หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน/คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXX
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
: ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Education (Teaching English)
: B.Ed. (Teaching English)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

2

5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เช่น
1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. นักวิชาการการศึกษา
3. พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4. นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5. นักสันติศึกษาทางสังคมและศาสนาวัฒนธรรม
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9. ชื่อ – ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร สำหรับ
เปิดสอน ณ วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ลำดับ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่
1-4305-00196-XX-X
1
2

ตำแหน่งวิชาการ

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
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สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ม.อุบลราชธานี
2560
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2556
ม.อุบลราชธานี
2552
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
ม.ราชภัฏอุดรธานี
2559
ม.รามคำแหง
2556
ม.หอการค้าไทย
2542
ม.ราชธานี
2548
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2544
ม.เกษตรศาสตร์
2556
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2547

อาจารย์

นายถาวร วรบุตร

3-4506-00711- XX-X

อาจารย์

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

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

3-4001-00484- XX-X

อาจารย์

นางภัทรลดา วงษ์โยธา

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

3
4

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

3-4902-00191-XX-X

อาจารย์

นายสมควร ข่าสะโปน

3-4506-00712-XX-X

อาจารย์

พระพัทยา ปนนฺโท
(นันตะเคน)

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ศน.บ.(ปรัชญา)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย
การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2557 ในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลแก่สำนักงาน
เขตพื้นที่ โรงเรียน และผู้สนใจให้มีความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ
เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการดำรงชีพและ
ทำงาน ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2565) ได้จัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่ผ่านมาสถาบันทางการศึกษาของไทยได้ผลักดันให้มีนโยบายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ แต่
ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นที่พอใจนักเพราะปัญหาขาดแคลนครูที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากความต้องการ
ในการเรียนภาษาอังกฤษมีเพิ่มมากขึ้นจากการที่ไทยเป็นสมาชิกอาเซียน แต่คนไทย เด็กไทยยังขาดทักษะด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษอยู่มาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน มีระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรได้คำนึงถึงการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อผลิตบุคลากรตามแนวพระพุทธศาสนาที่สามารถปรับตัวเข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่เน้นการแข่งขันด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีพื้นฐาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทยอย่างเหมาะสม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังที่ระบุในข้อ 11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีความ
ทันสมัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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ครู พ.ศ.2562 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4
ปี) พ.ศ. 2562 บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ มีผลลัพ ธ์การ
เรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านประสบการณ์ และด้านทักษะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เ ทคโนโลยี ซึ ่ ง ได้ บ ู ร ณาการสมรรถนะดิ จ ิ ท ั ล สำหรั บ คุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนใน
หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือทำงานในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรือ
อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่างเดียวมา
เป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและการทำ
วิจัย จึงได้จัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การอภิปราย
หรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ เป็น
ต้น
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เช่น จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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13.2 กลุ่มวิชา/ภาควิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกวิชาดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เจอปัญหาในการ
สอน ในตัวรายวิชาที่ต้องปรับใน มคอ.3 และนำมารวบรวมใน มคอ.5 เพื่อดำเนินการในรายวิชาที่ต้องการแก้ไขไว้ใน
มคอ.7 ด้วย และในด้านการกำหนดอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบการวัดผลประเมินผลการเรียน การวางแผนการ
บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ความเป็นครูให้แก่นักศึกษา โครงการจิตอาสา โครงการที่
บูรณาการในชั้นเรียน และมีหน่วยงานกลางคือ กองกิจการนักศึกษาและทะเบียน ให้การสนับสนุนการจัดตาราง
เรียนตารางสอนและตารางสอบ ประชุมหารือ รวมทั้งการส่งผลการเรียนอย่างมีระบบ
14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาก่อนประจำการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการให้มีความรู้และมี สมรรถนะทาง
วิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้
กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทใน
การสร้างครูที่มีคุณภาพที่นำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์
ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และ ข้ามวัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึง
จัดทำขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้ำซ้อน ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการ
ผลิตครูของประเทศต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. 1) นี้
อยู่ภายใต้หลักการสำคัญหลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ
และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผู้เรียน 2) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการ
ของการใช้ครูในโลก ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้
สถาบัน ผลิตครู มีอิส ระในการสร้างหลักสู ตรผลิตครูที่ เหมาะสมกับ อั ตลัก ษณ์และสภาพบริบทเชิง พื้น ที ่ ข อง
สถานศึกษา โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกำหนด
โครงสร้าง หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4) การส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรรายวิชา ที่
ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การส่งเสริมการ
วางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร
15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. บัณฑิตมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาและ
ดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้
2. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาอังกฤษและภาษาไทย รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย มี
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้ให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทย
3. บัณฑิตมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เหตุและผล มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีการวางแผนในการทำงาน
และดำเนินตามแผนที่วางไว้ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
การสอนมีการบูรณาการการสอนให้เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ความเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษและเป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ (Capability) ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษกล้าคิด กล้าทำ
กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครูในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
1.2 ความสำคัญ
ปัจจุบันความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางภาษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มี
ความพร้อมในการแข่งขันในบริบทนานาชาติและในบริบทประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้ จึ งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากพอที่จะเป็นแม่แบบได้และสามารถพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของผู้อื่นได้อย่างถูกหลักวิชาการเรียนการสอนภาษา และในขณะเดียวกันมีความสามารถที่จะเชื่อมโยง
ความรู้ทางภาษาอังกฤษกับบริบทของโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษได้ ทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ดังนี้
1.3.1 บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
บูร ณาการปรับ เปลี่ย นหลักแนวคิดและทฤษฎี การเรียนการสอนได้ อย่างหลากหลายตามสภาพแวดล้ อ มของ
สถานศึกษา
1.3.2 บัณฑิตมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา และ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นนวัตกรรม
ใหม่ ในการพัฒนางานทางวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติและนานาชาติ
1.3.4 บัณฑิตมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียน ประเมินผลทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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1.4 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของ
หลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
บุคลากรของสาขาวิชาและผู้บริหารของสถาบัน ดังนี้
ปีการศึกษาที่
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
1
เป็นนักศึกษาครู : นักศึกษาได้รับการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมผ่านกิจกรรมการอบรม
พัฒนาจิตของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้งานครูอันเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ครู มีความรอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน สามารถประสานงานใน
การออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้การ
จัดการชั้นเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2
เป็นผู้ช่วยสอน : นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการวางตนเป็นครู เรียนรู้
รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นครู สามารถปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วย
ครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยครูประจำชั้น ให้ความรู้และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน
ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการวัดประเมินผล อีก
ทั้งสามารถจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งปัน
ความรู้
3
เป็นผู้ร่วมสอน : นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น สามารถบูรณาการ
ความรู้ที่ได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สามารถออกแบบการจัด
บรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนที่มีความแตก
แต่งระหว่างบุคคล และเพื่อนำไปใช้พัฒ นาตนเองให้มีความรอบรู้เท่าทันต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
4
เป็นครูสอน : นักศึกษาผ่านการปลูกฝังทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ตามสมรรถนะ
การเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหลักสูตร พร้อมในการปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครู
อย่างภาคภูมิ ดังปณิธานที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่า “มีความรู้คู่คุณธรรม” และเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเผชิญต่อโลกภายนอกตามสโลแกนว่า “ส่งบัวบานสู่โลกกว้าง”
ผ่านการฝึกจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สามารถวัดและ
ประเมินผล นำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน
ความรู้ และได้ผ่านกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษา
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ นับจากเปิดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

▪ การพัฒนาการเรียนการสอน

1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับการสอนในทักษะทั้ง 4
ด้าน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตร
การทำแผนการสอนและการ
นำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ
4. ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. เรียนรู้แนวทางการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

1. กิจกรรม/จำนวนชั่วโมงหรือ
หัวข้อการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ/มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
3. มีรายวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ รายวิชา
หลักสูตร และสาระการเรียนรู้
4. มีรายวิชาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการสอน
ภาษาอังกฤษ
5. มีรายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

▪ การพัฒนานักศึกษา

1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
ผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความเป็นครู

1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำ
และผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
3. มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ/มีกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นครู

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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▪ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตรและ
กับเกณฑ์มาตรฐานของ
แบบประเมินหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการ
2. เนื้อหาในรายวิชาสำหรับกลุ่ม
อุดมศึกษา
วิชาชีพครูครบตามสาระการ
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสำหรับ
เรียนรูท้ ั้ง 4 ด้าน ของคุรุสภา
กลุ่มวิชาชีพครูให้ครอบคลุมตาม
สาระการเรียนรู้ที่คุรุสภากำหนด
กำหนดไว้

