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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์/ภาควิชาภาษาตะวันตก
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ภาษาไทย:
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Arts Program in English for communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร )
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (English for communication)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (English for communication)
3. วิชาเอก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลั ยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
6.2 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …… วันที่ ………
6.3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- พนักงานในหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- พนักงานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานในแขนงอื่นๆ
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9. ชื่อ-ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
9.1 อาจารย์ประจาสาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เลขที่บัตรประจาตัว
ตาแหน่งวิชาการ
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา
ประชาชน
(จากคุณวุฒิระดับสูงสุดถึง
สาเร็จจาก
ปีที่จบ
ปริญญาตรี)
3350400077xxx

3860100142xxx

3490400369xxx

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

พระอุดมธีรคุณ
(ภาวัต วิสทุ เธสโก, แสวงดี)
นางสาวบัณฑิกา จารุมา

นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์

5300100027xxx

อาจารย์

นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร

1320700012xxx

อาจารย์

พระมหาเอกวัฒน์ สิริสมฺปนฺโน
(สืบศรี)

M.A. (English)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Conflict Analysis and
Management )
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่
การสื่อสารและการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (จิตวิทยาแนะแนวการศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Banaras Hindu University,
India
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
Royal Roads University,
Canada
ม. มหิดล
ม. ธรรมศาสตร์
Banaras Hindu University,
India
ม. รามคาแหง
ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ม. ศิลปากร
ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

2540
2535
2554
2550
2544
2559
2554
2558
2517
2559
2554
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต.ภูหลวง
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จ จุ บั น นี้ สั ง คมโลกาภิ วั ต น์ ท าให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ทางด้ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เชื่อมโยงไปทั่วถึงกันทั่ว โลกโดยมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร จึงทาให้เกิดการ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเกิดความก้าวหน้าและเทคนิควิธีการต่างๆในการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก เกิดความตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ดิจิตอล นวตกรรม เกิดการ
แข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปรับนโยบายและกลยุทธ์
การทางาน เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันดังกล่าว และมีการผลักดันการใช้ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
ภาษาอั งกฤษให้ เป็ น สากลเพื่อ ให้ แรงงานไทยสามารถแข่ง ขัน ได้ ในระดับ นานาชาติ ยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และเกิดการ
ผลักดันความรู้ต่างๆ ตลอดจนเกิดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่นานาชาติมากขึ้น ดังนั้นโลกาภิวัฒน์ การ
ติดต่อสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษจึงมีความจาเป็นมากในปัจจุบันนี้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางโดยมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลาง นอกจากนี้แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
วัฒนธรรมนานาชาติ วัฒนธรรมที่หลากหลาย กลายเป็นพหุวัฒนธรรม เกิดการส่งผ่านกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชีย เกิดการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสาคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่ระบุใน
ข้อ 11 คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการเปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เพื่อ ให้มี หลักสูตรที่มี ความทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านการติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจสังคม และตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และอนาคต ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ได้แก่ กลุ่มรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เน้น
ความรู้ทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
สาคัญ สอดแทรกความเป็ น คนดี มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณเพื่อให้ ได้บุคลากรที่ มี
คุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญ
ของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดี ความประพฤติดี มีความสามารถและประสบการณ์ในสาขาวิชา มีความ
พร้อมในการทางานในสถานการณ์ต่างๆ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณมีความคิดสร้างสรรค์
มีความสามารถ ในการวิจัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสาคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและ
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การทาวิจัย จึงได้จัดวิชาระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจา การทัศนศึกษานอกสถานที่ การ
อภิปราย หรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย ตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ เป็น
ต้น
4) ด้านการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มีการจัดกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมเป็ น ประจ าทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจั ดกิจกรรมวัน ส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจั ด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
ร่วมด้วย
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
13.1.3 หมวดเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกรายวิชาดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งในด้าน
การกาหนดอาจารย์ผู้สอนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนการวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่นักศึกษาและมีหน่วยงานกลางคือคณะมนุษยศาสตร์ และงานทะเบียนให้การสนับสนุนการ
จัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบรวมทั้งการส่งผลการเรียน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ ทางด้ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยสามารถบู ร ณาการ
พระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นเลิศในวิชาการ และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น ศาสนพิธี ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยทั้งในและต่างประเทศ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ไปใช้ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสามารถรับใช้สังคมได้
1.3 เหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
1.3.1 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและให้มีความเหมาะสมต่อบริบทการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ต้องการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระดับนานาชาติ
1.3.2 เปิดตามผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.3.3 เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัยและเน้นไปเฉพาะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1.3.4 ตอบสนองต่อนโยบายการเปิดการค้าเสรีอาเซียน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
1.3.5 เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานทั้งในไทยและระดับภูมิภาคอาเซียน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่
 การพัฒนาการ
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ในทักษะทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะการ
สื่อสาร
3. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ
4. สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรมในทุกรายวิชา

 การพัฒนา
นักศึกษา

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดีมี

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. มีจานวนชั่วโมงหรือหัวข้อการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หลักฐาน คือ มคอ.3
2. หลักสูตร และ มคอ.3
3. มีรายวิชาสัมมนาทางภาษาอังกฤษ
โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการนาเสนอทางวิชาการ หลักฐาน
คือ หลักสูตร/มคอ.3
4. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30
หน่วยกิต
หลักฐาน คือ หลักสูตร
1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษา
ให้มีความเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ หลักฐาน คือ โครงการ
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เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
มนุษยสัมพันธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ

 จุดเน้นของ
หลักสูตร

สร้างความรู้ ความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารใน
สถานการณ์จริง
เนื้อหาใหม่ๆ ที่สาคัญ ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางการสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสม
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
กิจกรรม
2. มีรายวิชาทางพระพุทธศาสนา 30
หน่วยกิต หลักฐาน คือ หลักสูตร/มคอ.
3
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรม
มีรายวิชากฎหมายและธรรมปฏิบัติ
สาหรับสาขาวิชา
มีรายวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 8 หน่วยกิต
หลักฐาน คือ มคอ.3 และหลักสูตร
มีรายวิชาด้านภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางการสื่อสาร เช่น รายวิชา
HU2116 หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
HU2117 การแปลและการสื่อสาร
HU2118 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในอาชีพ
เป็นต้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ และเป็นไปตามระเบี ยบของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษา
ภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค ภาคปกติ เรียนในวันจันทร์-ศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-เดือนเมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของผู้ มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า (ดูผลประเมิน มคอ. 5 และ มคอ. 7)
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่า งไปจากเดิม
ที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการ
เรียนการสอน การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่างๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คาปรึกษา แนะนา
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์อย่างสม่าเสมอทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนาการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รวม จานวน 250 คน
ปี
จานวนนักศึกษา (รูป/ คน) แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
50
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 2
50
50
50
50
ชั้นปีที่ 3
50
50
50
ชั้นปีที่ 4
50
50
รวม
50
100
150
200
250
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
50
50
2.6 งบประมาณตามแผน
จาแนกรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี ดังนี้ (หน่วย : บาท)
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
(ใช้สอย ตอบแทนวัสดุ
ครุภัณฑ์)
งบประมาณแผ่นดิน
(เงินเดือน)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

2561
572,000

2562
1,144,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
1,716,000 2,288,000

200,000

300,000

300,000

400,000

500,000

960,000

960,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

1,732,000
ปีงบประมาณ
2561
200,000
10,000
22,000
100,000

2,404,000

3,216,000

4,188,000

4,788,000

2562
300,000
10,000
30,000
200,000

2563
300,000
10,000
50,000
200,000

2564
400,000
10,000
30,000
300,000

2565
500,000
10,000
20,000
300,000

งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ
(พัฒนาการเรียน การ
สอนพัฒนานักศึกษา
ทุน)
งบดาเนินการ
512,000
545,000
565,000
745,000
(เงินเดือน)
รวมรายจ่าย
644,000
1,850,000 1,125,000 1,485,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 45,587 บาท (เกณฑ์ สมศ.)

2565
2,288,000

835,000
1,665,000
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7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
164 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
122 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
90
หน่วยกิต
- วิชาแกน
15
หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน
60
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
15
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8
หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รวม 164 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
Anti – Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE1002
ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
GE1003
มนุษย์กับกฎหมาย
3(3-0-6)
Man and Jurisprudence
GE1004
สันติศึกษา
3(3-0-6)
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Peace Studies
GE1005
การศึกษาเพื่อชีวิต
Education for Lives
GE1006
ไทยศึกษา
Thai Studies
GE1007
มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
Human and Civic Education
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
Man and learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE2002
พุทธจริยธรรมศึกษา
Buddhist Ethics Study
GE2003
การวางแผนชีวิต
Life Planning
GE2004
พุทธศิลป์และโบราณคดี
Buddhist Arts and Archaeology
GE2005
จิตวิทยากับชีวิต
Psychology in Daily Life
(3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE3001
ภาษาไทย
Thai Language
GE3002
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
GE3003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and informal Retrieval
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE3004
การแปลอังกฤษ
English Translation
GE3005
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3006
ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
ASEAN Languages for Cultural Study
(4) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 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)
12 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)
6 หน่วยกิต
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รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE4002
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
Computer for Work
GE4003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE4004
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Science and Technology
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
History of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา 1
Tipitaka Studies 1
BU5003
พระไตรปิฎกศึกษา 2
Tipitaka Studies 2
BU5004
พระไตรปิฎกศึกษา 3
Tipitaka Studies 3
BU5005
พุทธวิถีไทย
Buddhism and Thai Ways of Life
BU5006
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali for Buddhist Research
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Sanskrit for Buddhist Research
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
Mahayana Buddhism
BU5010
ศาสนศึกษา
Religious Studies
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
English for Buddhism Propagation
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น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
30 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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BU5012
BU5013
BU5014
BU5015
BU5016
BU5017
BU5018

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Information Technology for Buddhism Propagation
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Buddhism Science and Technology
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
Buddhism and Globalization
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
Buddhism and Sustainable Development
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
Buddhism and the Contemporary Thai Society
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
Buddhist Affairs Administration

(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายวิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
HU2101
การฟังพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking
HU2102
การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Reading
HU2103
ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น
Introduction to English Transformational Grammar
HU2104
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Literature
HU2105
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
รายวิชาเฉพาะด้าน 60 หน่วยกิต
HU2106
สัทศาสตร์และสรศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Phonetics and Phonology
HU2107
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
English Pronunciation
HU2108
การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
HU2109
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
HU2110
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Writing Principles
HU2111
การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ
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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)
90 หน่วยกิต
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)

