประโยคแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง ชัดเจนและการสื่อความหมาย เขียนสรุปข้อความที่เกี่ยวกับ
สาขาการเขียนโต้ตอบ (Correspondent Writing) เช่น บัตรเชิญ โน้ตย่อ การเขียนจดหมายส่วนตัว
จดหมายทางราชการ และจดหมายธุรกิจ ฝึกหัดการเขียนจดหมาย บัตรเชิญ และโน้ตย่อประเภทต่างๆ
ED1087
English Writing Skills
3(2-2-6)
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.
ED1088
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
Workshop on Teaching English
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อความถูกต้อง
เหมาะสมก่ อ นการฝึ ก สอน เพื่ อ น าไปใช้ใ นการสอนภาษาอั งกฤษให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานการสอน
ภาษาอังกฤษ
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ED1088

Workshop on Teaching English
3(2-2-6)
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.
ED1089
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)
English and American Literature
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกา วิเคราะห์งานที่สาคัญ
แต่ละยุค กวีนิพนธ์ บทละคร นวนิยายและร้อยแก้ว เพื่อเป็นฐานในการศึกษาวรรณกรรมยุคปัจจุบัน
ED1089
English and American Literature
3(3-0-6)
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.
ED1090
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)
English and America Poetry
วิเคราะห์ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย คุณค่าทางอารมณ์และสาระที่สอดแทรกในบท
ประพันธ์ แนวการเขียน ความคิด วัฒนธรรม และอื่นๆ ของนักเขียนในยุคต่างๆ เลือกศึกษาและวิเคราะห์
วิจารณ์กวีนิพนธ์ของกวีอังกฤษที่ส าคัญๆ เช่น ซอเซอร์ (Chaucer) สเปนเซอร์(Spenser) เช็คสเปียร์
(Shakespeare) มิลตัน (Milton) เวิร์ดเวิร์ธ(Wordsworth) คอเลอริดจ์(Coleridge) คีตส์(Keats) เป็นต้น
ED1090
English and America Poetry
3(3-0-6)
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.
ED1091
วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
ลักษณะ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการส่งเสริมให้เห็น
ความสาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็ก เน้น
วัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานการดาเนินชีวิตในระบบค่านิยมไทย การพิจารณาคุณค่าและการสร้างเสริมความ
สานึกต่อคุณค่าอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย
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ED1091

Thai Culture
3(3-0-6)
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.
ED1092
วัฒนธรรมนานาชาติ
3(3-0-6)
International Culture
ลักษณะ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมนานาชาติ การส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
ในการสืบทอดวัฒนธรรมนานาชาติ อิทธิพลวัฒนธรรมที่มีต่อการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เน้นวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานในการสื่อสารระดับนานาชาติ
ED1092
International Culture
3(3-0-6)
Characteristics, relations, promotion and extension of international
culture, the influence of culture over education, economy, society and politics by focusing
on the culture as a basic channel of communication amongst the nations.
ED1093
วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages
โครงสร้าง หลักการ สาระสาคัญขององค์ประกอบและทักษะพื้นฐานวรรณศิลป์
ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมครูในการนาวรรณศิลป์ร้อยแก้ ว ร้อยกรองของ
ภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและสร้างจิตสานึกต่อคุณค่าของวรรณศิลป์ร้อยแก้ว
ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
ED1093
Literature, Literal Art and Prose in Foreign Languages 3(3-0-6)
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.
ED1094
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamental in English Learning
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเรื่อง
การศึกษา (บริบทของการเรียน การเรียนในชั้นเรียนและการเรียนในชีวิตประจาวัน) ทฤษฎีการศึกษาร่วม
สมัย (พฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเชิงปริชาน การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้ผ่าน
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โครงงานและการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากการสะท้อนกลับ ทักษะการคิด การเรียนรู้อย่ างมีประสิทธิภาพ)
ธรรมชาติของการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ (ปัจจัยด้านอารมณ์ แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล พหุปัญญา ทักษะและกลยุทธ์การเรียนรู้) การเรียนรู้และการซึมซับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง
ED1094

Fundamental in English Learning

3(3-0-6)

Fundamental in 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.
ED1095
พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)
English and American Cultural Background
ความคิดทางปรัชญา ประวัติศาสตร์และศาสนาที่ส่งผลต่อการก่อกาเนิดวัฒนธรรม
ร่วมของกลุ่มสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมถึงพระคัมภีร์เก่า เทวตานานกรีกและพระคัมภีร์ใหม่
ED1095
English and American Cultural Background
3(3-0-6)
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.
ED1096
Teaching English Research Methodology
3(3-0-6)
To study research methodology, principles, sample sampling, storage
and collection of data, data analysis, interpretation, conclusion, discussion, and application
of methodology for advanced study.
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ED1097
Theories and Strategies of Teaching English
3(3-0-6)
Theories of teaching English, 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.
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ED1098

ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Teaching Skills
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธี และกลยุทธ์การสอนฝึ กทั กษะต่างๆ ที่เหมาะสมกั บ
ผู้เรียนในระดับช่วงชั้นทั้ง 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันมากขึ้นและสามารถ
ใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้ องเหมาะสม โดยครูผู้สอนต้องสามารถสอนภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานการ
สอนของครูสอนภาษาอังกฤษ
ED1098
English Teaching Skills
3(3-0-6)
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 shall be able to communicate in English correctly and appropriately,
and that a teacher can teach English on a standard set for English teachers.
ED1099
หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum and Textbooks
โครงสร้างและความมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบเรียนและหนังสือ
เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดบทเรียนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน การทาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ED1099
English Curriculum and Textbooks
3(3-0-6)
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 problemsolving.
ED1110
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
Development of Instructional Media and Learning Activities
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการและทฤษฎีการสร้างและพัฒนาสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทดลองใช้ในสภาพจริงตามระดับช่วงชั้น สื่อการสอนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
สื่อเทคโนโลยีกับการสอนภาษาอังกฤษ และการประยุกต์ใช้สื่อ เพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การ
ประเมินผลใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1110
Development of Instructional Media and
3(3-0-6)
Learning Activities
To study and analyze concepts, principles and theories of
construction and development of instructional media and activities for learning English,
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and implementing practice in real situations on a class-level basis, various types of
instructional media for teaching English, technological media and English teaching, and
media applied for learning and teaching, assessment of use of English instructional media.
ED1101
สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Enhancement of English Teachers Competency
สมรรถภาพที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพครูและครูสอนภาษาอังกฤษ ทักษะ
เฉพาะทางภาษาอังกฤษ การบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนและการดารงชีวิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การใช้สื่อเทคโนโลยี ทักษะการจัดการ การบริหารเวลาและการทางานอย่างเป็นระบบ ทักษะการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิดและทักษะการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
ED1101
Enhancement of English Teachers Competency
3(3-0-6)
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.
ED1102
โครงงานภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
English Project Work
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ โ ครงงานชนิ ด ต่ า งๆ ขั้ น ตอนการวางแผนและ
ดาเนินงาน การ ประเมิน สารวจการจั ดโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วางแผน
ดาเนิ น การจั ดโครงงาน เสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคล้ องกับ
จุดประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการประเมินผลโครงงาน
ED1102
English Project Work
3(2-2-6)
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.
ED1103
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
English Literature for Children
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาวรรณกรรมสาหรับเด็กของอเมริกันและอังกฤษ ศึกษา
วรรณกรรมหลักและหนังสือสาหรับเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมสาหรับเด็กของเอเชียที่มีชื่อเสียง ศึกษาหลักการ
เขีย นเรื่ องเชิงจิ น ตนาการ เชิงการศึกษาที่เหมาะสมกับแนวคิดและธรรมชาติของเด็ก ฝึ กการวิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
74
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1103