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ด การศึ ก ษาเป็น แบบทวิ ภ าค (Semester Credit System) โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง เวลา
การศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการศึกษา
ลักษณะพิเศษ
2.2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
2.2.5 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.7 มีค่านิยมและเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.8 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาที่แตกต่างกัน
ต้องการการปรับความรู้พื้นฐานให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่ระดับอุดมศึกษา มีสังคมกว้างขึ้น ต้อง
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.3.3 การปรับตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เช่น กิจกรรมการ
สวดมนต์และการปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความแตกต่างจากการอยู่อาศัย
ในภูมิลำเนาเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ปรับพื้นฐานความรู้แก่นักศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ และสังคม
ศึกษา และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามผลการเรียน ดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษา แนะนำ
2.4.2 ปฐมนิเทศให้ความรู้ด้านการปรับตัว แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต วิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา การ
แบ่งเวลา ตลอดจนการติดตามและดูแลเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ การแนะนำวิธีการเรียน จั ดกิจกรรมเพื่อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.4.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ ด้านที่พักอาศัยที่มีระเบียบวินัยข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี แยกตามวิทยาเขต ดังนี้
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
60
60
60
60
60
ปีที่ 2
60
60
60
60
ปีที่ 3
60
60
60
ปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
60
60
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์)

2562
372,000

2563
744,000

ปีงบประมาณ
2564
1,116,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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2565
1,488,000

2566
1,860,000

2,500,000

3,000,000
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รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ)
งบดำเนินการ (เงินเดือน)
รวมรายจ่าย

1,372,000

2,244,000

2562
300,000
200,000
500,000

2563
600,000
250,000
500,000

500,000

500,000

3,116,000
3,988,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
900,000
1,200,000
300,000
350,000
500,000
500,000
500,000

4,860,000
2566
1,500,000
400,000
500,000

500,000

500,000

694,800
694,800
694,800
694,800
2,194,800
2,044,800
2,894,800
3,244,800
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 49,796 บาท

694,800
3,594,800

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็น แบบชั้น เรีย น และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
(3) กลุ่มวิชาภาษา
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
- วิชาบังคับเรียน
- วิชาเลือกเรียน
(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
- รายวิชาชีพครู
- รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ

30
6
6
12
6
115
18
12
6
35
23
12
62

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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- วิชาบังคับเรียน
42
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
20
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รวม
151
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
GE1003
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
GE1004
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance
GE1005
พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
GE1006
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
GE1007
ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
GE1008
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
GE1009
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
GE1010
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Politics and Government of Thailand
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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3(3-0-6)
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Concepts of Philosophy and Sciences
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solution
GE2003
มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
Man, Civilization and Religion
GE2004
ชีวิต ความสุข ความตาย
Life, Happiness and Death
GE2005
ความเป็นผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
Psychology and Modern Life
GE2007
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
GE3002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication
GE3003
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
GE3007
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
GE3008
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
GE3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

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(2-2-5)
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Thai Language for Careers Communication
GE3010
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development
GE4003
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
Buddhism and Learning Skill Development
GE4004
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
GE4005
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE4006
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
GE4007
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
Program Application for Digital-Age Careers
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies
BU5003
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali and Sanskrit for a Buddhist Research
BU5004
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
Principle Sects of Buddhism
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
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BU5006

ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
BU5007
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
BU5008
พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
2(2-0-4)
Buddhism and Contemporary Science
BU5009
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
BU5010
นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Buddhist Temple Innovation for Tourism
BU5011
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
BU5012
พุทธศิลป์และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
BU5013
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
Virtues and Ethics for Teacher
ED1002
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy and Concepts in Education
ED1003
จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ED1004
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ED1005
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ED1006
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
ED1007
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
ED1008
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Languages for Teachers
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in School 1
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practicum in School 2
ED1011
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Teaching Practicum in School 3
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Teaching Practicum in School 4

2(90)
2(90)
2(90)
6(270)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1046
ED1047
ED1048
ED1049
ED1050
ED1051
ED1052
ED1053
ED1054
ED1055
ED1056

โครงสร้างภาษาอังกฤษ
English Structure
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
English Listening and Speaking 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
English Listening and Speaking 2
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
Reading Comprehension
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
English Writing Skills
ภาษาศาสตร์สำหรับครู
Linguistics for Teachers
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
Technology and Innovations in Teaching English
วรรณกรรมอังกฤษสำหรับครู
English Literature for Teachers
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
English Phonetics
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Measurement and Evaluation in English Learning

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)

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ED1057
ED1058
ED1059

การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
Research and Teaching English
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar on Teaching English
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
Development of Teaching English

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

รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ED1060
การสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Teaching Method 1
ED1061
การสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Teaching Method 2
ED1062
ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Teaching Buddhism
ED1063
โครงงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
English Project Work
ED1064
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Learning Material and Activity Development
ED1065
ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์
3(3-0-6)
Literary English
ED1066
หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
English Learning and Curriculum Strand
ED1067
วัฒนธรรมนานาชาติ
3(3-0-6)
International Cultures
ED1068
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
English Public Speaking
ED1069
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Poetry
ED1070
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(2-0-4)
English Classroom Language
ED1071
การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
ED1072
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamental English Learning
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ED1073
ED1074
ED1075
ED1076
ED1077
ED1078
ED1079
ED1080
ED1081

วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
English and American Cultures
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
English Teaching Strategy
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
English Teaching Skills
การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
English Reading for Information
สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
English Teaching Competency
คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
Folklore in Teaching English
ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
The Chinese Language for English Teaching
ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

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)

ASEAN languages for English Teaching

ED1082
ED1083
ED1084
ED1085
ED1086
ED1087
ED1088
ED1089

ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
Discipline for English Teachers
การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
Reading and Writing Buddhist Articles
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
Creative and Critical English Writing
วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
English and American Literature
การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
Supervision of English Teaching
การแปลภาษาอังกฤษ
English Translation
หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
English Curriculum and Textbooks
วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
English Literature for Children

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ED1090
ED1091
ED1092

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Buddhist Literature on English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
English Classroom Management

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

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ตามรายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ภาควิชานั้น ๆ

คำอธิบายระบบรหัสวิชา
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่าง
ผู ้ เ รี ย น ผู ้ ส อนและผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ ง ซึ ่ ง เมื ่ อ รวมกั บ รายวิ ช าแล้ ว จะทำให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี ่ ย วกั บ
ประเภทศาสตร์ การจัดหมวดหมู่คณะวิชา ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลำดับของรายวิชา
รายวิชากำหนดให้มีรหัสประจำ จำนวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมี
ความหมายดังนี้
ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ใช้คำย่อ GE
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
=GE1xxx
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
=GE2xxx
-กลุ่มวิชาภาษา
=GE3xxx
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
=GE4xxx
2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ใช้คำย่อ BU5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คำย่อ ED
-ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED1xxx
-ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED2xxx
ข. ตัวเลข จำนวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา
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2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น น(บ-ป-ต)
น=หน่วยกิต
บ=บรรยาย
ป=ปฏิบัติ
ต=ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3
หมายถึง
3 หน่วยกิต
(3- หมายถึง
บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- หมายถึง
ไม่มีปฏิบัติ
-6) หมายถึง
ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 แผนการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สำหรับครู
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
BUxxxx
วิชาเลือก
ED1002
ปรัชญาการศึกษา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ทฤษฎี
3
3
3
2
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
6
6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
90

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2

41
ปฏิบัติ
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4

หน่วยกิต
3
2
2
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ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสำหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสำหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

3
3
3
3
3
22

2
3
3
3
3

2
0
0
0
0

5
6
6
6
6

หน่วยกิต
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3

63
ปฏิบัติ
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6

3
2
3
3
20

3
0
3
3

0
90
0
0

6
0
6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

83
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
5
6
6
6
6

ทฤษฎี
3
3
2
0
3
3
3

105
ปฏิบัติ
0
0
2
90
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
270

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
6
6
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ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