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

มคอ. 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Paragraph and Essay Writing
HU2112
การวิเคราะห์คาและประโยค
Analysis of Words and Sentences
HU2113
ภาษากับความหมาย
Language and Meaning
HU2114
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
Analytical Reading in English
HU2115
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Translation
HU2116
หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to English Communication
HU2117
การแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Translation and Communication
HU2118
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
English for Communication in Careers
HU2119
เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
English Short Story and Novel
HU2120
กวีนิพนธ์อังกฤษ
English Poetry
HU2121
การอ่านและตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Introduction to Reading and Interpret English Literature
HU2122
ภาษาอังกฤษกับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
English and Buddhist Literature
HU2123
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
English for Buddhist Teachings Translation
HU2124
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Seminar in English for Communication
HU2125
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Communication Research Methodology
วิชาเลือก 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
HU2126
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
English Syntax
HU2127
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
English Newspaper Reading
HU2128
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
Oral Communication
HU2129
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
English for Tourist Guides
HU2130
การพูดและการนาเสนอภาษาอังกฤษ
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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 (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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Speaking and Presenting in English
HU2131
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารสาหรับเลขานุการ
3 (3-0-6)
Secretarial English and Communication
HU2132
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
3 (3-0-6)
English Communication for Offices Working
HU2133
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
English Communication for Business
HU2134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3 (3-0-6)
English Communication for Public Relations and Advertising
HU2135
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
English for Tourism and Hotel
HU2136
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาที
3 (3-0-6)
English for Discussion and Debate
HU2137
ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้สังคมและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ASEAN Language for Social Learning and Communicating
HU2138
ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารสากล
3 (3-0-6)
English and Culture for International Communication
HU2139
เทคโนโลยีและนวตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Technology and Innovation of English Communication
HU2140
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
English for Buddhist Essay Writing
HU2141
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
English Skills in Buddhist Research
HU2142
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
English for Buddhism Propagation in 21 Century
HU2143
หลักการสอนและการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Teaching and English Knowledge Transfer Principles
กลุม่ วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับ 8 หน่วยกิต
HU2144
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ
2 (2-0-4)
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Career Preparation in English for Communication
HU2145
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6(0-600-0)
Practicum in English for Communication
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 6
หน่ ว ยกิต โดยไม่ซ้ากับ รายวิช าที่ได้เรี ย นมาแล้ ว ตามความเห็ น ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหั ว หน้า
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
-กลุ่มวิชาภาษา
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
-ภาควิชาภาษาตะวันตก
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความหมายของรหัส
พยัญชนะตัวที่ 1 และที่ 2 หมายถึง สัญลักษณ์ของคณะ
เลขตัวที่ 1
หมายถึง ภาควิชา
เลขตัวที่ 2
หมายถึง สาขาวิชา
เลขตัวที่ 3-4 หมายถึง ลาดับรายวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น น(บ-ป-ต)
น = หน่วยกิต
บ = บรรยาย
ป = ปฏิบัติ
ต = ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
หมายถึง 3
หน่วยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไม่มีปฏิบัติ
-6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
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= GE
= GE1xxx
= GE2xxx
= GE3xxx
= GE4xxx
= BU5xxx
= HU
= HU2xxx
= HU20xx
= HU21xx
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กิต
ตนเอง
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
3
3
0
6
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
3
0
6
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
3
0
6
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
3
0
6
HU2101 การฟังพูดภาษาอังกฤษ
3
3
0
6
HUXXXX วิชาเลือก
3
3
0
6
GEXXXX วิชาเลือก
3
3
0
6
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
21
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กิต
ด้วย
ตนเอง
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3
3
0
6
GE3001 ภาษาไทย
3
3
0
6
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
3
0
6
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
3
3
0
6
BU5005 พุทธวิถีไทย
3
3
0
6
HU2102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3
3
0
6
HU2103 ไวยกรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น
3
3
0
6
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
21
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
42
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
BU5003
BU5006
HU2104
HU2105
HU2106
GEXXXX

ชื่อวิชา
พระไตรปิฎกศึกษา 2
ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
สัทศาสตร์และสรศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้o
วิชาเลือก

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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GEXXXX วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
21

3

0

6

63

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE4001
BU5004
BU5007
HU2107
HU2108
HUXXXX
GEXXXX

สถิติเพื่อการวิจัย
พระไตรปิฎกศึกษา 3
ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปี 2 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา
HU2109
HU2112

ชื่อวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์คาและประโยค
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6

84
หน่วย ทฤษ
กิต
ฎี
3
3
6

ปฏิบั
ติ

3
3

0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6

90

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
BUXXXX
BUXXXX
HU2110
HU2113
HU2114
HU2115
HU2116

ชื่อวิชา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษากับความหมาย
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

21
111

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
HU2111
HU2117
HU2118
HU2119
HU2124
HUXXXX
XXXXXX

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต

ชื่อวิชา
การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ
การแปลและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6

132

ปี 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
HU2120
HU2123

ชื่อวิชา
กวีนิพนธ์อังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3
3

3
3

0
0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6
6

6
138

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
HU2122
HU2121
HU2125

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษกับวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
การอ่านและตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
3

3

0

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

20

มคอ. 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

HU2145
HUXXXX
HUXXXX
XXXXXX

รหัสวิชา

การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

HU2145 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2
3
3
3
20

2 (2-0-4)
3
3
3

0
0
0

6
6
6

158
หน่วย ทฤษฎี ปฏิบัติ
กิต
6

ศึกษา
ด้วย
ตนเอง

6(0-600-0)

6
164

3.1.5 คาอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
Anti - Corruption
ความหมายของการทุจริต ประเภทและรูปแบบของการทุจริต ทุจริตโดยตรง
ทุจริตโดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่ วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อสภาวะทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความเจริญเติบโตของประเทศ
ไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทาง
ในการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
สากล ระดับประเทศ ทัศนคติและความตระหนักถึงผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึกความเป็น
พลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต
Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct
corruption, indirect corruption, policy corruption, self-benefit and collective benefit,
causes and factors of conflicts between self and collective benefits, impact of corruption
on politics, economics, and society, impact of corruption to development and growth of
Thailand, causes and factors of corruption, international good governance principles at
work, policy and managerial styles of good governance, International and national laws
about preventing and subjugating corruption, attitude and understanding of severe impact
of corruption, consciousness of being a good citizen in preventing and counteract
corruption, process of self-development to avoid corruption
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GE1002

ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ประวัติของท้องถิ่น สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและสั ง คม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาสาคัญในท้ องถิ่น ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา วิธีการศึกษาข้อมูลคติชน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคติชน การอภิปราย
และนาเสนอข้อมูล อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดาเนินชีวิตให้มีความสุข
The course introduces local history, natural and social environment,
custom, tradition, a way of life, culture, local wisdoms that are still in use, problems in
locality, general knowledge about folklore, methodology in studying folklore, analysis of
local wisdoms from the folklore, discussion and presentation of data and information,
influence of globalization on local changes, adaptation of local wisdoms for happy living.
GE1003
มนุษย์กับกฎหมาย
3(3-0-6)
Man and Jurisprudence
ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก ทรัพย์ ทรัพย์สิน
การทานิติกรรมและสั ญญา หนี้ และกระบวนการยุติธ รรม การดาเนินชีวิตให้ มีความสุ ขตามกรอบของ
กฎหมายในสังคม
This course explores meaning, general characteristic of laws,
classification of law, enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights
and their exercise, family, succession, property, belongings, juristic acts and contraction,
debt and judicial process. Happy living under the law in society.
GE1004
สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อสันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล ชุมชน
สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
การใช้ ก ารสื่ อ สารและสื่ อ มวลชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพให้ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม การน าหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ
This course introduces meaning, concepts and relationship between
human and peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace building and
maintenance at a level of individual, community, society and country, the conflict
resolution via peaceful methods, bargaining and reconciliation in founding relationship,
communication and mass media for promotion of peace in society, Utilizing Buddhist
doctrines in peace building process.
GE1005
การศึกษาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Education for Lives
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ความหมายของการศึกษาและคุณภาพชีวิต ความจาเป็นและความสาคัญของการ
เรียนรู้ ระบบการศึกษา การศึกษากับการแก้ปัญหาและการดารงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข หลักการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและการพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถด้าน
การจัดการ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การขจัดความเครียด
ศีลธรรม จริ ยธรรม คุณธรรม มนุษยสั มพันธ์ มารยาทและการสมาคม ประยุกต์ใช้ความรู้กับทักษะการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
This course introduces meaning of education and quality of life,
necessity and importance of learning, educational system, education for problem-solving
and living in the society peacefully, principles of learning and utilization of technology and
knowledge management, ambition in learning, seeking and development of new
knowledge, management ability, reasoning, critical thinking, negotiation, compromise,
elimination of stress, morality, ethics, virtue, human relationship, etiquette and
association, applying knowledge and skill for living in the 21st century.
GE2006
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและการ
ดาเนิ น ชีวิ ต ของคนไทย โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จสั ง คม และวัฒ นธรรม ตลอดจน การดาเนิน ชี วิต ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
This course explores history, political development, administration,
forms of Thai beliefs and way of life, structure of economy society and culture.
Application of Buddha’s teaching for happy living and live a life suiting Thai way of life and
wisdom.
GE1007
มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
3(3-0-6)
Human and Civic Education
ความหมายของสังคม โครงสร้างสังคมไทย ปัญหาของสังคมไทย การสร้างสานึก
ทางสังคม และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก การปลูกฝังมโน
สานึกทางจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรมกับสังคม แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตและสร้างสุขภาวะทางสังคมแนวพุทธ
This course introduces meaning of society, structure of Thai society
and social problem of Thailand. Instillation of social conscience and awareness of one’s
role and duties as a good global citizen, ethics and good governance. Holistic application
of Buddhist ethics in society. Guidelines for preventing and solving problems of corruption
and building social well-being according to Buddhism.
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GE2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3(3-0-6)
Man and Learning
พัฒนาการของความคิดและวิธีคิดอันนาไปสู่ความรู้ การตั้งจุดหมายสูงสุดในชีวิต
ของปัจเจกบุคคลและสังคม การสืบทอด เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ ความขัดแย้งทางความคิดในอง ค์
ความรู้ แนวทางการอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบัน
Cognitive and method of thinking for knowledge. Individual and
social life goal. Inheritance connection and integration knowledge. The Conflict of
knowledge opinion. Guidelines explain in society phenomenon.
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Buddhist Ethics Study
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคล การแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม การใช้เวลาอย่างเหมาะสม การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และการดาเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
This course introduces meaning and importance of Buddhist ethics,
roles and responsibilities of an individual, problem solving and practices righteously, time
spending appropriately, team working and living a life beneficial both to self and society.
GE2003
การวางแผนชีวิต
3(3-0-6)
Life Planning
ความหมายและความสาคัญของการวางแผนชีวิตให้มีความสุขยั่งยืน เริ่มตั้งแต่
ชีวิตการเรียน การทางาน การเตรียมการสาหรับการมีครอบครัวที่มีความสุข หลักการบริหารครอบครัว
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว เรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข วินัยชาวบ้าน นาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ครองเรือนและการดารงชีวิต
This course introduces meaning and importance of life planning for
sustainable happiness starting from life of learning, working, preparation for happy family,
principles of family management under fast changing environments, self-responsibility and
family responsibility, learning of people differences for living a happy life, village
disciplines, adaptation of Buddhist doctrines in running a household life.
GE2004
พุทธศิลป์และโบราณคดี
3(3-0-6)
Buddhist Art and Archaeology
ศึกษาความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์วิวัฒนาการ
และอิทธิพลพุทธศิลป์ ในด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมปรัช ญาธรรมทางวัตถุลั กษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆ
สกุลศิลปะการสงวนรักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
This course emphasizes in studying definition, history, concept and
benefit of Buddhist Arts. The course also looks at the evolution and influence of Buddhist
arts on architecture, sculpture, painting, and material philosophy. The course is designed
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to enable the students to describe pre-historic and historical characteristics of Thai arts
and culture, relationship of Buddhist arts with other sciences within the field of arts,
preservation, conservation and management of Buddhist arts.
GE2005
จิตวิทยากับชีวิต
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของ
วิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ
แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์ หลัก
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course looks at meaning and classification of behaviors and
nature of human beings, backgrounds of psychology, basic physiology related with
behaviors, various growths and developments, motivation, awareness, learning process,
attitude, intellectual, personality, mental health, human relation, principles of psychology
in Buddhism, problem-solving and happy living based by Buddhist virtues and principles of
psychology.
(3) กลุ่มวิชาภาษา
GE3001
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
หลั กเกณฑ์ แนวคิดที่ เป็น พื้นฐานของการสื่ อสาร ธรรมชาติ ของภาษา การใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในปัจจุบัน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันและ
เป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยใน
กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนาเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ
This course looks at basic concepts of communication; nature of
language, usages of current Thai language standard, training skill in listening, speaking,
reading and writing for daily communication. This will be a foundation of searching for
knowledge, Developing a skill for usage of Thai language, citation, relating Thai language
with ASEAN community; Retrieving information and presenting it with various media.
GE3002
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ศึกษาคาศัพท์วลีสานวนและประโยคที่ใช้ในชีวิตประจาวันฝึกทักษะการฟังพูด
อ่านและเขียนเน้นฝึกฟัง-พูดเบื้องต้นโดยการสร้างสถานการณ์ปกติที่จะเกิดการโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่นและ
ศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอัง กฤษเบื้องต้นเท่าที่จาเป็นจะต้องใช้เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อ
ความหมายด้านการฟัง-พูดได้อย่างถูกต้อง
This course looks at studying vocabularies, phrases, idioms and
sentences used in daily life, Training a skill in listening, speaking, reading and writing by
stressing on basic listening and speaking in a normal situation of communication with
others and studying rules and regulations in using basic English as necessary as to be able
to communicate in listening and speaking correctly.
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GE3003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
English for Communication and informal Retrieval
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อ การเรียนรู้
ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
This course introduces the usage of English for communication;
emphasizes on primary listening and speaking in various situations of daily life. This also
includes information retrieval electronically; citations and learning from electronic
databases and printing materials.
GE3004
การแปลอังกฤษ
3(3-0-6)
English Translation
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปลหลักการแปลอังกฤษเป็นไทยวิเคราะห์ปัญหา
การแปลอังกฤษเป็ นไทยฝึ กแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปและประโยคที่มีโครงสร้างสร้างแบบ Simple
Sentences, Compound Sentences and Complex Sentences และฝึกแปลข้อความหรือย่อหน้าที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสถานที่ประสบการณ์อาชีพและพระพุทธศาสนา
This course looks at studying general knowledge about translation,
principles of translation English into Thai, analyzing problems of translation English into
Thai, exercising basic translation and simple sentences, compound sentences and
complex sentences; exercising translation of short contents or paragraphs about people,
places, work experiences and Buddhism.
GE3005
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อ การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็ น
กลวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการ
เขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course looks at usage of English for giving information, making
summary and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and writing in
daily life; citations and usage of dictionary for reading and writing based on Information
system and electronic databases.
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
3(3-0-6)
ASEAN Languages for Cultural Study
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาใน
กลุ่ มประเทศประชาคมอาเซีย นประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อการสื่ อสารและทาความเข้าใจด้านสั งคม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ASEAN language development on listening, speaking, reading and
writing; communication and understanding society, tradition and culture.
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(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่ วนกลาง การวัดการ
กระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การทดสอบไค-สแคว์ การ
วิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้ด้วยหลักทาง
สถิติ
This course looks at meaning and scope of statistics, central
tendency, dispersion, probability, standard scores, estimation, random sampling,
hypothesis testing, test for the mean and proportion, Chi–square test, linear regression
and correlation, time series, index number, problem-solving by statistics in daily life.
GE4002
คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Computer for Work
องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านเอกสาร กราฟิก และการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความ
ปลอดภัยในระบบคอมพิว เตอร์ จริ ย ธรรมและความรับผิ ดชอบในการใช้คอมพิว เตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง
This course looks at basic components of computer both hardware
and software, usage of application program for creative documentations, graphics and
presentations, presentation of information, computer networking, E-mail, computer’s law,
safety in computer system, ethics and responsibility for using computer, train to use new
readymade software to keep up with nonstop new technologies.
GE4003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
หลักการ ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ใน
การสืบค้น การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่างๆ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
ค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course looks at principles and importance of IT system and
information system in researching; usage of IT and other media in research and electronic
database in order to develop communication and on-line learning, researching, writing
reports of one’s research and ethics of IT usage.
GE4004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
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สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสภาพแวดล้อม การประยุกต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต
This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules,
scientific and technological development, natural science related to human beings,
composition of human body, man and environment, health and nutrition, influence of
science and technology on environment, application of science and technology in life.
3.1.6 คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History of Buddhism
โลกทั ศ น์ ศ าสนาก่ อ นพุ ท ธกาลพุ ทธประวัติ แ ละพุ ทธประวัติ เ ชิง วิเ คราะห์ ก าร
สังคายนาและการร้อยกรองพระธรรมวินัยนิกายในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศประวัติและบทบาทของพระสาวกพระสาวิกาและนักคิด ทางพระพุทธศาสนาที่สาคัญอิทธิพล
ของพุทธศิลป์ที่มีต่อศิลปะไทยศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
World views on religions before the Buddha’s time, the history of
Buddha and analytical history of the Buddha, council for the revision of the Buddhist
scripture, and the composition of Dhamma and Vinaya, sects in the Buddhism, the
Buddhism in Thailand and foreign countries, the history and roles of important Bhikkhus,
Bhikkhunis and scholars to the Buddhism, the influence of the Buddhist art towards Thai
art, and to study situations of the Buddhism at present.
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา1
3(3-0-6)
Tipitaka Studies1
วิเคราะห์การจาแนกหมวดหมู่โครงสร้างและเนื้อหาของพระไตรปิฎกประเภทและ
ลาดับชั้นคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนาฐานะและความสาคัญของพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรองภูมิปัญญาใน
พระไตรปิฎกและการศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต
ศึกษาประวัติแนวคิดและหลักการวัตถุประสงค์การบัญญัติพระวินัยวิธีบัญญัติพระ
วินัยบทบัญญัติหรือศีลประเภทต่างๆการปฏิบัติการตีความวินิจฉัยและวิธีการตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย
ศึกษาเปรียบเทียบการบัญญัติพระวินัยกับการบัญญัติกฎหมายการประยุกต์ใช้วิธีการทางพระวินัยกับตัดสิน
ปัญหา
The analysis of group classification, structure and contents of
Tipitaka, types and orderly arrangement Buddhist Scriptures, status and importance of
Tipitaka and Buddhist exegetical for literature, wisdom in Tipitaka and to study Buddhist
proverbs.
To study concepts, and principles, purposes of the commandment
of Vinaya(discipline), methods of enactment of Vinaya, chapters or different types of
Sila(morality), preservation, interpretation consideration and decision of disciplinary
จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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disputes, and to study a comparison of the commandment of Vinaya with legal act, an
application of methods of Vinaya in making decision of the problems.
BU5003
พระไตรปิฎกศึกษา2
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 2
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ กการจั ด หมวดหมู่ ใ นพระ
สุตตันตปิฎกวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญและพระสูตรที่แสดงหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาหลักธรรมที่
เป็ น หลั กการส าคัญ ของพระพุทธศาสนาอุด มคติ ทางพระพุทธศาสนาวิธี คิดและคุ ณลั ก ษณะพิเศษแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนาพุ ท ธจริ ย ธรรมหลั ก คิ หิ ธ รรมและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ธรรมในการด ารงชีวิ ต และการ
แก้ปัญหาสังคม
To study structure and contents of SuttaPitaka (Discourses), group
classification of SuttaPitaka, analysis of the important Suttas (discourses) and Suttas
(discourses) with important evidence of the Buddhism, principles of Buddhist Dhamma,
Buddhist idiology, way of thinking and significant nature of the Buddhism, the Buddhist
ethics, code of morality for the laity and the application of Dhamma virtues in living and
social problem solving
BU5004
พระไตรปิฎกศึกษา3
3(3-0-6)
Tipitaka Studies 3
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก การจั ด หมวดหมู่ ใ นพระ
อภิธรรมปิฎก ประวัติและสาระสาคัญของพระอภิธรรมจากคัมภีร์ในพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมในฐานะ
หลักวิชาการพระพุทธศาสนาหลักการอธิบายและตีความธรรมะตามแนวอภิธรรม พุทธปรัชญาตามนัย พระ
อภิธรรม จิตวิทยาในพระอภิธรรมและการประยุกต์ใช้หลักพระอภิธรรมในการดารงชีวิต
To study structure and contents of the AbhidhammaPitaka, group
classification in AbhidhammaPitaka, history and essence of Abhidhamma from the
scriptures of AbhidhammaPitaka, Abhidhamma in the position of the Buddhist academic
principles, principles of explanation and interpretation of Dhamma, the Buddhist
philosophy, psychological science and application of principles of Abhidhamma in living
BU5005
พุทธวิถีไทย
3(3-0-6)
Buddhism and Thai Ways of Life
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติไทยและรากฐาน
สาคัญของวัฒนธรรม เป็นองค์ความสามัคคี เป็นสถาบันคู่ชาติและพระมหากษัตริย์ เป็นแหล่งหล่อหลอม
เอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและการพัฒนาชาติ ความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา หลักศาสนพิธี และรูปแบบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
The importance of Buddhism as Thai national religion and the
important foundation of the culture, the mark of unity, the institute of the nation and the
King, the resource for creation of the national identity, the instrument for problem-solving
and the development of the nation, the Buddhist institutionalism, the Triple Gem, the
Buddhist holy days, the principles of the religious ceremony and the Buddhist activities.
จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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BU5006

ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali for a Buddhist Research
ศึกษาหลักไวยากรณ์ การอ่าน การแปลภาษาบาลีเบื้องต้นการใช้ภาษาบาลีและ
การใช้คาภาษาบาลีในภาษาไทยภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลีฝึก
ทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี
To study grammar, reading, translation of basic Pali, usage of Pali
and Pali words in Thai language, Pali and Buddhism, Buddhist scriptures in Pali, practice
and testing, to find out the short contents of Buddhism, or a brief from summarized Pali
documents.
BU5007
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Sanskrit for a Buddhist Research
ศึ ก ษาหลั ก ไวยากรณ์ การอ่ า น การแปลภาษาสั น สฤตเบื้ อ งต้ น การใช้ ภ าษา
สันสกฤตและการใช้คาภาษาสันสกฤตในภาษาไทยภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนาคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ฉบั บ ภาษาสั น สกฤตฝึ กทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษา
สันสกฤต
To study grammar, reading, translation of basic Sanskrit, usage of
Sanskrit and Sanskrit words in Thai language, Sanskrit and Buddhism, the Buddhist scriptures
in Sanskrit version, the practice and testing to find out the short contents of Buddhism, or
a brief summarized Sanskrit documents
BU5008
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(3-0-6)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิปั สสนากรรมฐาน หลั กการปฏิบัติธุดงค์ ศึกษาการสอนกรรมฐานและการปฏิบัติกรรมฐานจากสานัก
กรรมฐานที่สาคัญในประเทศไทย ฝึกปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
เงื่อนไขรายวิชา
ฝึกปฏิบัติกรรมฐานนอกสถานที่หรือในสานักปฏิบัติอย่างน้อยภาคการศึกษาละ
30 ชั่วโมง ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
The concepts, principles, ways of meditation practice in the
Buddhism of both Samathakammathana (concentration development) and
Vipassanakammathana (Insight development), the principles of Dhutonga practice (Austere
practice), study the teaching of subjects of meditation and meditation exercise from the
important meditation units in Thailand, practice in the right meditation development in
according to the Buddhist teachings.
The condition of subject:
To practice the meditation at schools of meditation teaching at
least 30 hours for every semester until the completion of education
BU5009
พระพุทธศาสนามหายาน
3(3-0-6)
Mahayana Buddhism
จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้น
ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
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
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวัน ตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ พระติชนัทฮันห์ เป็นต้น
To study situations of the Buddhism after Lord Buddha passed
away, history and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata,
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki,
PhraThichNhatHanhetc
BU5010
ศาสนศึกษา
3(3-0-6)
Religious Studies
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
To study fundamental knowledge about the religions, ways of
thinking, theory of the origin of religions, religious background history, culture, economy,
society, politics of Brahmanism (Hindu), Buddhism, Christianity, and Islamism. To study
different components interesting each religious founder turning to the religion, the
religious practice and experience of each founder, the analysis in comparison of religions
on structure, virtue, world views, ritual, school, goodness and ultimate objective of
important religions, current status of each religion, rights of beliefs of religion, religious
relation and good understanding among religions
BU5011
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Buddhism Propagation
ศึ กษาค าศั พท์ ภาษาอั งกฤษเฉพาะทางพระพุ ทธศาสนา ฝึ กพู ดหรื อสนทนาและ
อธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะ
ด้วยภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กาหนดให้
To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice
in conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as
defined
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BU5012

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
3(3-0-6)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อ สังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนีปัญญาสชาดก มหาชาติคาหลวง มหาเวสสันดรชาดก
ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
To study important literatures of the Buddhism from Sukhaya
period to the present time by learning and analyzing of the summary essence, the
outstanding points, evolution of value and influence over Thai society and Buddhism:
Triphumiphraruang, Mangaladipani, Pannasajataka, Mahajatikamluang,
Mahavessantarajataka, Pathamasambothikatha etc. To study history and the result of work
of Buddhist scholars of both monks and laymen including Buddhist literature in Thai
locality
BU5013
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Information Technology for Buddhism Propagation
หลั ก การ วิ ธี การและเป้ า หมายการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาจากพระไตรปิ ฎ ก
คุณสมบั ติ นั กเผยแผ่และนั กประชาสั มพันธ์ วิทยาการประชาสั มพันธ์สมัยใหม่ สื่ อและระบบเทคโนโ ลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อิทธิพลและผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน ฝึกหัดการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการเทศน์แบบต่าง
ๆ และฝึกพูดตามหลักวิชาการวาทศิลป์
The principles, methods and targets of Buddhism extension from
Tipitaka, quality of Buddhist missionary and public information officer, modern public
information science, media and information technology systems for the extension of
Buddhism, the influence and impact of media and information technology towards
Buddhism and Buddhist followers, practice in writing Buddhist articles, practice in different
styles of Dhamma sermon, and speaking practice on the principles of oratory basis
BU5014
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Buddhism, Science and Technology
วิธีการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความสอดคล้องกัน
ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ จิตวิทยา กฎ
แห่งกรรมของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ ผลกระทบและผลดีของพระพุทธศาสนาจากพัฒนาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวจิต
Methods of seeking for the truth of Buddhism and sciences, the
conformity of Buddhism and sciences, Buddhism and physical science, biology,
psychology, rules of Kamma (action) and sciences, scientific development and technology,
and bio-psychological technology
BU5015
พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Buddhism and Globalization
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วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทของ
องค์กรบุคลากรและนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา การตีความคาสอนของพระพุทธศาสนาปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนาและปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ
กระแสโลกาภิวัตน์และธรรมานุวัตร พุทธวิทยาเพื่อการรู้เท่าทันกระแสและความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ภายใต้บริบทของข้อมูลข่าวสาร ท่าทีและการปฏิบัติต่อข้อมูลข่าวสาร ในฐานะชาวพุทธรวมทั้งการป้องกัน
และแก้ไขข้อบกพร่องและผลเสียของกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักวิถีพุทธ
The analysis of roles and conditions of Buddhism in a modern
world, roles of organization, personnel, and Buddhist academicians, interpretation of
Buddhist teachings, problems of Buddhism and external problems with an impact on the
growth and decline of comparative Buddhism, tendency of globalization and Dhamma
practice, Buddhist knowledge for the awareness of tendency and change of the world
community under the contents of data, altitude and practice on the information as
Buddhists in both prevention and recorrection of the weakness, and damage of the
globalization in according to the Buddhist ways
BU5016
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Buddhism and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิด หลักการและความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความผิดพลาด
ของการพัฒ นาแบบตะวัน ตกภายใต้กระแสบริโภคนิยม และความไม่กลมกลื นของการพัฒ นาตามหลั ก
วิชาการสมัยใหม่และการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา การพัฒนาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ การพั ฒ นาที่ ไม่ ท าลายระบบนิ เ วศน์ ทดลองสร้ า งโมเดลโครงการพัฒ นาแบบยั่ ง ยื น โดย
ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
To study concepts, principles and the meaning of sustainable
development, a mistake of the western development under the tendency of
consumption wave and disharmony of the development as a modern academic principles
and the development as the Buddhist teachings, the development on sufficient economy
basis as per the king’s conception, the development of non-destructive ecological
systems, the construction of a project model for sustainable development by combining
of Buddhist teachings and modern technology : the Buddhism and peace
BU5017
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism in the Contemporary Thai Society
ประวัติการนับถือพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย พระพุทธศาสนากับชนชาติ
ไทย พระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจาชาติไทย พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ สถานะของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน บทบาทของสถาบันสงฆ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาล ประชาชน
ต่อพระพุทธศาสนา การบริหาร การศึกษา การปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และพุทธ
บริษัท บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมไทยและสังคมโลก
The history of beliefs of Buddhism of Thai people, Buddhism and
Thai people, Buddhism as national religion, Buddhism and national security, status of
Buddhism in modern Thai society, roles of Sangha institute, institute of the King, government,
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and people towards Buddhism, administration, education, practice and propagation of
Buddhist monks and Buddhist followers, roles of monks in Thai and world societies
BU5018
การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Affairs Administration
วิ เ คราะห์ รู ป แบบและโครงสร้ า งการบริ ห ารกิ จ การพระพุ ท ธศาสนาในสมั ย
พุทธกาล ถึงปัจจุบัน หลักการบริการกิจการพระพุทธศาสนาโดยพุทธบริษัท ศึกษาโครงสร้าง ระบบการ
ปกครองและระบบบริหารกิจการคณะสงฆ์ ไทย การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ การจัดการ ศาสนสมบัติ
ภาวะผู้นาทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ
ศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการวัดการพัฒนาวัดโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
และการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุ มชน หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของ
ชุมชน และการพัฒนาวัดให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชน
The analysis of forms and structure of Buddhist affairs
administration in the Buddha’s time to the present, the principles of Buddhist affairs
administration by the Buddhist followers. to study structure, systems of administration and
the system of Thai Sangha affairs administration, Thai Sangha educational administration,
management of religious properties, Buddhist leadership, case study, and methods of
capital management, the account of temple and audit
To study status of temple administration, development of temple
by using the method of management and good administration, relation between temple
and community, participation in temple administration in community and development of
temple as a centre of learning and spirit in community
(2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและสังเขปเนื้อหารายวิชา
น(น-ป-ต)
HU2101
การฟังพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Listening and Speaking
ฟังระบบเสียง การเน้นเสียงหนักเบา ทานองเสียง จังหวะและการแยกกลุ่มคาโดย
ถูกต้อง ฝึกฟังข้อความสั้นๆ เช่น บทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา ฝึกเขียนตามคาบอก
(Dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน โดยสามารถบอกได้ว่า ข้อความที่ฟัง เป็นข้อความชนิดใด
พร้อมทั้งจับใจความสาคัญ การเก็บใจความสาคัญจากเรื่องหรือบทสนทนาสั้นๆที่ได้ยิน สนทนาโต้ตอบใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยออกเสียงได้ถูกต้อง ใช้คาศัพท์และโครงสร้างที่จาเป็นได้ถูกต้องและเหมาะสม ฝึก
สนทนาเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งฝึกการสนทนาธรรมะ
To listen to English sound system by focusing on a stress of words; strongand 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.
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HU2102

การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Reading
ศึกษาหลักการอ่านเบื้องต้น เทคนิคการอ่าน และการใช้พจนานุกรมเพื่อช่วยใน
การอ่าน การอ่านระดับ คา วลี ประโยค อนุเฉท และบทความสรุปสาระจากเรื่องที่อ่านด้วยการเขียน
หรือการพูด
Study reading principles, reading techniques, the use of dictionary
to assist reading, reading words, phrases, sentences, paragraphs, and articles, summarizing
the reading content in writing or oral presentation
HU2103
ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรตเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Transformational Grammar
ทฤษฎีการพัฒนาของทฤษฎีไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต โดยเฉพาะเรื่องชนิด
ของกฎปริวรรต การใช้กฎ ความสาคัญในการเรียงลาดับกฎ
Theories of the development of transformational English grammar,
especially rules of transformational English grammar, usage of grammar rules, and the
importance of grammar rules in a proper order
HU2104
วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Literature
ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษเช่นกวีนิพนธ์ละครนวนิยายร้อยแก้ว
การวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่างๆเป็นต้น
To study fundamental principles relating to English literature such
as novel writing, drama, fiction, narration, and literature criticisms, etc
HU2105
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Linguistics
ธรรมชาติ องค์ประกอบและหน้าที่ของภาษา ความเป็นสากลของภาษา วิธีการ
วิเคราะห์ภาษา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
Nature, elements and functions of Internationalization of languages.
Language analysis methods and study of the relationship between linguistics and other
areas.
HU2106
สัทศาสตร์และสรศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Phonetics and Phonology
ศึ ก ษาความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) และและสรศาสตร์
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการออกเสียงและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
To study the introduction of English Phonetics and Phonology in
order to lay dawn the foundation of correct pronunciation and communication.
HU2107
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Pronunciation
ศึกษาสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งเสียงสระ
พยัญชนะ เสียงหนักเบา (Stress) และทานองเสียง (Intonation) โดยอาศัยคาอธิบายพื้นฐานทางสัทศาสตร์
สากลสาหรับการเทียบเสียงในพจนานุกรม
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To study phonetic symbols of words defined in phonetics
pronunciation of English for vowels and consonants, stress, and intonation and give
fundamental explanatory word for pronunciation in a dictionary.
HU2108
การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
สนทนาในเรื่องการแนะนาตนเองและบุคคลอื่น วันหยุด ความประทับใจ การถาม
เวลา การบอกทาง การบอกตาแหน่ง การสนทนาเรื่องที่ชอบและไม่ชอบ อาหาร การวางแผน ความสาเร็จ
และความล้มเหลวในชีวิต สุขภาพ ความเจ็บป่วย ข่าวสารประจาวัน การซื้อของ กีฬา การท่องเที่ยว การให้
เหตุผล และอาชีพ
Conversation on introducing oneself and others, holidays, the
greatest, time, directions, locations, like and dislike plans and foods, success and failure in
life, health and sickness, coverage news, shopping, sports, traveling, reasoning and careers
HU2109
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure
โครงสร้ า งและความหมายของ ค า วลี และประโยคชนิ ด ต่ า งๆวิ เ คราะห์
โครงสร้างของประโยคจากข้อความที่ตัดตอนมาวิเคราะห์ โครงสร้างพื้นฐานของภาษาพูด และภาษาเขียน
โครงสร้างหลักของภาษาเขียน การใช้คาเชื่อม และเครื่องหมายวรรคตอนประเภทต่างๆ
Structures and meanings of words, phrases and sentences, analysis
of structures of sentences retrieved from the articles, analysis of written and spoken
language structures, the main structure of written language, the use of connecting words
and punctuation marks.
HU2110
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Writing Principles
ศึกษาหลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สามารถเขียนให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ โดยเริ่มต้นจากการเขียนเกี่ย วกับตนเอง ชีวิตประจาวัน สิ่งที่ชื่นชอบ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว
สามารถเขี ย นสรุ ป ใจความส าคั ญ ของบทคั ด ย่ อ และเอกสารทางวิ ช าการจากฝึ ก การเขี ย นบทคั ด ย่ อ
ภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Study the basic English writing principles according to correct English
grammar, writing the personal information, daily activities, favorite things and so on as well
as writing the summarize of the academic abstracts, practice writing the English abstracts
of academic works and electronic academic medias.
HU2111
การเขียนอนุเฉทและความเรียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Paragraph and Essay Writing
หลักการเขียนอนุเฉทโดยการตั้งประโยคหลักและหาเหตุผลเพื่ออธิบายประโยค
หลักการเขียนความเรียงเพื่ออธิบายความเล่าเรื่องการให้เหตุผลการเปรียบเทียบการจาแนกแยกแยะและ
การอุปมาอุปไมย
Principles in topic sentence writing and supporting sentence writing
in a paragraph, principles in essay writing on description, narration, reasoning, comparison,
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classification and metaphor
HU2112
การวิเคราะห์คาและประโยค
3(3-0-6)
Analysis of Words and Sentences
หลักการวิเคราะห์คาและประโยคตามทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งกระบวนการสร้างคา
แลประโยคในภาษาด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์
Principles of word and sentences analyzing according to theories,
including the process of constructing words and sentences in language with linguistic
methods.
HU2113
ภาษากับความหมาย
3(3-0-6)
Language and Meaning
ความหมายด้วยวิธีการทางภาษาศาสตร์ องค์ประกอบของความหมายในระดับคา
ประโยค และข้อความ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโลกรอบตัว
Meaning by linguistic method. Elements of meaning in word,
sentence and message levels. Relationship between meaning and knowledge and
experiences around the world.
HU2114
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Analytical Reading in English
หลักและวิธีการอ่านวิเคราะห์ข้อความบทความ และวรรณกรรมประเภทต่างๆ
เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องการใช้เหตุผลและลักษณะของการใช้คาและโวหาร
Principles and methods in analytical reading passages, articles, and
literary works in order to analyze correctness of information, reasoning, using words and
idioms.
HU2115
การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Translation
ศึกษาหลักการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายหลักการและวิธี
แปลแบบต่ า งๆแปลอั ง กฤษเป็ น ไทยและไทยเป็ น อั ง กฤษโดยเน้ น ประโยค (Sentences) และอนุ เ ฉท
(Paragraphs) ที่มีเนื้อหาทั่วไปและที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
Study the basic of English Translation on the goals, principles, and
methods of translation, translating English into Thai, and Thai into English focusing on
sentences and paragraphs with general contents, and the contents relating to Buddhism.
HU2116
หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to English Communication
หลักการและทฤษฎีในการสื่อสาร บทบาท และผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อ
บุคคลและสังคม รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนอิทธิพลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Principles and theories of communication. Roles and related effects
of communication toward individuals and society. Forms of English for communication.
Influences and responsibilities of mass communication toward society.
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HU2117

การแปลและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Translation and Communication
ศึกษาหลักการแปลและการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นเกี่ยวกับ จุดมุ่งหมาย
หลักการและวิธีแปลแบบต่างๆ แปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษที่เน้นเฉพาะเรื่องการสื่อสาร
Study the basic of English Translation and communication on the
goals, principles, and methods of translation, translating English into Thai, and Thai into
English focusing on communication.
HU2118
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
3 (3-0-6)
English for Communication in Careers
การฟัง พูด อ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ทางาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์งาน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อกรอกเอกสารต่างๆ ในการทางาน
Listening, speaking, reading, writing and communicating in English for
career preparation, reading job advertisements, writing job application letter and resume,
job interview, using English in filling work documents
HU2119
เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Short Story and Novel
อ่านเรื่ องสั้ น ทั้งของอังกฤษและอเมริกันไม่น้อยกว่า 5 เล่ ม เปรียบเทียบและ
วิจารณ์และศึกษาความเป็นมาของนวนิยาย เลือกศึกษานวนิยายอังกฤษและอเมริกันอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย
เลือกของนักเขียนที่มีชื่อเสียง วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
To read short stories written by English and American authors at
least 5 books for comparison, and criticism, to study a background history of novels, and
choose at least 2 novels of famous English and American authors, criticizing and
comparing
HU2120
กวีนิพนธ์อังกฤษ
3 (3-0-6)
English Poetry
ศึกษาและวิจ ารณ์กวีนิพนธ์ของกวีอังกฤษที่ส าคัญๆ เช่น ชอเซอร์ (Chaucer)
สเป็นเซอร์(Spenser) เช็คสเปียร์ (Shakespeare) มิลตัน (Milton) เวิร์ดสเวิร์ธ (Wordsworth) คอเลอริดจ์
(Coleridge) คีตส์ (Keats) เป็นต้น
To study and criticize English poetries written by famous poets such
as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge and Keats, etc.
HU2121
การอ่านและตีความวรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Introduction to Reading and Interpret English Literature
วิเคราะห์เนื้อหาทางวรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยเน้นการอ่านสาระ
ข้อความภาษาอังกฤษ พิจารณาหลักการและแนวการเขียน การใช้ถ้อยคา โครงสร้างทางภาษา และลีลาการ
ใช้ภาษาด้านวรรณกรรม วิเคราะห์เปรียบเทียบงานเขียนวรรณกรรมที่หลากหลาย และความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์อื่นๆ