English Literature for Children
3(3-0-6)
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.
ED1104
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Buddhist Literature on English
คัมภีร์และตาราทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการแปลและ
วิเคราะห์ความหมายหลักธรรมพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาอังกฤษ
ED1104
Buddhist Literature on English
3(3-0-6)
English scripture and books relating to Buddhism, translation practice
and analysis of the meaning of Buddhism Dhamma retrieved from English documents.
ED1105
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Communicative Speaking
ทักษะการฟังและการพูดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการสื่อสาร เน้น ความถูกต้อง
และการออกเสียง พร้อม เข้าใจวัฒนธรรมที่แฝงในภาษาอังกฤษ การพูดเพื่ อการนาเสนอและการอภิปราย
(OralPresentationandDiscussion)
ED1105
English Communicative Speaking
3(3-0-6)
Listening and reading skills used in various situations for
communication by focusing on correctness and pronunciation in understanding of culture
inserted into English, and oral speech on presentation and discussion.
ED1106
หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading Techniques
วิธีการอ่านภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การอ่านเพื่อเก็บใจความสาคัญและ
รายละเอียดของ ข้อความ รวมทั้งการอ่านแบบสรุปความและปรับความเร็วในการอ่านได้ตามความเหมาะสม
ED1106
English Reading Techniques
3(3-0-6)
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.
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ED1107

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Reading and Writing English for Academic Purposes
ฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นตามหลั ก และวิ ธี ก ารอ่ า นแบบต่ า งๆ ในการอ่ า นแบบเรี ย น
บทความ เอกสารทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาและเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา พัฒนาความรู้ด้าน
คาศัพท์ รวมทั้งการหาใจความสาคัญจากย่อหน้าซึ่งมีโครงสร้างแบบต่างๆ ฝึ กเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และทบทวนการเขียนระดับประโยคและย่อหน้า เน้นการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานเฉพาะ
สาขาวิชา การเขียนบทความธรรมะหรือบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนา หรือฝึกเขียนหัวข้อที่ผู้เรียน
สนใจเฉพาะสาขาวิชา
ED1107
Reading and Writing English for Academic Purposes
3(3-0-6)
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 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.
ED1108
การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading for Information
พัฒนาการอ่านข้อมูลข่าวสารวิชาการเพื่อการเขียนรายงาน ฝึกการใช้แหล่งข้อมูล
อ้างอิงภาษาอังกฤษทางการศึกษาและการสอน ฝึกอ่านบทความทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปและ
เขียนโครงร่างรายงาน
ED1108
English Reading for Information
3(3-0-6)
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.
ED1109
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
Creative and Critical Writing
หลักการวิจารณ์เบื้องต้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ถ้อยคาสานวนภาษาและ
โครงสร้างในลีลาต่างๆ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียนในบทความแบบต่างๆ
วิเคราะห์อารมณ์ (Mood) และท่วงทานอง (Tone) การใช้ภาษา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ฝึกวิจารณ์ ข้อเขียนที่
ตัดตอนมาจากหนังสือต้นฉบับ ที่ใช้ลีลาและภาษาชั้นสูง และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยเน้นการวิเคราะห์ ความคิด
และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ฝึกวิจารณ์แยกแยะ ระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
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ED1109

Creative and Critical Writing
3(3-0-6)
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.
ED1110
การเขียนเรียงความและการย่อความ
3(2-2-6)
Summary and Essay Writing
หลักการเขียนเรียงความและการย่อความ การวางเค้าโครงของเรียงความ และ
เขียนเรียงความแบบต่างๆ ฝึกเขียน Topic และ Clincher sentence การเขียน supporting details การ
สร้าง outline การถอดความแบบต่างๆ โดยคงความหมายเดิมตามต้นฉบับ และการย่อความประเภทต่างๆ
ฝึกการเขียนความเรียงทั่วไปและการเขียนเรียงความอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ED1110
Summary and Essay Writing
3(2-2-6)
Principles of writing essay and summary, a plot of essay and various
types of writing essay, writing practice in topic and clincher sentences, writing supporting
details, construction of the outline, extraction of the meaning without changing the
meaning stated in manuscript, types of essay reducing, writing practice in essay in general,
writing essay explaining principles of BuddhistDhamma.
ED1111
การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
3(2-2-6)
Translation of Documentary and Entertainment News
การแปลบทความ ข่าว สารคดีและบันเทิงคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการแปลที่ใช้ภาษา คาศัพท์ สานวนได้ถูกต้องและเหมาะสมในระดับ
ภาษาที่ต้องอาศัย การแปลและตีค วาม รวมทั้งการแปลบันเทิงคดี ที่ใช้ ภ าษาไพเราะสละสลวยและเป็ น
ธรรมชาติ รวมทั้งรักษาความหมายและรสของความหมายเดิมได้ครบถ้วนและถูกต้อง
ED1111
Translation of Documentary and Entertainment News 3(2-2-6)
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.
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1112

ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Teaching
คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมและสื่อการ
สอนพระพุ ท ธศาสนาภาคภาษาอั งกฤษ การออกแบบการสอนและการจั ดท าแผนการเรี ย นรู้ การสอน
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ฝึ กพูดหรือสนทนาและอธิบายธรรมะด้ว ยภาษาอังกฤษ ฝึ กหั ดเขียน
เรี ย งความอธิบ ายพุทธศาสนสุ ภ าษิต และฝึ กเขียนบทความธรรมะด้ ว ยภาษาอังกฤษ และย่อความจาก
บทความธรรมะที่กาหนดให้
ED1112
English for Buddhism Teaching
3(3-0-6)
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.
ED1113
โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
Independent Study in English Language Teaching
ศึกษา ปฏิบัติหรือทดลองเฉพาะกรณีในเรื่องที่สนใจ เพื่อทาโครงการในขอบข่าย
การสอนภาษาอังกฤษภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ED1113
Independent Study in English Language Teaching
3(2-2-6)
To study, practice, or experiment in only specific-interesting case in
order to carry out project work in an area of English teaching under supervision of project
advisor.
ED1114
ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน
3(3-0-6)
Business English Used in Offices
การพูด การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจประเภทต่างๆ ฝึกการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของศัพท์และสานวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจและการ
เขียนรายงานทางธุรกิจอย่างสั้น การใช้ศัพท์ สานวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสานักงานตามวัตถุประสงค์และ
สถานการณ์ที่จาเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
ED1114
Business English Used in Offices
3(3-0-6)
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.
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

วิชาการสอนวิชาเอก
ED1084

วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
Methods of Teaching English I
ทฤษฎีการสอนและวิธีสอน วิเคราะห์วิธีสอนแบบต่างๆ การวิเคราะห์ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน วิธีสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ การออกแบการสอนภาษาอังกฤษ การสร้าง
บทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างกิจกรรมกาเรียนการสอนและการจัดทาแผนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ
ED1084
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
Methods of Teaching English I
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.
ED1085
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
Methods of Teaching English II
วิเคราะห์วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ วิเคราะห์วิธีสอนแบบต่างๆ การวิเคราะห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอน วิธีสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในระดับที่สูงขึ้น การออกแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ การสร้างบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดทา
แผนการเรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ ฝึ กปฏิบัติห รือทดลองสอน
ภาษาอังกฤษตามแผนการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้น
ED1085
Methods of Teaching English II
3(3-0-6)
Analysis of methods of English teaching and learning, curriculum, 4skill 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.
วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ED1096
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Teaching English Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ หลักการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การ
เก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผลของการวิจัย
และการนาวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป
79
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1097

ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Theories and Strategies of Teaching English
ทฤษฎี ก ารสอนทางภาษา วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารสอนและการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษแนวโน้มใหม่ ทั้งลักษณะการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง เพื่อ
สามารถนาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานครูสอนภาษาอังกฤษ
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3.2 ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจา
3.2.1 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ลาดับ

ชื่อ-ฉายานามสกุล

ุ
1 พระครูธรี สารปริยตั ิคณ

2 พระมหาสมัคร มหาวีโร
3 พระมหาสามารถ ฐานิสสฺ โร
4 พระครูอดุลสรนิเทศ
5 พระสุขุม สุขวฑฺฒโก
6 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
7 นายธีรังกูร วรบารุงกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก

D.Ed.(Admin)
M.Ed.(Admin)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
อาจารย์
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบ)
ศน.บ.(ภาษาไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)
อ.ม.(ภาษาบาลีสันสกฤต)
อาจารย์
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.ม.(มัธยมการสอนภาษาอังกฤษ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

สาเร็จจาก
Panjab University
Panjab University
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2535
2530
2527
2536
2531
2550
2542
2544
2538
2543
2537
2552
2545
2553
2552
2548
2544

2554

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3.2.2 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ลาดับ

ชื่อ-ฉายานามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข

อาจารย์

2

พระครูสิริธรรมนิเทศ

อาจารย์

3

พระครูปรีชาธรรมวิธาน

4

พระครูสุนทรธรรมโสภณ

อาจารย์

คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษฯ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Social Science)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(I.P.R)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)
พธ.บ.(การบริหารการศึกษา)

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
MagadhUniversity, India
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2547
2535
2552
2547
2536
2539
2535
2538
2531

2554

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3.2.3 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อ-ฉายานามสกุล

1 นายไพโรจน์ บัวสุข

2

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

3 นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

4

นายวิทูล ทาชา

5 พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร

6 นายธนกร ขูสุขเสริม

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก

Ph.D.(English)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
อาจารย์
เป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Buddhist Studies)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
M.Phil.(Buddhist Studies)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
วท.ม.(อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จจาก
Punjab University, India
Delhi University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
MagadhUniversity,India
Banaras Hindu University,India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi
University of Delhi
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2546
2540
2536
2552
2547
2547
2540
2537
2544
2541
2537
2553
2550
2542
2536

2554

ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
2555 2556 2557 2558

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3.2.4 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ลาดับ
1

2
3
4

5
6

7
8

ชื่อ-ฉายานามสกุล
พระปลัดบุญธรรม ปุ

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก

ธมฺโม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Ancient Indian & Asian Studies)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
พธ.บ.(พุทธศาสนศึกษา)
พระมหาปุณณ์สมบัติ
อาจารย์
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
ปภากโร
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พระมหาวิเศษ ป าวชิโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย
อาจารย์
Ph.D.(Ancient Indian & Asian Studies)
ศศ.ม.(การวิจยั และพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ.(ปรัชญา)
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี
อาจารย์
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
พระครูวิทิตศาสนาทร
อาจารย์
Ph.D.(Education)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
พธ.บ.(ศาสนา)
พระมหาสกุล มหาวีโร
อาจารย์
ศศ.ม.(การวิจยั และพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พระสัญชัย ญาณวีโร
อาจารย์
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ.(พุทธศาสตร์)

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

Magadh University, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Magadh University, India
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Mysore, India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2553
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2534
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2552
2549
2545
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2550
2545
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ภาระงานสอน ชม./สัปดาห์
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9

นายสุวิทย์ รุ่งวิสยั

10 นายเขียน วันทนียตระกูล
11 นายสมัคร ใจมาแก้ว
12 นายตระกูล ชานาญ

13 นายโผน นามณี
14 นายทรงศักดิ์ พรมดี

15 นายชัยชนะ พิมพ์คีรี
16 นางศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

17 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง

รองศาสตราจารย์

Ph.d.(Sociology)
M.A.(Political)
น.บ.(นิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
อาจารย์
ศศ.ม.(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์
ศศ.ด.(การพัฒนาสังคม)
M.A.(Sociology)
ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
อาจารย์
M.A.(Buddhist Studies)
B.A.(Buddhist Studies)
อาจารย์
Ph.D.(Pali& Buddhist Studies)
M.A.(Pali& Buddhist Studies)
ศน.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ศน.บ.(ภาษาไทย)
อาจารย์
Ph.D.(Political Science)
น.ม.(นิติศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์)
อาจารย์
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