151

3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการทุจริต พฤติกรรมการ
ทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต บทบาทของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
This course aims to have the students to study about the corruption
in Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the behaviors of corruption, the
defensive measure and anti-corruption, and the relevant laws. The students will learn to raise
awareness and consciousness, the value of anti-corruption to people, state agency, and private
agency, the administration based on good governance, the participation of anti-corruption, the way
of enhancing the strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of
corruption. Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anticorruption commission, the development of personnel potential in term of anti-corruption as well
as case studies of anti-corruption in Thailand.
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GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคำสอน
พระพุทธศาสนากับปรัช ญเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสั งคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความ
เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and the Concept of
Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of Sufficiency Economy based on the
royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadel, the relationship between the Buddha’s teaching
and Philosophy of Sufficiency Economy based on the royal Idea, the application of His Majesty the
King’s working principles, the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and the concepts
of sustainable development in daily life. Besides, students have to learn the concepts and
principles of the royal projects initiated by His Majesty King Bhumibol Adujyadel, as well as analyze
“Learn Wisely” learning concept of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in order to develop the
model community according to the King’s Philosophy. Also, students will learn how to apply the
King’s Philosophy and the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as
well as the sufficient economy and the change of the world in the present.
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง
ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสำคัญในการ
ดำเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและสหประชาชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรร มทางเลือก
ปัญหาและอุป สรรคที่เกิดขึ้น ในกระบวนการยุติธรรม หลักศีล ธรรมในพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts, the principles, and
the meaning of justice administration in terms of civil laws, criminal laws, and administrative laws,
as well as the history and development of the international justice process, the fundamental
knowledge of law in general, the essential law of life. Moreover, students will learn about the laws
which are the regulations of society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the
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problems and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism and the
principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in the process of justice
and the law enforcement.
GE 1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย
มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาล ประเด็นปัญหาทาง
จริย ธรรมในยุคโลกาภิว ัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
This course aims to have the students study on human rights, the role and the
development of human rights in Thailand and international ranks, the concept of human rights, as
well as the state policy of development affected to human rights. Students will also learn about
the virtuous and ethic concept, and cooperate social responsibility of the state personnel, the
behaviors based on good governance; furthermore, they have to study the ethical problems of
globalization, the effect to society, and the path to developing the virtue, the ethics and the
Buddha’s teaching in order to develop and promote the human rights.
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
ศึกษาประวัติความเชื่อในสังคมไทยและสังคมโลก ประวัติ ตำนานพระปริตรและคาถาหรือมนต์
ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและความเชื่อในสังคมไทย ความเชื่อเรื่อง
มนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภทต่าง ๆ ปฏิทินปักขคณนาและการคำนวณปฏิทิน
ปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูปที่สำคัญในประเทศไทย ตระกูลพระเครื่องไทยที่ส ำคัญ
พุทธคุณพระเครื่องไทย ประวัติและตำราโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การ
คำนวณและการใช้ปฏิทินจันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ โหราศาสตร์กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study on; the history and belief of Thailand
and global communities, the history and legend of the verses of safeguard, the holy stanzas, and
the charms in Buddhism, the chanting of the verses, the verses which are important to ceremony
and belief in Thailand. Students will also learn about the belief of the spells and holy stanzas in
Thai society, the types of holy stanzas and chanting, the polynomial calendar and the calculation
of the polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic Buddha images, as well as the Buddha
image in Thailand, the categories and qualities and of the amuletic Buddha images. Besides,
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

28

students will study about the history and textbooks of Thai and universal astrology, Chinese zodiac
and lunar calendar, as well as they will learn how to calculate and apply the lunar calendar, the
astrology and modern science, and the astrology and the Buddha’s teaching.
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิต
อาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มาแนวคิดจิตอาสา แบบอย่างบุคคลจิต
อาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒนาและสร้างคุณลักษณะความเป็นจิตอาสาตามแนวคิด ระ เบียบ
สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้าน
จิ ต อาสา โดยผู ้เ รี ย นต้ อ งเรีย นรู ้ก ระบวนการสร้า งจิ ตอาสา การบำเพ็ ญ ประโยชน์ หรื อ อาสาสมัค รโดยผ่าน
กระบวนการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept, the principle, and
the way of public mind, the pattern, method, and process of public-mind affair for self and social
development, the public-mind concept based on the teaching of the Lord Buddha, and the people
as the model with public mind in the history of Buddhism. Students will also learn how to develop
and construct the characteristics with public mind based on the concepts, rules, harmony and
benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning the process of public-mind making,
benefit making, or volunteering through the process of public-mind activities for society and other
opportunities.
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อ
และการดำเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นบ่อเกิด
วัฒนธรรม ความเชื่อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical history of Thailand,
the development of politics and government, the pattern of Thai people’s belief and way of life,
the structure of economy, society, and culture, Buddhism as the cradle of culture, belief, main
idea, and wisdom of Thailand, the variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural
communication. Students will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN
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culture as well as Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture and way of life,
including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of multicultural community.
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และ
หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อ
บ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับความเป็นพลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept, principle, and body
of knowledge about citizenship in democratic society, and civics according to the constitution, and
the maintenance of human dignity and value. Moreover, students will learn about the peaceful
co-existence in Thai society and world community based on the principle of tolerance, as well as
the development and peaceful participation, the development of public mind in order to incubate
the good citizenship based on Buddhism.
GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอแนวทางการปรับตัว การแก้ปัญหาและ
การพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักคำสอนพระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวใน
สังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and investigate the
information about the change of Thai society and world society from various resources, as well as
propose the way of adaptation, the solution and development of citizen in the trend of
globalization, the Buddha’s teaching and the realization, including the adaptation in the social
change.
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GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การ
ปกครองท้องถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและสิทธิมนุษยชน
การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students study about the evolution of
politics and government in Thailand, public administration, local government, political party,
election, including constitutional organization, the fundamental state policy, human rights, and the
politics and government based on Buddhism.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE 2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ สำนักปรัชญาและกลุ่มสำนักคิดตะวันตกและตะวันออก โดยศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลเพื่อการแสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนว
ทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลักปรัชญาและศาสนา การประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาใน
การดำรงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of philosophy and
sciences, the basic concept of sciences, the difference s between philosophy and sciences, the
house of philosophy and the house of thinkers in the west and the east by scrutinizing metaphysics,
epistemology, ethics, logic, including the use of reason to seek knowledge and decision making.
Students, moreover, will learn the way of life and works based on the principle of philosophy and
religion, as well as how to apply the concepts of philosophy and sciences for life.
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหาข้อมูลและความรู้ ภาษา
กับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การตัดสินใจ วิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลเพื่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตาม
หลักพระพุทธศาสนา
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This course aims to have the students study the principle, the concept, and the
process of logical thinking. The searching of information and knowledge, language and reasoning,
creative thinking ang problem solution, creative thinking techniques, and decision making. Besides,
students will learn how to analyze and conclude the information in order for thinking and decision
making, how to apply mathematical thinking, scientific thinking, and social science thinking in order
to solve problems, analyze and explain the news information in the current world, and how to
make decision based on the received information, including the way of thinking based on
Buddhism.
GE 2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ลัทธิและศาสนา ที่มีผล
ต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์และสังคม พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารยธรรม
This course aims to have the students study about the nature of mankind and
society, the development and the relationship between mankind with civilization and various
cultures in social dimension as well as study the history, culture, economy, politics, belief, creed
and religion which affect the concept and action of mankind and society, including Buddhism,
mankind, and civilization.
GE 2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
3(3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของชีวิต ชีวิตกับการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุ ขภาวะทางกายและ
สุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลัง
การตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุขและการตายอย่างสงบตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
This course aims to have the students study the concept and theory about life,
happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and family planning, life design and
life in the changing world, the problem and solution of life, dimension of happiness, arts of living
with happiness, self-performance for body and mind wellness, and way of life with aesthetics.
Moreover, students have to study about the concept and belief of death, life and death, postมคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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death condition, living with happiness and death in peace based on Buddhism, including case
studies of the models who live with happiness.
GE 2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ การสร้าง
ทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น ำ พระพุทธศาสนากับ การพัฒ นาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการ และการประยุกต์ใช้ห ลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นำและการจัดการ
This course aims to have the students study the concept and theory of
leadership, the personality, character, and roles of leader, team building and working, the principle
and theory of management, self-management, crisis management, change management, conflict
management, and strategic management. Furthermore, students will learn about the way of
developing leadership skills, Buddhism and personality development, the condition of leader and
management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in order for leadership and
management.
GE 2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Psychology and Modern Life
ศึกษาศาสตร์และธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ การเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ จิตวิทยา
เพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่
การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลายของมนุษย์ในด้านชาติพันธ์ วัฒนธรรม และทัศนคติเพื่อความผาสุก
ในชีวิต หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการให้อภัย การแก้ปัญหา
และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and nature of human
brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of living, the motivation of
learning, the contemplative process, holistic thinking, the adaptation for modern life, the
preservation of love and happiness in modern life, and the good citizenship in modern life as well.
In addition, students will learn how to apply the concept and theory of psychology for
understanding the variety of mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for
happiness of life. Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration
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and mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to solve the
problem and how to live happily by employing the Dhamma and the principle of psychology.
GE 2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การและกระบวนการของพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษา และ
นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดกี ับ
ครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พระสงฆ์กับการดูแล
สุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to apply the principle
and process of physical education, health education, and recreation, and also learn the principle
of choosing the activities which develop life skills and health, the provision for activities to enhance
the good relationship with family, friends, and society, and the civil society process for determining
their own roles involved with the learning process of sex education and AIDS education carefully.
Additionally, students have to study about additive substances, poisonous substances, and
accidents in community, including the activities for health which are involved with community, the
public policy for health, monks and health care, and the seventy-five rules of training for good
health in Buddhism.
(2) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE 3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิดทั่วไปของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยร่วม
สมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์และสรุปประเด็นจาก
เรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียน
ผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ การสืบค้นและการอ้างอิงเพื่อการนำเสนอและ
การสื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์
This course aims to provide the students opportunities to study the general
concept of communication, Language and communication, use of standard and contemporary Thai
language, Thai language in digital society, and use of Thai language in the appropriate situation. In
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addition, students have to analyze and conclude the idea from what they have heard and watched
critically, and to read aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written
works. Students will also have to write many types of writing based on the writing principles. the
appropriate manners for listening, speaking, reading and writing, the practice of listening, speaking,
reading and writing skills for daily life communication and the base of seeking knowledge will also
be focused. Besides, students have to learn about searching and referring for presentation and
communication with mixed media and online networking.
GE 3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Language for Communication
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การ
ทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งชอง สถานที่ การสอบถามเส้นทางและการบอกทิศทาง
การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณาและบทความสั้น ๆ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง
พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และ
เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
This course aims to have the students develop English communicative skills in
various situations in daily life, greeting and introduction, the description for personality, objects,
and places, as well as asking and answering directions, feeling expression, reading news,
announcement, advertisement, causerie and Dhamma in English. in addition, students have to
develop English listening, speaking, reading and writing skills which are necessary for
communication, including searching electronic information, referring, learning from various types of
learning media, electronic database, and printing media.
GE 3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น
ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน การติดต่อ
งาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายธรรมะและการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students develop their listening and speaking skills
with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily effective communication, describe
the details, summarize the important idea, and listen to short conversations or messages and tell
the main idea. Students also have to learn how to use sentences and idioms involved with their
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surroundings, e.g. responding in daily life, making contact, taking a trip, traveling, including English
for Dhamma preaching and Buddhist tourism.
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น เทคนิค
และวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึกวิเคราะห์องค์ประกอบของคำและคำ
ผสม ฝึกเขีย นคำตามคำบอกและเขีย นสรุ ป จากเรื ่ องที ่ ได้ ยิน พร้ อ มทั้ง จับ ใจความสำคั ญ กา รใช้พจนานุ ก รม
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขีย น โดยใช้ส ื่อระบบสารสนเทศ เครือข่ายสังคมออนไลน์และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
This course aims to have the students develop English skills for learning,
summarization, opinion expression, techniques and methods of English four skills in daily life, as
well as reference and context in order to practice the analysis of word components and compound
words. Moreover, students have to practice the dictation and summarization and also getting the
main idea from what they have heard, as well as students have to learn how to use English
dictionary for reading and writing by using information systems media, online social network, and
electronic database.
GE3005 ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาคภาษาอังกฤษ
อั ก ษรโรมั น และการใช้ อ ั ก ษรโรมั น ในงานพระพุ ท ธศาสนาภาคภาษาอั ง กฤษศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผ่
พระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and Dhamma topics in
Buddhism which are used in daily life in English. In addition, Roman alphabets and the use of
Roman alphabets for Buddhist works in English, English technical terms in Buddhism, English for
Dhamma explanation and description, English for academic works and Dhamma propagation will
be focused.
GE 3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers Preparation
ศึกษาหลักการและพัฒ นาความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษในระดับที่ส ูงขึ้น เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นการตอบคำถามในการสัมภาษณ์
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การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัครงาน การเขียนจดหมายอีเมล์เพื่อส มัครงาน
การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
This course aims to have the students study the principle of English use in
advance and develop the ability of English use in advance for entrepreneurship and job application
in terms of listening, speaking, reading and writing, and also focus on answering in interviews,
reading news, advertising e.g. goods, products, or jobs. Additionally, email writing for job
application, resume writing, writing for job application and sharing opinions will be focused in this
course.
GE 3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและหลักไวยากรณ์
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอย่างง่ายๆ
ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนาโต้ตอบและสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใช้รูป
โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจน
สามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้ถูกต้อง
This course aims to have the students study the principle and system of Pinyin,
basic structure and grammar, the practice of listening, speaking, reading and writing. Students will
be able to communicate and compose simple sentences, to practice listening with Chinese simple
media, to compose responsive sentences and to communicate in daily life by using the simplicity
of sentence structures. Besides, students will learn the principle of searching vocabulary from
dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until they can remember and read
Chinese alphabets correctly.
GE 3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน ความหลากหลาย
ของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษา
วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand about the languages
and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN languages, the individual and mutual
characters of thinking, and the value express through language, literature, and writing.
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GE 3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาน
ในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ
ในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ การเขียนเพื่อติ ดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียน
รายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใช้ภาษาไทยในการบรรยายธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์
This course aims to have the students study and practice Thai language for
communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for careers from various types
of media. In addition, students will learn about the presentation of information and summarization,
public relations, spokesman, masters of ceremonies, moderator, the use of Thai language for
academic affairs, writing for business, writing for academic papers or research report, use of Thai
language for Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of Thai
language on online community.
GE 3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Report Writing
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการสอนและรายงาน
การปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการ
ประชุม รายงานการศึกษาดูงาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางและรายงานนำเสนอภายในองค์กร
This course aims to have the students study and practice the principle of
performance report writing, the selection of words, idioms, or language types, the data collection
for planning report writing by using the principles of analysis, synthesis, and evaluation. Besides,
students will learn the process of thinking arrangement, content writing in regular stages, as well
as writing report of teaching practicum report, other types of performance report writing, research
report, travel report, progressive report, meeting report, field study report, analysis report for
alternatives, presentation report in organization.
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(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