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

มคอ. 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

38

Analysis of basic English literature. Focus on reading English text.
Consider the principles and concepts of writing the structure of language and the language
of literature. Comprehensive analysis of the various types of literary and related to other
fields.
HU2122
ภาษาอังกฤษกับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
English and Buddhist Literature
ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ การสนทนาที่สาคัญของพระพุทธศาสนา ตลอดจน
ศึ ก ษา กิ จ กรรม พิ ธี ก รรม ประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งราว วรรณคดี วรรณกรรม และค าสอนที่ ส าคั ญ ของ
พระพุทธศาสนาเพื่อให้สามารถจดจาและสื่อสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษตลอดจนสามารถไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและการทางาน
Study English important vocabularies of Buddhism as well as study
the main Buddhist activities, rituals, history, stories, literatures and teachings in order to
remember all those mentioned in English as well as can apply to dairy life and work as
well.
HU2123
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
English for Buddhist Teachings Translation
หลักการและวิธีแปลแบบต่างๆ โดยแปลอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษโดย
เน้ น ประโยค (Sentences) และอนุ เ ฉท (Paragraphs) ที่ มี เ นื้อ หาเกี่ ย วกับ หลั กธรรมค าสอน งานวิ จั ย
บทความต่างๆ ด้านพระพุทธศาสนา
Principles and methods of translation, translating English into Thai,
and Thai into English focusing on sentences and paragraphs with relating to teachings,
research, articles of Buddhism.
HU2124
สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Seminar in English for Communication
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานต่างๆ เช่น
งานวิจัย การเรียนการสอน การประกอบอาชีพต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกทักษะ
การฟังการพูดการอ่านและการเขียนโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
To study and analyze the problems of English for Communication
usage in various skills such as research skill, teaching and learning skill including the
various careers that use English for communication. As well as skills in listening, speaking,
reading and writing by using many techniques in order to have the effective
communication.
HU2125
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Communication Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ หลักการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผลของการ
วิจัย หลักการนาเสนอผลงาน หลักการตีพิมพ์ และการนาวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
ต่อไป
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To study the English for communication research methodology,
research principles, sample sampling, data collecting, data analysis, interpretation,
conclusion, discussion, research presentation method, publication method, and
application of methodology for advanced study
HU2126
วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Syntax
ระบบโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษตามแนวคิดของภาษาศาสตร์พรรณนา
และข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดทางภาษาศาสตร์ต่างๆที่ว่าด้วยโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษวิเคราะห์
โครงสร้างประโยคตามหลักภาษาศาสตร์
Structures of English sentences based on ideas stated in linguistics,
description, and the different concepts of linguistics in terms of structure of English
sentences, and syntactical analysis of English sentences structures.
HU2127
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
English Newspaper Reading
การอ่านหัวข้อข่าวเนื้อหาข่าวและบทความต่างๆในหนังสือพิมพ์การใช้คาศัพท์วลี
และประโยคภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆการใช้เครื่องหมายวรรคตอนการจับประเด็นข่าวการหารายละเอียด
การอ่านเชิงวิจารณ์ข่างในหนังสือพิมพ์
Reading headlines, news and articles in newspapers, English terms,
phrases and sentences regularly used in newspapers, the use of punctuation marks,
finding the main content and supporting details, critical reading of the news
HU2128
วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Oral Communication
ศึกษาความหมายและหลักการแปลและหลักการของวาทศาสตร์ ต้นกาเนิดและ
วิวัฒนาการของวาทศาสตร์ ศึกษาวาทศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษและการสื่ อสารตลอดจนแขนงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งศึกษากฎเกณฑ์ทางวาทศาสตร์ คานิยามคาศัพท์ทางวาทศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษด้านวาทศาสตร์ เช่น การสื่อสาร การแปล การฟัง การพูดที่ใช้ในการเข้าสังคมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสื่อสารในอาชีพด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น
Study the meaning and principles of English translation and oral
communication, origins and evolution of oral communication. Study English oral
communication as well as various fields that related to the oral communication. Study
the rule and principle of the rhetoric, definition, vocabularies of rhetoric. Practice English
skills for oral communication, rhetoric such as listening, speaking, translation and social
speaking and communication to build relationships, understandings and attitudes to
communicate in English professions.
HU2129
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
English for Tourist Guides
การใช้ประโยคสานวนพูดภาษาอังกฤษในการการทักทายสนทนาการเล่าเรื่อง
ตอบคาถามการพรรณนาประวัติบุคคลศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีศาสนพิธีพุทธสถานและสถานที่ที่เป็นจุด
สนใจของนักท่องเที่ยว
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Using English sentences, words, phrases and expressions essentialfor
greeting and conversation, response to questions, description of personal history, art,
cultures, festivals, religious rituals, holy places of Buddhism, and significant attractions for
tourists.
HU2130
การพูดและการนาเสนอเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Speaking and Presenting in English
ศึกษาหลักการนาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ เช่น คาศัพท์ ประโยคต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการนาเสนอ การแนะนาตนเอง การนาเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการประชุม ข้อมูลด้านการ
วิจัย วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่มีทั้งรูปแบบ สถิติ แผนภาพ และตาราง เป็นต้น
โดยมีการใช้สื่อ นวตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมด้วย
Study the principle of approaches, vocabularies, sentences of
presentation, introduction as well as the method to present the various types information
such as meeting reports, research, sciences, health and interesting information in the
forms of graph, pictures, statistics, tables and so on as well as apply the technology and
innovation of presentation as well.
HU2131
ภาษาอังกฤษและการสื่อสารสาหรับเลขานุการ
3 (3-0-6)
Secretarial English and Communication
หลักการสื่อสารสาหรับงานเลขานุการ การอ่านและเขียน จดหมายชนิดต่างๆ
การจดบันทึก การให้คาอธิบาย การย่อ ความ การกล่าวสรุป การแปลเอกสาร การเขียนสรุปรายงานการ
ประชุม
Principles for Secretarial English and Communication, Reading and
writing letters, memorandums, explaining, summarizing, reporting, briefing, translating and
writing minutes of meeting
HU2132
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสานักงาน
3 (3-0-6)
English Communication for Offices Working
ศึกษารูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในสานักงาน และฝึกทักษะที่จาเป็นด้าน
ภาษาอังกฤษในสานักงาน เช่น การอ่านและเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงานสรุปและรายงาน
การประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเลคโทรนิค การใช้โทรศัพท์ เป็นต้น
Study the various types of office communication as well as practice
the necessary skills for office works such as reading and writing in business letters,
memorandum, summary, reports, e-mails, and telephone corresponding.
HU2133
การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
English Communication for Business
รูปแบบและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในเอกสารและการติดต่อ สื่อสารทางธุรกิจ
เช่นจดหมาย ประกาศ สัญญา รายงาน บันทึก และจดหมายอิเลคโทรนิค
Forms and expressions of English used in documents and
communication in business such as letters, contracts, announcements, reports, notes and
emails.
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HU2134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา
3 (3-0-6)
English Communication for Public Relations and Advertising
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
และโฆษณา การเขี ย นชื่ อ เรื่ อ ง หั ว ข้ อ สโลแกน และวลี ใ นการโฆษณา และเอกสารด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา
English language skills for communication, required to perform the
tasks related to
public relations and advertising. Writing headings, headlines, slogans
and set phrases in advertisement and public relation materials, developing oral
communication strategies for public relations and advertising
HU2135
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
English for Tourism and Hotel
สานวน สนทน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
การสื่ อ สารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สภาพภู มิ ศ าสตร์
ประวั ติศ าสตร์ แ ละการเดิ น ทางในประเทศไทยและภาษาอัง กฤษที่ใ ช้ใ นการปฏิบั ติ งานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
อุตสาหกรรมการโรงแรมเพื่อ สื่อสารและจัดการด้านโรงแรม
Conversation, technical terms, expressions and structures of English
used in tourism business, communication in tourism concerning tourist attractions, society,
arts, cultures, geographical features, history and transportation in Thailand. English
language skills required to perform the tasks related to hotel industry for communication
and hotel management
HU2136
ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและโต้วาที
3 (3-0-6)
English for Discussion and Debate
หลักการและวิธีการในการอภิปราย และโต้วาที ฝึกอภิปรายและโต้วาทีในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาและสถานการณ์ปัจจุบัน
Principles, techniques and strategies in discussion and debate,
discussion and debate on the topics concerning Buddhism, Buddhist situations and current
situations
HU2137
ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้สังคมและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
ASEAN Language for Social Learning and Communicating
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของภาษาใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซี ยนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อการสื่อสารการและทาความเข้าใจด้านสังคม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ASEAN language development on listening, speaking, reading and
writing; communication and understanding society, tradition and culture.
HU2138
ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารสากล
3 (3-0-6)
English and Culture for International Communication
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารสากล
ความรู้และทักษะ และการปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมขนบธรรมเนียมมารยาท ความหลากหลายในด้านความเชื่อ
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ค่านิยม บรรทัดฐาน และมุมมอง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งมีความหลากหลายด้านและใน
สภาพที่แตกต่า งกัน เช่น ด้า นการศึกษา การเจรจาต่อรอง การติดต่อ การค้า ธุ รกิจ เทคโนโลยี ภาษา
แคมเปญสุ ข ภาพ เชื้ อ ชาติ และ เพศสภาพ และความเชื่ อ และความศรั ท ธาที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น ต้ น
Basic concepts and theories in English and culture for international
communication and practical knowledge and skill, such as customs and etiquettes;
variation in beliefs, values, norms and worldview; cross-cultural communication in a
variety of setting and different conditions and areas such as education, negotiation,
marketing, business, technology, languages, health campaigns, ethnicity, gender, believe
and faith.
HU2139
เทคโนโลยีและนวตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Technology and Innovation of English Communication
ศึกษาข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใน
หลากหลายวิธี การและหลากหลายช่ องทางที่ มีความนิย มและเป็ นประโยชน์ใ นยุค โลกาภิวั ฒ น์แ ละใน
ศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0
Study the information Technology and Innovation of English
Communication in the popular and famous various methods, channels in globalization,
21st century and Thailand 4.0
HU2140
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา 3 (3-0-6)
English for Buddhist Essay Writing
หลั กการเขี ย นประโยคย่อ หน้ าและรูป แบบของการเขี ยนเขี ยนความเรี ยงที่ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยภาษาอังกฤษและหัวข้อธรรมะด้วยภาษาอังกฤษโดยมีความยาวตั้งแต่
300-1,000คา
Principles of writing sentences, opening paragraph, and forms of
writing, writing English essay about Buddhism and explaining Dhamma in English using 3001,000 words
HU2141
ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
English Skills in Buddhist Research
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษกับพระพุทธศาสนา เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับ นิทาน ชาดก
วรรณคดี และคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับ ภาษาอังกฤษ ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนา
สั้นๆหรือโดยย่อจากเอกสารภาษาอังกฤษ
To study English usage for Buddhism, the Buddhist stories, fables
and scriptures in English version, the practice and testing to find out the short contents of
Buddhism, or a brief summarized English documents
HU2142
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
st
English for Buddhism Propagation in 21 Century
ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกพูดหรือสนทนาและ
อธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษฝึกหัดเขียนเรียงความอธิบายพุทธศาสนสุภาษิต และฝึกเขียนบทความธรรมะ
ด้วยภาษาอังกฤษ และย่อความจากบทความธรรมะที่กาหนดให้ โดยนามาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อการเผยแพร่ในศตวรรษที่ 21
To study specific English vocabulary for Buddhism, speaking practice
in conversation and explanation of Dhamma in English, practice in writing essay about
Buddhist proverbs and Dhamma articles in English and abstract of Dhamma articles as
defined as well as integrate with the technology for 21st century propagation and use.
HU2143
หลักการสอนและการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
Teaching and English Knowledge Transfer Principles
ศึกษาวิเคราะห์หลักการสอนและการถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษ วิ ธี ส อ น
และการถ่ายทอดความรู้ ภาษาอังกฤษร่ วมสมัยและการประยุกต์ใช้วิธีสอนร่วมสมัย วิเคราะห์ห ลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ฝึกการเขียนแผนการสอน แผนการเรียนรู้ใบความรู้
ใบงานหรือใบกิจกรรมและแบบประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
To study the principles of teaching and English Knowledge transfer,
analysis of the contemporary teaching method and the application of the contemporary
teaching method for learning-teaching of English, the analysis of the English curriculum in
the preliminary educational curriculum, the standardization of learning of the learning
group and the standardization of learning of the English subject, practice of writing of
teaching plan, learning plan on knowledge, work, or activity and assessment of the result
of learning of the English, the media for learning and teaching of English.
HU2144
การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
Career Preparation in English for Communication
ศึกษาหลักและวิธีการ เพื่อเตรียมความด้านอาชีพ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เข้าใจด้านอาชีพ การเขียนรายงาน ตลอดจน
สร้างความมั่นใจ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพต่อไป
To study the principle and method of career preparation, to
prepare students on the careers which emphasizes on English for communication. In
addition to develop students’ knowledge, perception of career such as the approach of
report writing, confidence, skills, attitude, motivation, characteristics appropriate to the
future career.
HU2145
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6(0-600-0)
Practicum in English for Communication
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในองค์กรทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เหมาะสมกับนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เน้นการปฏิบัติงานจริง
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้ทักษะการฟังการพูด การสนทนา และทักษะอื่นๆ ที่
จาเป็น เช่น การอ่านและการเขียน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
นาเสนอรายงาน อภิปรายผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตลอดจนเสนอแนะแนวทางปรับปรุง งาน ต่อวิทยาลัย
เป็นลาดับต่อไป
Practicum in English for Communication at both private and
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government sectors, national and international that are appropriate for students.
Emphasize on the English for communication skills especially the skills of listening,
speaking, communication and other necessary skills such as reading and writing skills etc.
Besides students must write the Practicum in English for Communication report as well as
present, discuss the Practicum in English for Communication working results in order to
improve cooperative education work to the college at the end of the working.
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ตามความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-ฉายา นามสกุล
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่
(จากคุณวุฒิระดับสูงสุด
ถึงปริญญาตรี)
1
2