KumaunUniversity, India
Brown University, U.S.A
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Buddhist and pali University, Srilanka
Buddhist and pali University, Srilanka
Banaras Hindu University, India.
Banaras Hindu University, India.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Magadh University, India
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Delhi, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2525
2511
2507
2542
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3.3 อาจารย์พิเศษ
3.3.1 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
1 พระมหาน่วม สุจิตโฺ ต

2

พระมหาประคุณ คุณธมฺโม

3
4

Mr.Fellix Muller
นางฐนิดา หมายปทุม

5

นายพนมนคร มีราคา

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
M.Phil (Public. Admin) Panjab University
M.A.(Public. Admin) Panjab University
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Ph.D.(Linguistics) University of Mysore
M.A.(Linguistics) University of Mysore
ศน.บ.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
LL.B.(University of South Africa)
M.Ed.(Elementary Education) Georgia State
University
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

3.3.2 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
1 นายปุน่ แดงทับ
2

นายสุวิทย์ ภาณุจารี

3

นางฐาปนีย์ ธรรมเมธา

4

นายเอกนฤน บางท่าไม้

5

นายอิทธิพัทธ์ ชานาญ

6

นางวันเพ็ญ นามกร

7

นางสาวสมรทิพย์ วิภาวนิช

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
M.A.(Education)
กศ.บ.(การศึกษาบัณฑิต)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
กษ.บ.(ฟิสิกส์)
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการสื่อสาร)
ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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3.3.3 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
1 นายนิคม วิเชษฐพงศ์
2

นางอาดา รัยมธุรพงศ์

3

นายสาเริงจันทรสุวรรณ

4

นายสาเริง เวชสุนทร

5

นางลัดดา ศิลาน้อย

6

นายพุทธรักษ์ ปราบนอก

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
ตาแหน่งวิชาการ
M.A.(English&Linguistics) Banaras Hindu University
อาจารย์
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Ph.D.(Education) Newsouthwell
อาจารย์
University, ออสเตรเลีย
พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
รองศาสตราจารย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Ed.(Mathematics) Norteastern
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Illinois University
กศ.บ(การมัธยมศึกษา) วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์
กศ.บ.(ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ.(ภาษาสันสกฤ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.3.4 อาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
1 นายอัครชัย ชัยแสวง
2

นายสาราญ ขันสาโรง

3

นายหนูม้วน ร่มแก้ว

4

นายธัชพล ศิริวงศ์ทอง

5

นายเรืองวิทย์ นนทภา

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
อ.ม.(บาลี-สันสกฤต)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
Ph.D.(English)
M.A.(Linguistics)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
D.Ed.(Education Administration)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์)
Ph.D.(Pali Literature)
M.A.(Pali Literature)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
Ph.D.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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6

นายปาริชาติ บัวเจริญ

7

นางสาวปรียารัตน์ ใจเนตร

8

นายพงศพล มหาวัจน์

9

นายกิตติคณ
ุ ภูลายยาว

ปร.ด.(การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศษ.บ.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ศน.ม.(การจัดการศึกษา)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
น.ม.(นิติศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(ภาษาไทย)

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ถ้ามี)
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้
ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศจากจากมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะ
ที่สาคัญผ่านประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การ
จัดทาบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมทางวิชาการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4.1.3 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5 ระยะเวลารวม 1,280 ชั่วโมงดังนี้
ปฏิบัติการสอน 2 ภาคการศึกษา หรือ 160 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง (160x8 = 1,280 ชั่วโมง)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอน
กาหนด)
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายงานการปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทารายงานการปฏิบัติการสอนโดยให้มีการดาเนินการดังนี้
5.1.1 บทนา
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 นักศึกษาทาวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5
5.4 จานวนหน่วยกิต
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 รวม 3-5
คน ทาหน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาและรูปเล่ม
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ทาหน้าที่ประเมินความก้าวหน้า
การทารายงานการปฏิบัติการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให้นักศึกษาทารายงานการการปฏิบัติการ
สอนเล่มสมบูรณ์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให้ผ่าน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อม
ทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1.1 การวางแผนการทางาน การ
-จัดการเรียนการสอนเน้นการทากิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ติดต่อสื่อสาร การทางานร่วมกัน มี ห้องเรียน เพื่อเรียนรู้การวางแผนการทางาน ทางานร่วมกัน การ
มนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
ทางานเป็นทีม การมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณและจริยธรรม
จริยธรรม
-มีรายวิชากฎหมายการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู และมี
รายวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรเพื่อส่ งเสริมการการวาง
แผนการท างาน ทางานร่ว มกั น การทางานเป็น ทีม การมี มนุษ ย
สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาชั้นคอยดูแล เอาใจใส่ ให้
คาแนะนาและคาปรึกษาต่างๆ
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทางานบริการให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ
1.2 ความคิดวิเคราะห์และ
-จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่าง
สร้างสรรค์
ต่อเนื่อง
-รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ฝึกฝนให้นักศึกษา
ได้ ใ ช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ถกปั ญ หา
อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
-รายวิชาปฏิบัติการต่างๆของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และ
มอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การทาการวิจัย เช่น รายวิชา
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
1.3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ -จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดสาหรับ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัย
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการนาเสนอผลงาน
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1.4 ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ

-จัดทาชมรมภาษาอังกฤษในคณะและรับสมาชิกนอกคณะ
-รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
-ฝึกฝนการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ
-มีรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับครู
-มีโครงการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันอื่นๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรมค้าจุนโลก เช่น พรหมวิหาร 4 (ธรรมประจาใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ 4
(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน)
(2) ธรรมคุ้มครองโลก : หิริ (ความละอายที่จะทาบาป ทาชั่ว ทาทุจ ริต) โอตตัปปะ (ความ
เกรงกลัวต่อผลบาป ผลแห่งความชั่ว ผลแห่งการทาทุจริต)
(3) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและความ
รับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง
และความอดทน
(4) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตยและมีจิตสานึกต่อสังคม
(5) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
(2) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
(3) การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนฝึก
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้สอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
(2) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย
วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
(2) สามารถใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ทากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชนจากสถานที่จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน การทารายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
(2) การแสวงหาความรู้ การสรุป การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงสู่สังคม
(3) ความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมี
นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปราย
(2) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาปประยุกต์ใช้ได้
(3) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
(4) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การ
ปฏิบัติงาน และผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัด
ประเมินผลจากข้อสอบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการนาความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไป
ปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และมีเหตุผล
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม
(2) การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(3) การมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบและการเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
(2) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การ
จัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนและการทางาน
ร่วมกับเพื่อน
(2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนาเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
learning ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยจัด ให้มี
กิจกรรมในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์หรือแก้ปัญหากรณีตัวอย่างหรือ สถานการณ์
จาลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา (problem-solving task) การสะท้อนการเรียนรู้ การเขียนบันทึกการเรียนรู้
หรือบันทึกประสบการณ์ส่วนบุคคล การทาโครงงาน
(2) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ กิจกรรมฝึกปฏิบัติ การฝึกทักษะ การแสดง
บทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทากิจกรรมกลุ่ม การนาเสนอผลงานการศึกษานอก
สถานที่ การจัดกิจกรรมค่ายอาสา การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
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(3) การเรียนรู้จากต้นแบบ (role model ) ได้แก่ ผู้สอน เพื่อน บุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น
หรือสังคม หรือบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์
(4) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การทาโครงงานการทา
วิจัยในชั้นเรียน
(5) การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การฟังการบรรยายจากผู้สอน
หรือวิทยากร การรับรู้ข่าวสารจากสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
ได้ตรงตามสภาพจริง ได้แก่ การใช้แบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การประเมินชิ้นงาน
หรือโครงงาน การทาแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้ (learning journal)
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 มนุษย์กับสังคม
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002 สื่อพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชน
GE1003 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
GE1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
GE1005 การเมืองการปกครองของไทย
GE1006 สันติภาพศึกษา
GE1007 การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE1008 ท้องถิ่นศึกษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2009 ไทยศึกษา
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2010 จริยธรรมและทักษะการศึกษา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

GE2011 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
GE2012 การวางแผนชีวิตและครอบครัว
GE2013 ศิลปนิยม
GE2014 สังคีตนิยม
GE2015 ดนตรีศึกษา
GE2016 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
GE2017 หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์
GE2018 พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3019 ภาษาไทย
GE3020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3022 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
GE3023 สัทศาสตร์อังกฤษเบื้องต้น
GE3024 ไวยากรณ์อังกฤษ
GE3025 การแปลอังกฤษพื้นฐาน

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1

2

3

4

5

1
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

GE3026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4027 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4028 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
GE4029 คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
GE4031 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
GE4032 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
GE4033 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
GE4034 ชีวิตและสุขภาพ

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสาร และ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1

2
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4
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1
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
(2) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กาหนดโดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา
(3) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่าง
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความเคารพครูอาจารย์ และ
เคารพกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
(2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา โดยให้ความสาคัญ
ต่อการตรงต่อเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
(3) การจัดกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน เน้นการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) จากการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย ความพร้อมเพียงในการเข้าร่วมกิจกรรม
(3) ปริมาณการทุจริตในการสอบ สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4.2 ความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ความรู้วิชาชีพครู
บูรณาการความรู้วิชาชีพครูให้ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(2) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมด้าน หลักการและทฤษฎีสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา จิตวิทยาครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้น
เรียน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดประเมินผลการศึกษา
4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การ
นาเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการทางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่
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4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทาแบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน และงานครูรวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(2) สามารถคิดแก้ปั ญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและ
นาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
(2) ในรายวิชาปฏิบัติ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีประสบการณ์ สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้
(3) มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
(4) กาหนดให้มีการจัดทาโครงการสอน โครงการวิจัย หรือโครงการทางวิชาการ
4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการเรียนรายวิชา และการปฏิบัติงาน
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทารายงาน
(3) ประเมินผลจากการจัดทาโครงการสอน โครงการวิจัย หรือโครงการทางวิชาการ
4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม
(2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี
(3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดให้ทางานเป็นกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละครั้งและผู้รายงาน
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(2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการทารายงานกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ทางานกลุ่ม
(3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้นความสาคัญของการใช้ภาษาและบุคลิกภาพ
(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทาแบบฝึกหัด การทารายงาน การนาเสนอผลงาน
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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4.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้
4.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)
อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ
4.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าค่ายคุณธรรม ค่ายปฏิบัติธรรมต่างๆ
(2) การฝึกซ้อมสวดมนต์ อารธนาศีล สมาทานศีล
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
(4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(5) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field-based learning through action)
4.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
(1) วัดและประเมินจากสังเกตพฤติกรรม กิริยา มารยาท
(2) วัดและประเมินจากผลการเขียนแผนการสอนที่สอดแทรกหัวข้อธรรมต่างๆ
(3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
(4) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน
(5) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3













































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต
บังคับเรียน 33 หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED1006 การศึกษาพิเศษ
ED1007 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ED1008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ED1009 กฎหมายการศึกษา
ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

รายวิชาปฏิบัติการสอน 12 หน่วยกิต
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
ED1016 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ED1017 การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้
ED1018 ครูไทยในอุดมคติ
ED1019 ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับวิชาชีพครู
ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสาหรับวิชาชีพครู
ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
ED1022 การนิเทศการศึกษา
ED1023 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ED1024 สัมมนาทางการศึกษา
ED1025 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

























































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

ED1026 การฝึกประการณ์วิชาชีพครู
ED1027 การศึกษาไทย
ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ED1029 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
ED1030 การศึกษาวิถีพุทธ
กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 81 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
ED1072 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ED1080 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3





























































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ED1086 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ED1088 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
ED1090 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
ED1091 วัฒนธรรมไทย
ED1092 วัฒนธรรมนานาชาติ
ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1095 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ED1098 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1099 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3



























































































































































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

ED1100
ED1101
ED1102
ED1103
ED1104
ED1105
ED1106
ED1107
ED1108
ED1109
ED1110
ED1111
ED1112
ED1113
ED1114

การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
โครงงานภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
การเขียนเรียงความและการย่อความ
การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

















































































































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

วิชาการสอนวิชาเอก
ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
วิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม
ED1096 ระเบียบวิธีวิจยั ทางการสอนภาษาอังกฤษ
ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบตั ิกรรมฐาน

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3









































































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา

รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
5009 พระพุทธศาสนามหายาน
5010 ศาสนศึกษา
5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวตั น์
5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู้