GE 4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น สมมติฐาน ค่า
มาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การอ่านและการแปรผ ล
ข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในสังคมการเปลี่ยนแปลง การนำ
ข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทางการบริโภคและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ
This course aims to have the students study the principle and selection of
statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard score, measurement, data
collection, population, representative sample, analysis of statistical data, as well as data
interpretation and transformation. In addition, students will learn how to make decision based on
statistic data in order for self-development and learning in the changing society, how to apply the
statistical data for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in
statistics.
GE 4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Mathematics for Thinking Skills Development
ศึกษาการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
This course aims to have the students study the practice of mathematic skills
and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills, communicative skills,
mathematic communication and presentation, mathematic knowledge connection skills,
mathematic connection for careers, and creative thinking skills.
GE 4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการทางปัญญา มิติความรู้
และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความสัมพันธ์
ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 หลักธรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้ดิจิ
ทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและ
การนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
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This course aims to have the students study the vision and paradigm of
knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge dimension, the process of
knowledge development in Buddhism, the important concept of learning skills in the 21st century,
as well as the relationship between Buddhism and learning in the 21st century. Moreover, the
important teaching of the Buddha for learning skill development, digital literacy, analytical thinking,
the selection of information resource, the assessment of analysis, the composition and
presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs will be focused.
GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและเทคนิค ของ
ปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดและ เทคนิคการนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญ ของโลก
ต่ อ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ พุ ท ธศาสนากั บ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ วิ ธ ี ก ารนำปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ม าช่ ว ยส่ ง เสริ ม และเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction to the history of
artificial intelligence, concepts and techniques of artificial intelligence, solving problems and
developing effective artificial intelligence, concepts and techniques of using artificial intelligence
to help develop learning, technology of artificial intelligence and how to bring artificial intelligence
to help promote and disseminate Buddhism.
GE4005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้สื่อมัลติมี เดียและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมายและจริยธรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course aims to have the students study the concept and principle of
information technology system, the use of the computer operating system which is necessary for
operation, the information literacy skills, the searching, collecting, analyzing and synthesizing
information for research presentation and technology reference of geoinformatics and for
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application. Students will also learn the use of multimedia and online social network, electronic
database for study, including law and ethics of using information technology.
GE 4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิ เวศน์
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันต่อสถานะการณ์ความเปลี่ยนแปลง ทั้ งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและโภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน
This course aims to have the students study the process of science, the change
and progression of science, technology and innovation, the cause, effect and solution of changing
situation of ecosystem and environment as well as the scientific skills and process for the literacy
of changing situation in terms of environment, agriculture, energy, communication, food and
nutrition, health and hygiene etc. in order for life quality. Additionally, students will learn how to
apply the Buddha’s teaching and science for developing life quality in daily life.
GE 4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Program Application for Digital-Age Careers
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางงาน การสร้าง
เอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวกเอกสาร การสร้างสูตรคำนวณใน
รูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานร่วมกับโปรแกรมสำนักงาน
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นและเครือข่ายสังคมออนไลน์ตาม
กฎหมายและหลักจริยธรรม
This course aims to have the students study the introduction and technique for
the application of word processor, spreadsheet, creating original document, creating a mail merge,
creating contents, index arrangement, document combination, and creating various types of
calculation formulae. In addition, student will learn how to create charts, how to use the function,
how to apply spreadsheet program cooperated with other types of programs used in office in order
to support works of organization in the digital age, including how to use the application and online
social network in accordance with law and ethics.
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3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History and Development of Buddhism
โลกทัศน์และกระบวนทัศน์ก่อนพุทธกาล สำนักคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
การสังคายนา นิกายในพระพุ ทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ
ภู ม ิ ศาสตร์ พระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธศาสนาในฐานะเป็ นศาสนาประจำชาติ วิ ธ ี ค ิ ดและคณลั กษณะพิ เศษแห่ ง
พระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคมและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ วัดและพระสงฆ์ไทย นักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ การส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาใน
ปัจจุบัน
This course aims to have the students study the vision and paradigm of preBuddhist era, the office of thought before Buddhist era, the analytical history of the Buddha, the
convocation, the sects of Buddhism, the male disciples, the female disciple, Buddhism in Thailand
and other countries, geography of Buddhism, and Buddhism as the national religion of Thailand.
Students will also learn the method of thinking and the outstanding characteristics of Buddhism,
the Triple Gem, the important days, Buddhist ceremonies, The Sangha Supreme Council of
Thailand, Buddhist organizations of Thailand and other countries, temples and Buddhist monks in
Thailand, important thinkers of Buddhism, the education management of Buddhism in Thailand
and Buddhist universities, the promotion and protection of Buddhism, including the study on
Buddhism situation in the present time.
BU5002