3
4
5

สถาบันการศึกษา
สาเร็จจาก

ปีที่
จบ
พระอุดมธีรคุณ
M.A. (English)
Banaras Hindu University, 2540
(ภาวัต วิสทุ เธสโก, แสวง
India
ดี)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
2535
นางสาวบัณฑิกา จารุมา M.A.(Conflict Analysis Royal Roads University,
2554
and Management )
Canada
ศศ.ม. (ภาษาและ
ม. มหิดล
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร
และการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
ม. ธรรมศาสตร์
นางสาวบุศรา สุวรรณ M.A. (Linguistics)
Banaras Hindu University,
ไตรย์
India
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ม. รามคาแหง
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร ศศ.ม. (การสอน
ม. ราชภัฏนครราชสีมา
ภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม. ศิลปากร
พระมหาเอกวัฒน์
ค.ม. (จิตวิทยาแนะแนว ม. ราชภัฏนครราชสีมา
สิริสมฺปนฺโน
การศึกษา)
(สืบศรี)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550
2544
2559
2554
2558
2517
2559
2554
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา นามสกุล
1
นางสาวธิติมนต์ เล็กอุทัย
2

Mr. Sanjoy Barua
Chowdhury

3

Venerable Pandava

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
Bachelor of Arts in Linguistics
Master of Arts in Linguistics
Master of Arts in Buddhist Studies
(With Distinction)
Bachelor of Arts in Religious
Studies
Master of Arts in Buddhist Studies
Bachelor of Arts in Religious
Studies
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ตาแหน่งวิชาการ
-

-

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง จึงได้กาหนดรายวิชา
HU2144 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ HU2145
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงาน
ใดๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรมและการทางาน
เป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 รวมระยะเวลา 600 ชั่วโมง ดังนี้
กาหนดให้ฝึกปฏิบัติ 15 สัปดาห์ หรือ 75 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (75X8 = 600 ชัว่ โมง)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ
กาหนด)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อม
ทั้งระบุ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1.1 ความคิดวิเคราะห์และ -จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
สร้างสรรค์
ในรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-รายวิชาภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ ฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และ
บูรณาการทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และเขียน
โครงสร้างของประโยคตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
-รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1-2 ได้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา และ
มอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์เขียนบทละครสั้นๆ และร่วมกัน
แสดงในห้องเรียน
1.2 ความสามารถด้าน
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุดสาหรับให้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่างๆ
สารสนเทศ
-จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆของคณะฯ
-มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทางานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝึกให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆได้
-ฝึกฝนนักศึกษาจัดเตรียมสื่อเพาเวอร์พอยต์ในการนาเสนอผลงาน
1.3 ความสามารถด้านการใช้ -จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร -รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1-2 แบ่งกลุ่มนักศึกษาจับคู่สนทนา
ตามสถานการณ์ต่างๆ
-ฝึกฝนการอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษสอดแทรกตามรายวิชาต่างๆ
-ทุกรายวิชาเน้นการบรรยาย ถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ
-ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
1.4 การวางแผนการทางาน -จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาทางานกันเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้การ
การติดต่อสื่อสาร การทางาน วางแผนการทางาน ทางานร่วมกัน การทางานเป็นทีม การมีมนุษย
ร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์
สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม
คุณธรรม ศีลธรรม
-มีรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาพระพุทธศาสนา 30
จรรยาบรรณและจริยธรรม หน่วยกิตสาหรับนักศึกษาและมีการสอดแทรกคุณธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามรายวิชาต่างๆ
-จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการการวางแผนการ
ทางาน ทางานร่วมกัน การทางานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรม
-มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้คาแนะนาและคาปรึกษาต่างๆ
-นักศึกษามีโอกาสร่วมทางานบริการให้กับชุมชนในโครงการต่างๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีหลักธรรมในการ
1) มีการสอนสอดแทรก
ดาเนินชีวิต
หลักธรรมและปลูกฝังความมี
2) มีวินัย เคารพใน
ระเบียบวินัย
กฎหมายและสิทธิของคน 2) มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
อื่นๆ
3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
3) มีจิตใจเสียสละ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ประพฤติตนเกื้อกูลต่อ
สังคม
2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม
เคารพกฎหมาย และเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์
ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ศิลปะภาษาและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการ
ใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมีระเบียบ
วินัย
2) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม
3) ประเมินความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ และงานที่มอบหมาย

กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอด
2) การมอบหมายงานศึกษา
ค้นคว้า และการนาเสนอผลงาน
จากการค้นคว้า
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บูรณาการสาระความรู้ทุกรายวิชา
ผ่านเวทีกิจกรรมสรุปบทเรียนใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้ 1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
เกื้อกูลต่อสังคมและ
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
สิ่งแวดล้อม
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
2) วิเคราะห์ และประเมิน
ทางสังคม ศาสนา กิจกรรม
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้ วิชาการ และการศึกษาดูงาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การ
นาเสนอผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้า การใช้สื่อ และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย
3) ประเมินการมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1)ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทา
และการแสดงออก
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
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อย่างเหมาะสม
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนว กิจกรรมที่มอบหมาย
ทางการทางานและดารงชีวิตได้
อย่างเป็น
สุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการ
ทางาน และการติดต่อสื่อสาร
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้
1) กาหนดวิธีการเรียนการสอน 1) ประเมินผลจากการทางานเป็น
เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ตามกาลเทศะ
2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ 2) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
การทางานเป็นทีม
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และ
3) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 3) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
ป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติ
พฤติกรรมของผู้เรียน
มิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน
และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่ม
1) จัดการเรียนการสอนใน
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดย
ความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูล รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
อาจารย์ผู้สอน
เชิงตัวเลขได้
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และ
2) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
2) มีความสามารถในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แสวงหาความรู้ การจัดเก็บ
การศึกษาค้นคว้า
และคอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมูลและการ
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 3) ประเมินการนาเสนอผลงานจาก
นาเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทาง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าผ่านสื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
และคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ
3) มีความสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สาหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีจิตสานึกและตระหนักใน
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง ปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความ
วิชาการและหรือวิชาชีพ
เคารพครูอาจารย์ และเคารพกัน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเอง 2) สอดแทรกศีลธรรม คุณธรรม
และสังคม
จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา
3) มีจิตสาธารณะ รักและ
โดยให้ความสาคัญต่อการตรงต่อ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน
เวลา ส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
และประเทศชาติ
3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมต่างภาษาและ
หลักการสาคัญในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2) มีทักษะและประสบการณ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
สามารถปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชา
4) สามารถใช้ความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาของตนในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหา
5) มีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษระหว่าง
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์การสอน
1) การสอนหลายรู ป แบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิ ปราย การน าเสนอ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการ
เขียนรายงาน
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ ฝึ ก การท างานเดี่ ย วและเป็ น
กลุ่ม
3) การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งใน
และนอกสถานที่
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) จากการตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน และการส่งงานตรงตาม
เวลาที่กาหนด
2) ประเมินพฤติกรรม การมีวินัย
ความพร้อมเพียงในการเข้าร่วม
กิจกรรม
3) ปริมาณการทุจริตในการสอบ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรี ย นรายวิ ช า โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทา
แบบฝึ กหั ด การท ารายงานการ
นาเสนอผลงาน
2) ประเ มิ น จากร ายงานผ ล
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

มคอ. 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถค้นหา ตีความ และ
1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ สาคัญโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา 2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ การสัมมนา การทารายงาน และ
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม รายงานหน้าชั้นเรียน
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
3) การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้
ประสบการณ์ของตนในการ
พอเพียงสาหรับการใช้ใน
แก้ปัญหาการทางานได้
ห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
3) แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา
2) ประเมินผลงานจากการ
ทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การสัมมนา การทารายงาน
3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์
ของงานที่ได้รับมอบหมาย

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่มใน 1) กาหนดให้ทางานเป็นกลุ่มโดย 1) ประเมินจากการทารายงาน
การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
ให้หมุนเวียนการเป็นหัวหน้ากลุ่ม กลุ่ม และการรายงานหน้าชั้น
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
แต่ละครั้ง และผู้รายงาน
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ตระหนักในความแตกต่าง
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
2) ประเมินผลการเรียนรู้จาก
หลากหลายทางสังคมและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน
รายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้
วัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับ มหาวิทยาลัยและภายนอก
ทางานกลุ่ม
ผู้อื่นได้ดี
3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึก 3) พิจารณาจากการเข้าร่วม
3) มีความรับผิดชอบในการ
ภาคสนาม ฝึกประสบการณ์
กิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
4) ประเมินผลการเรียนรายวิชา
สาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพ
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถในการ
1) มีวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการ
1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขใน
ทางานและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรายวิชา โดยการสอบ
ชีวิตประจาวันและในการ
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทา
ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพได้
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาระเบียบวิธี แบบฝึกหัด การทารายงานการ
2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและ วิจัยทางภาษาและรายวิชาสถิติ
นาเสนอผลงาน
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่าง เบื้องต้น และสอดแทรกตาม
2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
สร้างสรรค์
รายวิชาต่างๆ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
จัดทาโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
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3) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
การสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศ

2) ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ
3) มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบ e-learning การทดสอบ
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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สารสนเทศตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
3) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ มีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่นๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
3.1.2 ความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) มีคุณธรรม และเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์และสภาวการณ์ได้
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางทางานและดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษา การทางาน และการติดต่อสื่อสาร
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีความเพียร และความอดทน เพื่อบรรลุความสาเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

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

2

ความรู้
3
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ทักษะทางปัญญา
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ทักษะความสัมพันธ์
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ความรับผิดชอบ

5

1

2

3

   






















 

 

4

1

2

3

4
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เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

1 2
-GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้  
รายวิชาเลือกเรียน
-GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
 
- GE2003 การวางแผนชีวิต
 
- GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี
 
- GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
 
3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
-GE3001 ภาษาไทย
 
- GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 
- GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และการสืบค้น
รายวิชาเลือกเรียน
- GE3004 การแปลอังกฤษ
 
- GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
 
การศึกษา
- GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้


3 1
 

ความรู้
2

 
  

 

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
3
   


3 4 5 1 2 3
     

4
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
วัฒนธรรม
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
- GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
รายวิชาเลือกเรียน
- GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อกาทางาน
- GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
- GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

ความรู้
3

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4



 

 

 

 









 



   
 

 

1

2

3

4
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างภาษาและหลักการสาคัญในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถ
ปฏิบัติงานในสาขา อาชีพในสถานการณ์ต่างๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
4) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
5) มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประชาคม
อาเซียน
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้ นหา ตี ความ และประเมิ นสารสนเทศ เพื่ อใช้ ในการพั ฒนาความรู้ และการ
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการทางานได้
3) แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในชีวิตประจาวันและในการปฏิบั ติงานใน
สาขาอาชีพได้
2) มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
-BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
-BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
-BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
-BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
-BU5005 พุทธวิถีไทย
-BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
-BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3



















ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1




































2






3

1

2

3
























ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

-BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน
-BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
-BU5010 ศาสนศึกษา
-BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
-BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ไทย
-BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
-BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
-BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน
-BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
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1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
             

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3


             
             

 
 

             

 

         



คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

-BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3
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ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping): หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ)
 ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- HU2101 การฟังพูดภาษาอังกฤษ
- HU2102 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- HU2103 ไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต
เบื้องต้น
- HU2104 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
- HU2105 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
- HU2106 สัทศาสตร์และสรศาสตร์ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
- HU2107 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
- HU2108 การสนทนาภาษาอังกฤษ
-HU2109 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
-HU2110 หลักการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2