1

2

3

108
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การวัดผล/ประเมินผล แบ่งเป็น 2 ด้าน
1.1 ด้านวิชาการ
นักศึกษาต้องสอบได้สัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน ถ้าได้รับ
สัญลักษณ์ F, U หรือ W ถือว่าสอบไม่ผ่าน ถ้าเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียน
รายวิชานั้นซ้าอีก ถ้าเป็นรายวิชาเลือกนักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาอื่นแทนวิชาที่สอบไม่ผ่านได้
1.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณ์ความเป็นครู
นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านคุณธรรม และคุณลักษณ์ความเป็นครูโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่นับหน่วยกิ ต
ตามข้อกาหนดของคณะ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
2.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ในหลักสูตร
2.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
2.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.4 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.5 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ
แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2554 (ภาคผนวก)
3.2 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร และได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
ทั้งนี้กลุ่มวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และรายวิชาฝึกปฏิบัติงานต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 2.00
3.3 มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้ เข้ารั บการอบรมตามหลั กสู ตร “การพัฒ นาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลั ย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่
จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทาวิจัยทางการศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องทาหน้าที่ดังนี้
1.1 มีการประกันคุณภาพภายใน
1.2 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน
1.3 มีการนาเสนอผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
1.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ดังต่อไปนี้
1.4.1 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
1.4.2 มีการวางแผนดาเนินการหลักสูตร ดังนี้
1.4.2.1 จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
1.4.2.2 จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
1.4.2.3 จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.4
1.4.3 มีการดาเนินการตามแผน และการจัดทารายงานผล ดังนี้
1.4.3.1 รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
1.4.3.2 รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6
1.4.3.3 รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
1.4.4 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.5 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
1.5 มีการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
1. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
1.1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี
1.2 การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
1.2.1 การพัฒนาการเรียนการสอน
คณาจารย์ใหม่
1.2.2 การพัฒนาการเรียนการสอน
คณาจารย์ประจาการ
1.2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการ
สนับสนุนการเรียนการสอน

ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน
มีการพัฒนาคณาจารย์ประจาการด้านวิธีการสอน
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน
มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปีทุกคน
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2. การวางแผนการดาเนินการหลักสูตร
2.1 การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2.2 การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

2.3 การจัดคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.4 การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2

2.5 การจัดทารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4
3. การดาเนินการตามแผน และการจัดทา
รายงานผล
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
3.1.1 อาคารสถานที่สาหรับการเรียน
การสอน
3.1.2 สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียน
การสอน
3.1.3 อาคารสถานที่สาหรับการวิจัย
3.1.4 หนังสือห้องสมุด
3.1.5 การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้าง
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3.2 การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล
3.2.1 การจัดทาประมวลการสอนรายวิชา

มีคณะกรรมการบริ ห ารหลักสูตรทาหน้าที่ครบวงจร
คือวางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการ
สอน
มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี
ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมี ก ารประเมิ น ผลการเข้ า โครงการของนิ สิ ต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้ประกอบการพิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาควบคู่ กั บ ผลการเรี ย น
รายวิชาตามหลักสูตร
มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
หลักสูตรใหม่จัดทารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา ภายในปีการศึกษา 2554
หลั ก สู ต รเดิ ม มี ก ารจั ด ท ารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
(มคอ.2) ตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิฯ สาขา ภายในปี
การศึกษา 2555
รายวิชาใหม่จัดทารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา 2554 รายวิชาเดิมมี
การจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ สาขา ภายในปีการศึกษา 2555

มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสาหรับการเรียนการสอน
และจานวนนักศึกษา
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสาหรับการเรียนการสอน
และจานวนนักศึกษา
มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอื้อต่อการวิจัย
มีจานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน
มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
มีประมวลผลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย
112
จัดทาโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

3.2.2 การรายงานผลการดาเนินการ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5
3.2.3 การรายงานผลการดาเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6
3.2.4 การรายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

จิตพิสัย และทักษะพิสัย
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาที่เปิด
สอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตรทุกทุกปี
การศึกษา

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงาน
4.1 การประเมินการสอนของคณาจารย์
มี ก ารประเมิ น การสอนของคณาจา รย์ ทุ ก ภาค
การศึกษา
4.2 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
มีการนาผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
การสอนและกลยุทธ์การสอน
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป
4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
4.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มี ก ารรายงานผลการติ ด ตาม ตรว จสอบและ
การเรียนการสอน
ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนต่ อสภ า
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี
5. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ที่ กาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกรุ่น

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะศึกษาศาสตร์จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้สอย ตอบแทน ค่าวัสดุ ตาราและสื่อการเรียนการสอน
ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะศึกษาศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา โดยห้องสมุดกลางมีหนังสือ รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น และการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา นอกจากนี้คณะมี
อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินการต่างๆดังนี้
2.3.1 งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร หนังสือ ตารา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในและ
ต่าง ประเทศ เข้าห้องสมุดคณะต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
2.3.2 งบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ดาเนิ นการทบทวนความรู้ในหั วข้อของรายวิช าต่างๆที่
นักศึกษาไม่เข้าใจในชั้นเรียน
2.3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจานวน 40 เครื่องในห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ
โดยเปิดทาการทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.3.4 งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี
2.3.5 งบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทารายงานการฝึกปฏิบัติการสอน
2.3.6 จัดหาบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจาห้องบรรยายต่างๆ
เป็นประจาทุกปี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้
นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจาชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆ และพิจารณาในคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล จัดให้มีการประชุม
อาจารย์ผู้สอน และผู้ร่วมงาน มีการสื่อสารทาง e-mail, ระบบหนังสือเวียน, โทรศัพท์หรือสื่ออื่นๆ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็นต้องมีบุคลากรสาย
สนับสนุนทาหน้าที่รับผิดชอบห้องเรียนของกลุ่มวิชา ที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดาเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดูงาน การทาวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ทาหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ คู่มือการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ คู่มือการปรับคุณภาพและการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนาด้านการเรียนและอื่นๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษาประมาณ 10 คน จัดให้มีการนัด
พบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง แต่มีการพบปะระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาได้ตลอด ทั้งที่มีการนัดล่วงหน้าหรือไม่ได้นัด ทุกครั้งที่มีข่าวประชาสัมพันธ์
หรือต้องการสือ่ สารกัน หรือขอคาแนะนาปรึกษาหารือ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นบันทึกข้อความ
ถึงอาจารย์ผู้ส อนเพื่อขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินในแต่ล ะ
รายวิชา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการดังนี้
6.1 การสารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี
6.2 การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

1.

2.

3.