พระไตรปิฎกศึกษา
3(3-0-6)
Tipitaka Studies
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพระไตรปิฎก การจัดหมวดหมู่หลักธรรในพระไตรปิฎก
ประเภทและลำดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หลักพระธรรมวินัย ภูมิปัญญาในพระไตรปิฎกโดยศึกษาวิเคราะห์
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักการศึกษา การเมือง การปกครอง การบริหารใน
พระไตรปิฎก การวิเคราะห์ ตีความ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพระไตรปิฎกในการดำรงชีวิต
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This course aims to have the students study and analyze the structure of
Tipitaka, the classification of Dhamma in Tipitaka, types and categories of Buddhist scriptures, the
principle of Dhamma and Vinaya, the wisdom in Tipitaka by analyzing Vinayapitaka, Sutta-pitaka,
and Abhidhamma-pitaka, as well as the principle of education, politics, government, the
administration in Tipitaka, the analysis, interpretation and application of Tipitaka in living.
BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสฤต หลักการอ่านและแปลภาษาบาลีและสันสกฤต
ศัพท์บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย คัมภีร์ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สำคัญของพระพุทธศาสนา และฝึกวิเคราะห์
เนื้อหาย่อ ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและสันสกฤต
This course aims to have the students study the basic grammar of Pali and
Sanskrit, the principles of reading and translation of Pali and Sanskrit, Pali and Sanskrit vocabulary
in Thai, Pali and Sanskrit scriptures of Buddhism, and practice analyzing short contents about
Buddhism from Pali and Sanskrit documents.
BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติธุดงค์
การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย และการออกฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
This course aims to have the students study the concept, principles and
methods of meditation practice in Buddhism, the principles of Austere practices, the important
meditation institution in Thailand and meditation practice according to the rules of university.
BU5005

พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
สถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน การเกิดนิกายในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายหลั ก
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พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย บทบาทของพระพุทธศาสนามหายาน
ในโลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญ
This course aims to have the students study the Buddhism situation of the
post-Nibbana, the occurrence of Buddhist sects, Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism,
the concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major sect of Mahayana,
Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and the Buddhist important
thinkers of Mahayana.
BU5006

ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
ความรู้พื้นฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของศาสนา
สถานะปัจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธ์ และศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
วรรณกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์บริหารจัดการวัด การบริหารจัดการทุน บัญชีวัด แ ละการ
ตรวจสอบ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน
This course aims to have the students study the Introduction to religions; the
cultural, economic, social and political concepts of religions; the current situations of religions in
the global society; the principles of religious relationship; Theravada Nikaya and Mahayana Nikaya
in Buddhism; the important Buddhist literature works; the conditions of monastery management;
monastery fund management, monastery accounts management, and the investigation; the
principles of the community’s participation in monastery management.
BU5007

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
ศึกษาหลักการ วิธีการและยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณสมบัติและการ
พัฒนาคุณลักษณะนักเผยแผ่ที่ดี ยุทธศาสตร์ การกำหนดเนื้อหา และการออกแบบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบายธรรมะและฝึกเขียนบทความ
ธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ
This course aims to have the students study the principles, methods, and
the strategies of Buddhism propagation, the attributes and development of good personalities of
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Dhamma preachers, and the strategies, content determination, design for Buddhism propagation
with information technology. In addition, students will learn about the application of online social
network, the English use of communication and Buddhism propagation, English technical terms in
Buddhism, the practice of Dhamma conversation and explanation as well as the practice of English
Dhamma writing.
BU5008

พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย
2(2-0-4)
Buddhism and Contemporary Science
โลกทัศน์พระพุทธศาสนาว่าด้วยความรู้และความจริง โลกและชีวิตกับการเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจในหลักอริยสัจ กฎแห่งกรรม และการตีความคำสอนพระพุทธศาสนาในบริบทสังคมการเปลี่ยนแปลง
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาในสภาวการณ์โลกการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study the vision of Buddhism for
knowledge and truth, the world, life and change, the understanding of the Four Noble Truth, the
law of Khamma, the interpretation of the Buddha’s teaching in the changing social context,
Buddhism, technology science and modern science, including Buddhism and learning in the 21st
century, the analysis of Buddhism and problem-solving, and the development of world
circumstances of change.
BU5009

พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
ศึกษาประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ความหมายและ
คุณสมบัติของพระสงฆ์ บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์กับการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ความสำคัญ
และคุณค่าของพระสงฆ์ต่อสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สถานการณ์การดูแลสุขภาพของ
พระสงฆ์ในปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการช่วยเหลือผู้อื่นของ
พระสงฆ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยของพระสงฆ์
This course aims to have the students study the background and history of
Buddhis monks, the denotation and qualification of Buddhist monks, roles and duties of Buddhist
monks, Buddhist monks and observance of Dhamma-Vinaya, the importance and value of Buddhist
monks to Thai society. Moreover, students will learn the concepts and theories about healthiness,
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the present situation of Buddhist monks’ healthiness, the national constitution of monks’ health
in 2017, the way of self-caring and helping humanity, the promotion and support of caring Buddhist
monks’ health, including the seventy-five rules for training for Buddhist monks’ health.
BU5010

นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงพุทธ วัดและพุทธสถาน
พุทธศิลป์และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน กฎหมายเกี่ยวกับโบราณคดีและวัดในพระพุทธศาสนา บทบาทและ
หน้าที่ของวัดต่อสังคม วิธีการการอนุรักษ์และการพัฒนาวัด นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดที่ดี นวัตกรรมการ
บริหารจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์วัดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และศึกษา
กรณีวัดตัวอย่างที่บูรณาการด้วยการท่องเที่ยว
This course aims to have the students study the concepts and theories of
tourism, Buddhist tourism, temples and Buddhist places, Buddhist arts and Buddha images in
temples and Buddhist places, the law of archaeology and Buddhist temples, the roles and duties
of temple to society, the way of temple conservation and development, including the innovation
of temple administration and the innovation of temple administration for Buddhist tourism.
Students also will learn how to apply the temples for tourism, and study the samples of temples
integrated as for tourism.
BU5011

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยศึกษาและ
วิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและพระพุทธศาสนา เช่น
ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษา
ประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น
ของไทย
This course aims to have the students study the significance of Buddhist literature
since Ayutthaya period to present by studying and analyzing the abstract, the dominant feature, the
evolution in terms of the value and the influence on Thai society and Buddhism, namely Trai Bhum Pra
Ruang, Magalatthadipani, Paññasajataka, the royal version of Mahajati, Maha Vessantara Jataka, Phra
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Pathomsombodhikatha, and so on. In addition, students will learn the biography and works of Thai
Buddhist philosophers as both monks and lay people including Buddhist literature in regions of Thailand.
BU5012

พุทธศิลป์และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
ความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์ วิวัฒนาการและอิทธิพล
พุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทย
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่าง ๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา
การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
This course aims to have the students study the meaning, the history, the range,
and the usefulness of Buddhist arts, the evolution and the influence of Buddhist arts in terms of
architecture, sculpture, painting, Dhamma philosophy, and characteristic objects of Thai arts and cultures
both pre-history and history period, the relation between Buddhist arts and various sciences, the school
the preservation, the conservation, and the administration of Buddhist arts.
BU5013

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
ศึกษาประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย โครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
ไทยการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคม การจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ไทย ส่วนราชการและการบริหารราชการแผ่นดินกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
This course aims to have the students study the history of the Sangha
administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha governance of Thailand,
the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the relationship between Sangha kingdom
and royal kingdom, the law involved with the Sangha Administration and governance. In addition,
students will study the honorific ranks of Supreme Patriarch (Somdech Phra Sangharaja), and the
Sangha Supreme Council of Thailand, the education management of Sangha, department of
government service, including government administration and Administration and Sangha
Governance of Thailand.
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
Virtues and Ethics for Teacher
ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและกัลยาณมิตร การ
ปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู ความประพฤติและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู การ
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพ
ครู มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู
This course aims to have the students study the roles, duties, and the
importance of teacher, teachers as venerable persons and good friendship, the cultivation of faith
in teaching profession and the spirit of teacher, the behaviors and performance based on the ethics
of teaching profession, as well as the analysis, synthesis, integration of the body of knowledge
involved with the teacher values. Additionally, students will learn the educational law and the law
involved with teaching profession, the organization of teaching profession, the standard of teaching
profession, the development of teaching profession, self-development as a good teacher, the
omniscience of change, including the Dhamma application as the standard of teaching profession.