3

 ความรับผิดชอบรอง
ความรู้

1

2

3

4

5

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
-HU2111 การเขียนอนุเฉทและความเรียง
ภาษาอังกฤษ
-HU2112 การวิเคราะห์คาและประโยค
-HU2113 ภาษากับความหมาย
-HU2114 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์

2

 

3

ความรู้

1


2 3
 

4

5
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
 

 

       
       

    
     

 
 

 

    

     

 

-HU2115 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
-HU2116 หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
-HU2117 การแปลและการสื่อสาร
-HU2118 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
-HU2119 เรื่องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ

       

     

 

       

     

 

       
       

  
  

 
 

 
 

       

  

 

 

-HU2120 กวีนิพนธ์อังกฤษ
-HU2121 การอ่านและตีความวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
-HU2122 ภาษาอังกฤษกับวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
-HU2123 ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
-HU2124 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-HU2125 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
-HU2126 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
-HU2127 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
-HU2128 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสาร
-HU2129 ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
-HU2130 การพูดและการนาเสนอภาษาอังกฤษ
-HU2131 ภาษาอังกฤษและการสื่อสารสาหรับ
เลขานุการ
-HU2132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สานักงาน

2

3

ความรู้

1

2

3

4

5
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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รายวิชา

-HU2133 การสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
-HU2134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา
-HU2135 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
-HU2136 ภาษาอังกฤษเพื่อการอภิปรายและ
โต้วาที
-HU2137 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้สังคมและ
การสื่อสาร
-HU2138 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารสากล
-HU2139 เทคโนโลยีและนวตกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
-HU2140 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา
-HU2141 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าทาง

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

1 2 3 1 2 3
4
5
       

63

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
พระพุทธศาสนา
-HU2142 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
-HU2143 หลักการสอนและการถ่ายทอดความรู้
ภาษาอังกฤษ
-HU2144 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษ
-HU2145 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2

3

ความรู้

1

2

3

4

5
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ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคล
ตัวเลข
และ
การสื่อสาร และ
ความรับผิดชอบ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช า เป็ น การตรวจสอบการให้ ค ะแนนจาก
กระดาษคาตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรสาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ
โดยนักศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผ่านการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกปีการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่มีงานทา เป็นการประเมินหลักสูตรโดยผู้สาเร็จการศึกษาซึ่ง
เป็นบัณฑิตที่มีงานทา
2.2.2 ประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตเป็นการประเมินทักษะของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบหน่วยกิตที่ระบุไว้ตามหลักสูตร
3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้ยังต้องมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรการมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า
เพื่อจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอนในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้องที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อ
ทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร การกาหนดให้มีอาจารย์ใหม่
ร่วมสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมิน ผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลั ย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลั กสู ตร หรื อทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและอาชีพ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรืออาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงานทั้งใน
และต่างประเทศในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการสายตรง อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการ
นาเสนอปีละ 1 เรื่อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุมกากับมาตรฐานหลักสู ตร จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และให้ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยโดยประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณสมบัติระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนและต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย1รายการในรอบ5ปี
ย้อนหลัง
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน 5 ปีโดยต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
1.4 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1–
5 ทุกตัว
2. บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรนี้ จะสะท้อนไปที่คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการมีงานทา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.2 บัณฑิตได้งานทาภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษา
การประกั น คุณ ภาพหลั กสู ตรในองค์ประกอบด้านนักศึ กษาเริ่มด าเนิ นการตั้งแต่ระบบการรั บ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทาบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
- มีการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดาเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์
และผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังนี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรฯ มีการกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษากาหนด โดยพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้
ดังนี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกและหลักคิดการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกาหนดผู้สอนให้
เป็นไปตามหลักสูตร
- มีระบบการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
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การจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6
และ มคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552
มี ผ ลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ใน
แต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) ระบบการดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คาปรึกษา
2) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ
3) มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผล
ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้
ลา
ดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
ที่
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
   
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แห่ ง ชาติ หรื อ    
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

ปีที่ 5
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ลา
ดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ที่
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.
4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจั ดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรืออาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้า มี )
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรืออาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะก่อนการนากลยุทธ์ไปใช้
1.1.2 ประเมิน หลั งจากที่ได้นากลยุทธ์ไปใช้แล้ ว โดยแบบประเมินรายวิช าและตลอด
หลักสูตรจากนักศึกษา
1.1.3 ประเมิน หลั งจากที่ได้นากลยุทธ์ไปใช้แล้ ว โดยแบบประเมินรายวิช าและตลอด
หลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.1.4 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนาไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินของนักศึกษาแต่ละวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2.3 ประเมินโดยการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาสาขาวิชา
อื่นและจากมหาวิทยาลัยอื่น
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถประเมินได้จาก
1) ความรู้ความสามารถของนักศึกษาปีสุดท้าย
2) การทางานของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจของนายจ้าง
4) การดาเนินชีวิตที่เป็นสุขทั้งส่วนตนและสังคม
5) ความต้องการของผู้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
6) จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
เป็นการประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่ง เป็นไปตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร (Peer Evaluation Committee) ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ
ในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นจุดเด่น จุ ดด้อย โอกาส และอุปสรรค เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
4.2 จัดสัมมนาระดมความคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4.3 เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าอ่ า นหลั ก สู ต รและชี้ แ นะการบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ภาคผนวก ก
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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1. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทเธสโก, แสวงดี)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (English)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Banaras Hindu University, India
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2540
2535

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
3.2 เอกสารประกอบการสอน
3.3 ตารา/บทความวิชาการ
พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทเธสโก, แสวงดี). Buddhism and Cosmopolitanism: An
Education for Global Citizenship. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ คณะศาสนาและปรัชญา ปีที่ 21 ฉบับที่
108 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 หน้า 71-80. ISSN1513-6620
พระอุดมธีรคุณ (ภาวัต วิสุทเธสโก, แสวงดี). การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทย ไปสู่การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาโลก (A Call for Paradigm Shift of English
Language Teaching in Thailand to Teaching Global Englishes). วรสารมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 138-141. ISSN1686-8897
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
การเขียนเรียงความและการย่อความ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ไวยากรณ์อังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
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2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวบัณฑิกา จารุมา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Conflict Analysis and
Management )
ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การสื่อสาร
และการพัฒนา)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ปีที่สาเร็จการศึกษา
Royal Roads University, Canada
2554
ม. มหิดล

2550

ม. ธรรมศาสตร์

2544

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
1) ชื่องานวิจัยตีพิมพ์:
บัณฑิกา จารุมา. การวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้าสายบุรี
กรณีศึกษา นาร้าง อ้าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
3.2 เอกสารประกอบการสอน
3.3 ตารา/บทความวิชาการ
Bantika Jaruma. The Effective Framework of the Rule of Law for Peace Building
and Security. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 91, 10 October 2013,
Pages 105-112.
Phrachayanuntamunee, Thitiporn Sasom & Bantika Jaruma. Searching and
Preserving Lanna Palm Leaf Scriptures of Temples for Creating a Learning Source of the
Northern, Thailand. Proceedings of the 3rd MCU International Academic Conference on
December 1st, 2017. Pages 91-97.
พระชยานันทมุนีและบัณฑิกา จารุมา. เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ด้านลบให้เป็นด้านบวกด้วยหลัก
พุทธพฤติกรรม (Change the Negative to Positive Behaviors by Buddhist Cognitive Concepts).
Proceedings เรื่อง “การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในอีสานใต้”
(The Research on Buddhism for Development of Diversity of Culture in South Isan)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ประจาปี 2560 วันที่ 20 มีนาคม 2560
หน้า 633-654. ISBN : BN-60-144412
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บัณฑิกา จารุมา. ประวัติศาสตร์อักษรธรรมล้านนาที่สัมพันธ์ กับพระพุทธศาสนาตังแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน (Lanna Dhamma Alphabet History Related to Buddhism from Past to Present).
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 168-175. ISSN: 2408-1078 1
บัณฑิกา จารุมา. นาร้าง: วิถีแห่งนา วิถีแห่งชีวิต และความเดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์ความ
ขัดแย้งของชาวปานาเระ จังหวัดปัตตานี. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและ
วัฒนธรรม 2556 เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม.
4.ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
รายวิชาที่เคยสอน
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
วิชาวาทนิเทศ
วิชาการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพและคลี่คลายความขัดแย้ง
วิชาสัมมนาการสื่อสารมวลชน
วิชาวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น
วิชาการสื่อสารนโยบายสาธารณะ
วิชาการสื่อสารพหุวัฒนธรรม
วิชาความตระหนักรู้ทางวิทยาศาสตร์
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น
วิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย
วิชาวาทการ
วิชาภาษาและวัฒนธรรม
วิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
วิชาภาษากับการสื่อสาร
วิชาการพัฒนาทักษะการเขียน
วิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
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3. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ (สื่อสารมวลชน)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Banaras Hindu University, India
ม. รามคาแหง, ไทย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2559
2554

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
3.2 เอกสารประกอบการสอน
3.3 ตารา/บทความวิชาการ
บุศรา สุวรรณไตรย์. ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ยืมมาใช้ในไทย.
วารสารปรัชญาปริทรรศน์ คณะศาสนาและปรัชญา ปีที่ 21 ฉบับที่ 108 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน
2559 หน้า 71-80. ISSN1513-6620
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
รายวิชาที่เคยสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

หน่วยกิต
3

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

3
3
3
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4. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูป
ถัมภ์ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ม.ราชภัฏนครราชสีมา, ไทย
ม.ศิลปากร, ไทย

ปีทสี่ าเร็จการศึกษา
2558
2517

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
3.2 เอกสารประกอบการสอน
3.3 ตารา/บทความวิชาการ
นางสมทวี พันธุ์ชัยเพชร. แนวทางการสอนภาษาอังกฤษด้วยโครงงานและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารปรัชญาปริทรรศน์ คณะศาสนาและปรัชญา ปีที่ 21 ฉบับที่ 108 ประจาเดือนเมษายนมิถุนายน 2559 หน้า 41-51. ISSN1513-6620
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
รายวิชาที่เคยสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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5. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
พระมหาเอกวัฒน์ สิริสมฺปนฺโน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูป
ถัมภ์ ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ค.ม. (จิตวิทยาแนะแนวการศึกษา)
ศน.บ (มนุษยศาสตร์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
ม.ราชภัฏนครราชสีมา, ไทย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย, ไทย

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2559
2554

3. ผลงานทางวิชาการ
3.1 งานวิจัย
3.2 เอกสารประกอบการสอน
3.3 ตารา/บทความวิชาการ
พระมหาเอกวัฒน์ สิริสมฺปนฺโน. Theravāda Tradition : An Inquiry from Early Buddhism.
วารสารปรัชญาปริทรรศน์ คณะศาสนาและปรัชญา ปีที่ 21 ฉบับที่ 108 ประจาเดือนเมษายน-มิถุนายน
2559 หน้า 60-69. ISSN1513-6620
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
รายวิชาที่เคยสอน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

หน่วยกิต
3
3

รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

3
3
3
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