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

ปีที่
5



 







 







 





ปีที่
6
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ผ่านการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ตากว่
่ าเกณฑ์ที่
ก.พ. กาหนด
บัณฑิตได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
บัณฑิตมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา อย่างน้อยสอบได้
ธรรมศึกษาตรีหรือนักธรรมชั้นตรี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ
การเรียนแต่ละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.1.4 การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา
1.1.5 การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบ
ของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้ากลุ่มวิชา ตามระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น
2.2 การประเมิ นหลั กสู ตรโดยศิ ษย์ เก่ า เพื่ อติ ดตามผลการน าความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้ รั บจาก
การศึกษา ในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการจั ดการหลั กสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลั กสู ตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. และอีก 4 ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย รวมเป็น 16 ตัวบ่งชี้ ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินการที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง
น้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มี ก ารด าเนิ น การครบ 5 ข้ อ มี ก ารด าเนิ น การครบ 12 ข้ อ มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีก ารพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ซึง่ ดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและ
พิจารณา ในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร ศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts (Teaching English)
Bachelor of Education Program in Teaching English
ชื่อปริญญา ศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
B.A.(Teaching English)
B.Ed.(Teaching English)
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
134 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
162 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาชีพครู
50 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาชีพครู
51 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
54 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ
81 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รวม 170 หน่วยกิต
รวม 198 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย เรื่อง การกาหนดชื่อปริญญา
และอั ก ษรย่ อ ชื่ อ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า หน้ า
31-34 เล่ ม 124 ราชกิ จ จานุ เ บกษา 14
สิงหาคม 2550
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษา
(12 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
หมวดวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพครู 50 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 45 หน่วยกิต
ED1001 หลักการศึกษาและหลักวิชาชีพครู
ED1002 หลักการและวิธีการสอน
ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
ED1004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ED1005 การประเมินผลการเรียนรู้
ED1006 การศึกษาวิถีพุทธ
ED1007 จิตวิทยาสาหรับครู
ED1008 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
ED1009 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ED1010 การศึกษาแบบเรียนรวม
ED1011 การพัฒนาและการจัดการหลักสูตร
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-12-6)
6(0-12-6)

หลักสูตปรับปรุงพ.ศ. 2554
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษา
(12 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
หมวดวิชาพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 45 หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
ED1002 วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
ED1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
ED1004 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู
ED1005 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED1006 การศึกษาพิเศษ
ED1007 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ED1008 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ED1009 กฎหมายการศึกษา
ED1010 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ED1011 แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียรู้
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

เหตุผลในการปรับปรุง
คงเดิมทุกกลุ่มวิชาและทุกรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-12-6)
6(0-12-6)

คงเดิมทุกรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
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รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต
ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
ED1016 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ED1017 การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้
ED1018 ครูไทยในอุดมคติ
ED1019 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครู
ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสาหรับวิชาชีพครู
ED1021 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ED1022 การนิเทศการศึกษา
ED1023 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ED1024 สัมมนาทางการศึกษา
ED1025 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ED1026 กฎหมายการศึกษา
ED1027 การศึกษาไทย
ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ED1029 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
ED1030 การศึกษาพิเศษ
กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 54 หน่วยกิต
ED1072 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ED1073 การเขียนภาษาอังกฤษ
ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
ED1075 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษและการออกเสียง

3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ED1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ED1015 การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อการเรียนรู้
ED1016 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ED1017 การบูรณาการพระพุทธศาสนาในสาระการเรียนรู้
ED1018 ครูไทยในอุดมคติ
ED1019 ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับวิชาชีพครู
ED1020 คอมพิวเตอร์การศึกษาสาหรับวิชาชีพครู
ED1021 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
ED1022 การนิเทศการศึกษา
ED1023 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ED1024 สัมมนาทางการศึกษา
ED1025 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ED1026 การฝึกประการณ์วชิ าชีพครู
ED1027 การศึกษาไทย
ED1028 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ED1029 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา
ED1030 การศึกษาวิถีพุทธ
กลุ่มวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 81 หน่วยกิต
ED1072 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ED1073 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
ED1074 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
ED1075 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เพิ่มหน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
คงเดิม
เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
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ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ED1077 การแปลภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1078 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
ED1079 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
ED1080 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ED1081 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
2(2-0-4)
ED1082 การอ่านและการเขียนบทความ
2(2-0-4)
ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(2-0-4)
ED1084 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(2-0-4)
ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
ED1086 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
ED1087 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
ED1088 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2(1-1-4)
ED1089 การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารการสอนภาษาอังกฤษ
2(1-1-4)
รายวิชาเลือกเรียน 9 หน่วยกิต
ED1090 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1091 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1092 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1093 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
3(3-0-6)
ED1094 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1095 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)
ED1096 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)
ED1097 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)

ED1076 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ED1077 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ED1078 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
ED1080 นวนิยายและเรื่องสัน้ อังกฤษและอเมริกัน
3(2-2-6)
ED1081 การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
ED1082 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-6)
ED1083 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-6)
ED1084 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
ED1085 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
ED1086 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
ED1087 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-6)
ED1088 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ED1089 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
3(3-0-6)

คงเดิม
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

ED1090 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
ED1091 วัฒนธรรมไทย
ED1092 วัฒนธรรมนานาชาติ
ED1093 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
ED1094 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1095 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
ED1098 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
3(3-0-6) ED1098 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1099 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) ED1099 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ED1100 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) ED1100 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ED1101 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) ED1101 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ED1102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6) ED1102 โครงงานภาษาอังกฤษ
ED1103 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) ED1103 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
ED1104 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
3(3-0-6) ED1104 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1105 การเขียนเรียงความและการย่อความ
3(3-0-6) ED1105 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED1106 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
3(3-0-6) ED1106 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
ED1107 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
2(2-0-4) ED1107 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ED1108 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
3(3-0-6) ED1108 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
ED1109 ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน
3(3-0-6) ED1109 การเขียนเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
ED1110 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6) ED1110 การเขียนเรียงความและการย่อความ
ED1111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบและการสมัครงาน
3(3-0-6) ED1111 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
ED1112 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
3(3-0-6) ED1112 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
ED1113 โครงงานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) ED1113 โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ
ED1114 โครงการศึกษาเอกเทศทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) ED1114 ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ : การปรับปรุงในภาพรวมทั้งหมดคือเปลี่ยนจากเลขไทยเป็นเลขอารบิก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)

ลดหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
คงเดิม
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ภาคผนวก
เอกสารหมวดที่ 1 ประวัติ ผลงานทางวิชาการ การวิจัย หรือการดารงตาแหน่งและภาระการสอนของ
อาจารย์
เอกสารหมวดที่ 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
เอกสารหมวดที่ 3 รายนามคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายธีรังกูร วรบารุงกุล*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2548
กศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
2553
ศษ.บ.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
2552
ศษ.บ.
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
2545
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
3. การแปลภาษาอังกฤษ
4. การเขียนภาษาอังกฤษ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
6. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสมประสงค์ คูพรมมี*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2548
กศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
2544
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายภูวชิ ญ์ งิ้วลาย*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2546
กศ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
2541
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
6. ไวยากรณ์อังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายคณิสรณ์ โปธิตานนท์
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2550
ค.ม.
การจัดการคุณภาพ
2544
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. พระไตรปิฎกศึกษา 2
2. ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3. พระไตรปิฎกศึกษา 1
4. พระไตรปิฎกศึกษา 3
5. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
6. ไวยากรณ์อังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. พระไตรปิฎกศึกษา 2
2. ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3. พระไตรปิฎกศึกษา 1
4. พระไตรปิฎกศึกษา 3
5. โครงสร้างภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นางฐนิดา หมายปทุม
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2521
M.Ed.
(Elementary Education)
2515
อ.บ.
อังกฤษ-ฝรั่งเศส
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ไวยากรณ์อังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Georgia State University, U.S.A
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยกิต
3
3
หน่วยกิต
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2547
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาต่างประเทศ
2535
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2. ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1.โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นางลดาวัลย์ นุตสติ*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2515
ค.ม.
การบริหารการสอน
2508
Dip.
Teaching English As
Foreign Language
2503
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. การแปลภาษาอังกฤษ
2. การเขียนภาษาอังกฤษ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of London
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวเอิบทิพย์ ใจจานง*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2546
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นภาษาต่างประเทศ
2522
ศศ.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
3
3. การแปลภาษาอังกฤษ
3
4. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
หน่วยกิต
1. ไวยากรณ์อังกฤษ
3
2. การแปลภาษาอังกฤษ
3
3. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายอิทธิพัทธ์ ชานาญ
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2542
M.A.
Linguistics
2536
ศน.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2. การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
4. ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสานักงาน

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
1. ชื่อ – นามสกุล
นายไสว ศรีไสย
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2548
ศศ.ม.
ภาษาและการสื่อสาร
2545
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
2. หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์
3. พระพุทธศาสนามหายาน
4. ศาสนศึกษา
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
2. หลักปรัชญาและตรรกศาสตร์
3. พระพุทธศาสนามหายาน
4. ศาสนศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ – นามสกุล
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2552
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษเป็นในฐานะเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษาต่างประเทศ
2547
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
4.2.1 ไวยากรณ์อังกฤษ
4.2.2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2
4.2.3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
4.2.4 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ไวยากรณ์อังกฤษ
2. ธรรมพากษ์ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1
2. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2
3. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. โครงสร้างภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสมศักดิ์ จันทดี*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2554
ศษ.ม.
การสอนภาษาอังกฤษ
2541
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
4.2.1 ไวยากรณ์อังกฤษ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.2.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2

4.2.3 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือ รายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ไวยากรณ์อังกฤษ
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชา

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3

1. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ*
2. ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้
วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2552
กศ.ม.
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2549
ศน.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
- การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ม.3 โดยใช้การสอนแบบ
อริยสัจสี่ การสอนแบบอภิปรายกลุ่มและการสอนแบบไตรสิกขา
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
4. หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
2. พระพุทธศาสนาสาหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักการสอนและวิธีการสอน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3

(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวขวัญใจ แก้วแสง
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2553
ศน.ม.
การจัดการศึกษา
2550
ศน.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2. พระพุทธศาสนาสาหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักการสอนและวิธีการสอน
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
2. พระพุทธศาสนาสาหรับเด็กปฐมวัย
3. หลักการสอนและวิธีการสอน

หน่วยกิต
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1. ชื่อ – นามสกุล
พระสมบูรณ์ อุตฺตโม
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตอีสาน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2554
ศน.ม.
การจัดการศึกษา
2551
ศน.บ.
การสอนภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. การศึกษาวิถีพุทธ
2. การปฏิบัติกรรมฐาน
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย
4. สมาธิและการส่งเสริมคุณภาพจิตเด็กปฐมวัย
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. การศึกษาวิถีพุทธ
2. การปฏิบัติกรรมฐาน
3. การปกครองคณะสงฆ์ไทย

หน่วยกิต
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. ชื่อ – นามสกุล
นางประภัสสร กระแสชัย*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2526
D.Ed
English
Auburn University
2523
M.A.
English
Auburn University
2513
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3
2. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3
3. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
5. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
หน่วยกิต
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
2. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3
3. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3
(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. ชื่อ – นามสกุล
นายกมล วัชรยิ่งยง*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2523
M.A.
American Literature
Margnette University, U.S.A
2519
กศ.ม.
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2509
กศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3
2. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3
3. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3
4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
5. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
หน่วยกิต
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
2. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
3
3. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3
(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. ชื่อ – นามสกุล
นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง*
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
2550
M.A.
Linguistics
University of Delhi, India
2547
ศน.บ.
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….
4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
3
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
5. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
หน่วยกิต
1. การเขียนประโยคและอนุเฉท
3
2. การฟังเพื่อความเข้าใจ
3
3. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
4. การสนทนาภาษาอังกฤษ
3
5. การเขียนประโยคและอนุเฉท
3
(*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ)
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. ชื่อ – นามสกุล
นายณรงค์ศักดิ์ ลุนสาโรง
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้
วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2554
Ph.D.
Linguistics and Phonetics
2547
M.A.
Linguistics
2538
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Mysore University, India
Mysore University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน

หน่วยกิต
3
3
3
3

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน

หน่วยกิต
3
3
3
3

1. การสนทนาภาษาอังกฤษ
2. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3. การเขียนประโยคและอนุเฉท
4. การฟังเพื่อความเข้าใจ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
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มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ
เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอรภัคค รัฐผาไท
2. ที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้
วิทยาเขตล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. จบ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
2548
M.A.
English Literature
2545
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
4. งานวิชาการอื่นๆ
4.1 งานวิจัย
……………….
4.2 เอกสารประกอบการสอน
……………….

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Punjab University, India
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.3 หนังสือ/ตารา
……………….
4.4 บทความวิชาการ
……………….
5. ประสบการณ์การสอน หรือรายวิชาที่เคยสอน
รายวิชาที่เคยสอน

หน่วยกิต
3
3
3
3

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน

หน่วยกิต
3
3
3
3

1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
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