ED1002

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy and Concepts in Education
ศึ ก ษาความหมายและความสำคั ญ ของปรั ช ญาและแนวคิ ด ทางการศึ ก ษา ปรั ช ญา
การศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาที่ส ำคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ปัญหาการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา แนวโน้มการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา
This course aims to have the students study the meaning and the
importance of philosophy and education concepts, the philosophy of education and the concepts
of education which is important and influential to education management, education problems,
the education reformation, the future tendency of education, including Buddhism and education.
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ED1003

จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใช้
จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Study of psychological concepts and theories: psychology of human
development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology, learning psychology,
educational psychology, guidance psychology, and counseling of various psychological branches;
application of psychological theories to support the learner’ s learning proficiency and
recommendation to assist the learner with better quality of life.
ED1004

หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
ในการจัดทำหลักสูตร องค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติด้วยการ
สะท้อนคิด การวางแผนการเรียนและการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การฝึกเทคนิคและทักษะต่าง ๆ
ในการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กำหนดในแผนการสอน
This course aims to have the students study the meaning and importance
of curriculum, curriculum theories, principles and concepts of curriculum design, elements and
structures of the basic education curriculum, curriculum implementation to local surroundings, and
learning management science of teaching procedures in accordance with learning content. In
addition, students will have to learn about learner-centered learning activities, the management
of Experience-Based Learning, case study and reflection practices, learning planning, practical
lesson plans, practical teaching techniques and skills, and practical teaching upon specified lesson
plans.

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ED1005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่อ การสื ่อ สาร
การศึกษาและ การเรียนรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัด การเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร
ผูเรียนที่มีความ ตองการพิเศษ การวิเคราะห การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูรณาการและ
การประยุกตใช นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การไม่ ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี มี
ความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
Principles, approaches, and theories of innovation and information
technology for educational communication learning; digital technology laws and codes of ethics;
using digital technology for design of learning management according to the nature of major areas
of study to develop intellectual and innovative learners; learners with special needs; analysis,
selection, design, development, evaluation, integration and application of using innovation and
information technology for educational communication and learning efficiently, infringement of an
intellectual property, applying reflections to self-development to be a good teacher with
knowledge, modernity and transformation literacy.
ED1006

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการ
สร้างเครื่องมือทดสอบและประเมิน ผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
Principles, concepts and practices of measurement and evaluation in
learning; principles of construction of test and evaluation instruments; measurement and
evaluation in practices: authentic measurement and evaluation, nature of measurement and
evaluation in each subject; implementation of evaluation results for learning development.
ED1007

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยทาง
การศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทำวิจัยเพื่อพัฒนา
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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นวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Research principles, concepts and theories; research guidelines;
characteristics of educational research and action research in the classroom; research
implementation and production for learning innovation development; research for instructional
innovation development and learner development; planning for educational research: research
design, development of research instruments, data collection, data analysis, research report, and
implementation of research results for instruction.
ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิ ท ยาสำหรั บ ครู หลั ก การ ทฤษฎี และเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการ
สอน การนำเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม
Communicative Language for teachers: principles, theories, techniques of
Thai and foreign usage for listening, speaking, reading, writing and gestures to communicate the
meaning; academic presentation and social services.
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Teaching Practicum in School 1
การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน การสังเกตปัญหา
ของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการเยี่ยมบ้านกับโรงเรียนในการ
ประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน
หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative Assistant in
classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work, to visit the project and
home of students by cooperative teacher with parent and community. Teaching and environment
teaching for learning as teacher or the another activity in school under supervisory of supervisor
and the school cooperative teacher.
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ED1010

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจำชั้น งานให้ความรู้
และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Operation as assistant teacher in school include helping the class teacher,
knowledge work, students training, teach, teaching media product and evaluation, activity
development, knowledge sharing or exchange under supervisory of supervisor and the school
cooperative teacher.
ED1011

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Teaching Practicum in School 3
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Operation try out on teaching practice in school by integration all the
knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages students to learn
and be happy, organize learning activities that encourage students to create advanced thinking
processes by applying digital technology or modern educational innovations, study the
characteristics with the process of the correct research methodology and apply for develop
themselves to be expert, modern, and world change under supervisory of supervisor and the
school cooperative teacher.
ED1012

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก การวัดและ
ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปัน
ความรู้ การสัมมนาการศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Teaching practicum to be a teacher of main major subjects; measurement
and evaluation; implementation for learner development; research for learner development;
knowledge sharing or exchange; educational seminar under the supervisory of supervisor and the
school cooperative teacher.
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

ED1046

โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดและหน้าที่ของคำ การสร้างคำ ลำดับคำ โครงสร้าง
ประโยคพื้นฐาน วลี อนุประโยค วิเคราะห์โครงสร้างและรูปประโยคจากบริบทต่างๆ ฝึกเขียนประโยคตามโครงสร้าง
และรูปแบบประโยคชนิดต่างๆ
Study of English grammar, English structure, parts of speech and word
functions, word formations, word order, phrases, clauses, basic sentence structures, types of
sentences, analysis of sentences, sentence patterns in various contexts, writing practice with the
structures and sentence patterns.
ED1047

ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 1
ฝึกทักษะการฟังการพูดในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตัว การอำลา การแสดง
ความเห็นด้วย การกล่าวขอโทษ การถามเกี่ยวกับข้อบังคับ การขอความชัดเจน การขอความช่วยเหลือ การขอข้อมูล
เพิ่มเติม การขอความเห็น การขออนุญาต การแสดงความยินดี การจัดการกับคำถาม การแสดงความไม่เห็นด้วย
การสิ้นสุดการสนทนา การแสดงความแน่ใจ การแสดงความไม่รู้ การแสดงความเป็นไปได้ การแสดงความชอบ การ
แสดงความเห็นใจ และการห้าม
Practice listening and speaking skills in daily life, greeting, self-introduction,
farewell, agreeing, apologizing, asking about obligation, asking for clarification, asking for help, asking
for information, asking for opinions, asking for permission, congratulating somebody, dealing with
questions, ending conversations, expressing certainty, expressing ignorance, expressing likelihood,
expressing preferences, expressing sympathy, and forbidding something.
ED1048

ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
Listening and Speaking English 2
ทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษด้ว ยการสนทนาเกี่ยวกับคน อาชีพ สถานที่ เวลา
กิจกรรม ความคิดเห็น และการบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์และข้อเท็จจริง เหตุผล ตัวเลข หัวข้อหลัก การถอด
ความ ตารางภาพ ความหมายเป็นอุปนัย สำเนียงต่างๆ เก็บใจความสำคัญจากเรื่องหรือบทสนทนา ในระดับที่ยาก
ขึ้นทั้งด้านความยาว ศัพท์ โครงสร้างและเนื้อหา
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Listening and speaking skills through conversations about people,
occupations, place, time, activities, and opinions; through talks on events and facts, reasons,
numbers, main topics, paraphrases, graphic, implied meaning, and multiple accents, to get the
main idea of the story, or more difficult conversation level in long passages, structures and
contents.
ED1049

การอ่านเพื่อความเข้าใจ
3(3-0-6)
Reading Comprehension
หลักการอ่าน กลยุทธ์ในการอ่าน การฝึกปฏิบัติการอ่าน เพื่อจับใจความสำคัญและ
รายละเอีย ด ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านแบบวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจหัว ข้อและรายละเอียดต่างๆ จากโฆษณา
แบบฟอร์ม รายงาน จดหมาย บันทึกรายงานการประชุม ตาราง เครื่องหมาย สัญญลักษณ์ กราฟ คำประกาศ ป้าย
ประกาศ บทความ ตารางเวลา อีเมล์ เว็บไซต์ และบทความทางพระพุทธศาสนา
Reading principles, strategies, practices, getting main idea and details, speed
reading skill, analytical reading skill to understand advertisements, forms, reports, letters, memos,
tables and charts, graphs, announcements, notices, articles, schedules,
E-mail, webpages,
and Buddhist articles.
ED1050

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Writing Skills
ศึกษาการเขียนประโยคจากระดับพื้นฐาน การเขียนอนุเฉท การเขียนโครงเรื่อง การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก การเขียนสรุปข้อความ บัตรเชิญ โน้ตย่อ และการเขียน
จดหมายประเภทต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน เน้นความถูกต้อง เอกภาพและความ
เชื่อมโยง
Study of writing basic sentences, paragraphs, outlines, punctuations,
capitalization, summary writing, invitation cards, short notes, and letters to improve overall writing
skills with accuracy, unity, and coherence.
ED1051

ภาษาศาสตร์สำหรับครู
3(3-0-6)
Linguistics for Teachers
ศึกษาลักษณะของภาษาและหลักภาษาศาสตร์เบื้องต้น เน้นการศึกษาระบบเสียง ระบบ
หน่ ว ยคำ วากยสั ม พั น ธ์ ความหมาย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษากั บ บริบ ท เพื ่ อ นำไปใช้ ก ารเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ
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To study characteristics of languages and principles of linguistics emplacing
on phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatic implementing on English learning
and teaching.
ED1052

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Technology and Innovations in Teaching English
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชนิด ประเภทต่างๆ สื่อธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญาเพื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นผลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อสำเร็จรูป
Information technology and Communication systems, the application of
information technology to learning and teaching English, English instructional media, teaching
media types and classifications, natural and wisdom media on learning and teaching English,
instructional media based on the result of information technology system development, Internet
and computer assisted instruction (CAI) including other ready-made computer programs.
ED1053

วรรณกรรมอังกฤษสำหรับครู
3(3-0-6)
English Literature for Teachers
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านวรรณกรรมอังกฤษ งานวรรณกรรมอังกฤษที่สำคัญประเภท
ต่าง ๆ ประโยชน์และคุณค่าของวรรณกรรมอังกฤษ ความหลากหลายของแนวคิดและทักษะการศึกษาวรรณกรรม
ตลอดทั้งการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมอังกฤษ ศึกษาหลักการเขียนเรื่องสั้น บทกวี บทละคร เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
This course is designed to introduce student teachers to approach the
introduction of English literature, the principal genres of literature, the benefits and value of English
literature, including a variety of concepts and skills of literary study. Besides, student teachers have
to practice reading and analyzing English literature; short stories, poems and plays which can be
applied in learning and teaching English.
ED1054

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Phonetics
ระบบเสียงและหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ เน้นทางด้านสรีรสัทศาสตร์ การฝึกออก
เสียงสระ พยัญชนะ เสียงควบกล้ำ เสียงสูง ต่ำ หนัก เบา การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์ และศึก ษา
ปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาไทย
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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Phonetic systems and principles of English pronunciation focusing on
articulators, pronunciation practice in vowels, consonants, intonation, stress, phonetic transcription,
problems of English pronunciation of Thai students.
ED1055

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
เพื่อศึกษากรอบความคิดในการพัฒนาการทักษะการฟัง พูด อ่าน การเขียน ทักษะการคิด
วิเคราะห์และการให้เหตุผลเชิงวิชาการ ประกอบด้วยบทความ บทคัดย่อ รายงาน เรียงความ ย่อหน้าใน บริบท
ทางการทางการศึกษาและวิชาการทางพระพุทธศาสนา
To study framework for enhancing students’ speaking, listening, reading,
writing, reasoning and critical thinking skills for academic purposes including articles, abstracts,
reports, essays, and passages related to education and Buddhist context.
ED1056

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Measurement and Evaluation in English Learning
การวัดและการประเมินผลทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การทดสอบและการประเมินผล
ภาษาอังกฤษ ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและ
ประเมินผลภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตามสภาพจริง (Authentic
Assessment)
Measurement and evaluation in English learning, English testing and
assessment, nature of measurement and evaluation in learning English, the principles of English
test construction and assessment, English Authentic Assessment
of testing and linguistic assessment, testing and assessment of English learning, nature of measures
and assessment of English learning, principles of the constructions of testing tools and authentic
assessment of English learning.
ED1057

การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research and Teaching English
การศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ หลักการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล
การสรุปผล
อภิปรายผลของการวิจัย และการนำวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

56

Study on research methodology, research principles, research insgruments,
sample sampling, storage and data collecting, data analysis, data interpretation, conclusion,
discussion, and application of methodology for advanced study.
ED1058

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Seminar on Teaching English
ศึ ก ษา ค้ น คว้ า อภิ ป ราย และแสดงความคิ ด เห็ น เกี ่ ยวกั บปั ญ หาการเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษและงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Study, searching, discussion, and giving opinions to the problems of English
learning, teaching and research on English teaching for developing English teaching to the standard
of English learning.
ED1059

การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
Development of Teaching English

3(3-0-6)

พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะ การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อยกระดับความสามารถทางการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The development of English learning activities management-Listening,
speaking, reading, and writing skills to upgrade English teaching ability reaching the standard of
basic Educational Curriculum goal.
รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า จำนวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
ED1060

น(บ-ป-ต)

การสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Teaching Method 1
การใช้ทฤษฎีการสอนและวิธีสอนภาษาอังกฤษ การใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ การ
ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ และการจัดทำแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การกำหนดเนื้อหาการเรียนรู้ การสร้าง
กิจกรรม การสร้างสื่อประกอบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการสอน
The application of English teaching methodology and approaches, an
implementation of English curriculum, design, lesson planning, content identification, activity
construction, learning materials construction and teaching assessment.
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

57

ED1061

การสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Teaching Method 2
ศึ ก ษากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ วิ เ คราะห์ ว ิ ธ ี ส อนในทั ก ษะต่ า งๆ
ในรายละเอียด 4 ทักษะ การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน การออกแบบการสอน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติหรือทดลองสอนภาษาอังกฤษตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น
English teaching process investigation, teaching analysis in four skillslistening, speaking, reading, writing, teaching design, English lesson planning, English content
analysis, English teaching practicum to the made lesson plans.
ED1062

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Teaching Buddhism
คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมและสื่อการสอน
การจัดทำแผนการเรียนรู้ บรรยายและอธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และฝึกเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะ
ที่น่าสนใจ
English vocabulary and idiom in Buddhism, activity, English instructional
media, and lesson planning, Dramma discourse, and practice writing essay on interesting Dramma
topic.
ED1063

โครงงานภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
English Project Work
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานชนิดต่างๆ ขั้นตอนการวางแผนและดำเนินงาน การ
ประเมินสำรวจการจัดโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วางแผนดำเนินการจัดโครงงาน เสนอ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคล้องกับ จุดประสงค์ของหลักสูตรภาษาอั งกฤษที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการประเมินผลโครงงาน
English teaching through project works, steps of planning and proceeding,
survey and estimation of project work in relation to English learning and teaching, project
proceeding planning, proposal of project work conforming to the objectives stated in English
curriculum focusing on child-centered learning, and project assessment.

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

58

ED1064

การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Learning Material and Activity Development
ศึกษาหลักการและแนวคิดการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประเภท
ต่างๆ ออกแบบ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบบูรณาการทุกทักษะและทดลองการใช้สื่อและกิจกรรม
ในสถานการณ์จริง สรุปและประเมินผลการใช้สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Study on the principles and approaches on various learning materials and
activities, design learning materials and activities in integrated skills and implementation to the real
situations, summary and evaluation on English learning material and activites implementation.
ED1065

ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์
3(3-0-6)
Literary English
โครงสร้าง หลักการ สาระสำคัญขององค์ประกอบและทักษะพื้นฐานวรรณศิลป์ร้อยแก้ว
ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมครูในการนำวรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศไปใช้
ในการจั ด การเรี ย นรู ้ เห็ น คุ ณ ค่ า และสร้ า งจิ ต สำนึ ก ต่ อ คุ ณ ค่ า ของวรรณศิ ล ป์ ร ้ อ ยแก้ ว ร้ อ ยกรองของ
ภาษาต่างประเทศ
Structure, principles, compositional contents and basic skills in literature,
literal art and prose in foreign languages, and to encourage the teachers to make use of literature,
literal art and prose for learning management, and mind on a value, and the establishment of
conscious mind on a value of literature, literal art and prose in foreign language.
ED1066

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
English Learning and Curriculum Strand
เป้าหมายของหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถวิเคราะห์ตัวชี้ว ัดและกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Study of goal standard indicators of English curriculum, Learning Indicator
Analysis to identify learning objectives, content analysis, lesson plan design based on the standard
of Basic Educational Curriculum
ED1067

วัฒนธรรมนานาชาติ
3(3-0-6)
International Cultures
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ ความหลากหลายของภาษา ที่ใช้
สื่อสารในระดับนานาชาติ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทางด้านความคิด ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษาและ
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วรรณกรรม และงานเขียนอันจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติโดยรวม มีความเข้าใจ การยอมรับ
และการอยู่อย่างมีความสุขกับผู้คนต่างชนชั้น ต่างชาติพันธ์
Knowledge and understanding of International cultures, diversity of language
used for International communication, shared and unique characteristics of ideas and values
expressed through verbal and non-verbal languages. Prohibitions and forewarnings in using
languages for intercommunication and intercultural to promote good mutual understanding,
acceptance, respect, and living harmoniously with people from a diverse background on an
international level.
ED1068

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3(3-0-6)
English Public Speaking
หลักพื้นฐานในการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน การเตรียมความพร้อมในการพูดในที่ชุมชน
จุดประสงค์การพูดแบบต่างๆ และการใช้วจนภาษาและอวจนภาษาในการพูด
The foundations of public speaking, preparation for public speaking,
developing presentation skills, types of public speaking and using verbal and non-verbal language.

ED1069

กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Poetry
วิเคราะห์ภ าษาที่ ใช้ ส ื ่ อ ความหมาย คุณค่าทางอารมณ์ และสาระที่ ส อดแทรกในบท
ประพันธ์ แนวการเขียน ความคิด วัฒนธรรม และอื่นๆ ของนักเขียนในยุคต่างๆ เลือกศึกษาและวิเคราะห์วิจารณ์กวี
นิพนธ์ของกวีอังกฤษที่สำคัญๆ เช่น โชว์เซอร์( Chaucer) สเปนเซอร์(Spenser) เช็คสเปียร์(Shakespeare) มิลตัน
(Milton) เวิร์ดสเวิร์ธ(Wordsworth) คอเลอริดจ์(Coleridge) คีตส์(Keats) เป็นต้น
Analysis of languages used for communicating the meaning, emotional value
and contents inserted into written works, written style, thinking, and culture composed by the
authors in various ages, selective study and critical analysis of poetry written by famous writers
such as Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton, Wordsworth, Coleridge and Keats, etc.
ED1070

ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2(2-0-4)
English Classroom Language
การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนตามแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ เพื่อการเริ่มและจบ
บทเรียน การใช้คำสั่งในห้องเรียน การจัดกิจกรรมระหว่างการเรียน การเขียน การแสดงออก การทำงานเป็นคู่และ
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เป็นกลุ่ม การยกย่องชมเชยและการให้กำลังใจ การขอบคุณและขอโทษ การเล่นเกม และเพลงประกอบการจัดการ
เรียนรู้
The use of English classroom language according to theories and techniques
for starting and ending the lesson, directions and instructions, activity, writing, acting, working in
pairs and groups, praising, encouraging, thanking and apologizing, games and songs in learning
activities.
ED1071

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
วิธีการอ่านภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การใช้คำ สำนวน และบริบทเพื่อช่วยตีความหมาย
เก็บใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อความ และการอ่านแบบสรุปความ
Methods of reading English, using words, idioms and contexts to determine
meaning, to get the gist of main ideas and details of a passage/article, and to summarize.

ED1072

พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamental English Learning
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานเรื่อง ทฤษฎี
การศึกษาร่วมสมัย (พฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเชิงปริชาน การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การเรียนรู้เชิง
ปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้
ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากการสะท้อนกลับ ทักษะการคิด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ)
ธรรมชาติของการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่ อการเรียนรู้ (ปัจจัยด้านอารมณ์ แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พหุ
ปัญญา ทักษะและกลยุทธ์การเรียนรู้) การเรียนรู้และการซึมซับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง
Fundamental English Learning through scientific method, introduction to
learning, learning contexts (learning theories, behaviorism, cognitive psychology, constructivism,
social- interaction theories, humanistic education, discovery learning, brain- based learning,
problem-based learning, project-based learning, reflective learning, thinking skills, active learning),
Nature of learning (memory, comprehension, schemata. Influence on learning: affective factors,
motivation, individual references, multiple intelligence, learning styles and strategies), First and
second language acquisition.
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ED1073

วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Cultures
ศึกษารากฐานของวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมการใช้ภาษาของวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน ศึกษาการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและข้อ
ห้ามและข้อควรระวังในการปฏิบัติตนและการใช้ภาษาในวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
To study the background of English language cultures, differences between
British and American cultures Behavioral Stereotypes in Intercultural Communication especially in
British and American cultures.
ED1074

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
ลั ก ษณะ ความสั ม พั น ธ์ ข องวั ฒ นธรรมไทย บทบาทของครู ใ นการส่ ง เสริ ม ให้ เ ห็ น
ความสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก
เน้น
วัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในระบบค่านิยมไทย การพิจารณาคุณค่าและการสร้างเสริมความสำนึ กต่อ
คุณค่าอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย
Characteristics, relations and roles of the teachers in promoting and
extending Thai culture, the influence of Thai culture over children learning management by
focusing on basic culture for a daily living in Thai value system, the consideration of value and
establishment of conscious mind on a value of the heritage of Thai culture.
ED1075

กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Teaching Strategy
ศึกษาแนวคิดทางการสอนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสอนและการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ทั้งลักษณะการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง เพื่อสามารถ
นำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ
Study on English teaching approaches, English teaching and learning
principles and concepts trend, and English teaching in terms of foreign and second language studies
to apply in learning management integration to the teaching profession effectiveness
ED1076

ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Teaching Skills
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีและกลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆที่เหมาะสมกับ
ผู้เรีย น การออกแบบกิจ กรรมการเรีย นรู้ ทั กษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน นำเสนอการสอนทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ
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Concepts, theories, techniques and strategies of skill practice of teaching
English in four skills appropriately to learners, design the learning activites in the skills of listening,
speaking, reading, and writing. English teaching skill presentation to the standard of teaching English.
ED1077

การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading for Information
พัฒนาการอ่านข้อมูลข่าวสารวิชาการเพื่อการเขียนรายงาน ฝึกการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ภาษาอังกฤษทางการศึกษาและการสอน ฝึกอ่านบทความทางวิชาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปและเขียนโครงร่าง
รายงาน
Development of reading on technical information and data for report writing,
practice in using English information sources of reference for education and teaching, reading
practice in technical texts, analysis, criticism, summarizing and writing project reports
ED1078

สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Teaching Competency
สมรรถนะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครูและครูสอนภาษาอังกฤษ ทักษะเฉพาะทาง
ภาษาอังกฤษ การบูร ณาการภาษาอังกฤษเพื่อ การสอนและการดำรงชีว ิต ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ทักษะการจัดการ การบริหารเวลาและการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะ
การคิดและทักษะการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
Adequate competency for English teaching profession, skills of teaching
English, integration of English teaching for daily life, the skills of communication , technological
application, management, time and working system management, teamworking, thinking, working
and self-improvement
ED1079

คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Folklore in Teaching English
ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาคติชนวิทยา ประโยชน์ของการศึกษาวิชาคติ
ชนวิทยา การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย คุณค่าของคติชนที่มีต่อสังคมไทย พลวัตทางคติชนไทย ระเบียบ
วิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การจัดระเบียบข้อมูลตามวิธีการทางคติชนวิทยา ปฏิบัติภาคสนาม
The study of meaning and background of folklore, advantages of folklore
study, folklore study in Thailand, the values of folklore on Thai societies, dynamics of Thai folklore,
the method of field data collection, data organization through folklore method, and field work.
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ED1080

ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
The Chinese Language for English Teaching
มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทั้ง
ด้านสังคมและธุรกิจ โดยสอดแทรก ความรู้ ความคิดและภูมิปัญญาของชาวจีน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีน ฝึกเป็นผู้ชำนาญการด้านภาษาจีน ที่ใช้และสนทนาใน
ต่างประเทศ
Focuses on the Chinese Language for communication, usage of Chinese in
business and for social relation, acknowledgment of thoughts, beliefs, values and folk wisdom of
the Chinese people, study of social, economic and cultural background of the people, train to be
a specialist in the Chinese language and application to nature speakers in foreign country.
ED1081

ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ASEAN Languages for English Teaching
มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสารถในการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ทั้งด้านสังคม และธุรกิจ โดยสอดแทรกความรู้ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และภูมิปัญญาของชาวอาเซียน เรียนรู้
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอาเซียน ความรู้ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นต่ออาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ กลุ่มประเทศอาเซียน ทางเลือกทางด้านอาชีพได้แก่ ผู้อำนวยการ งานวิเทศสัมพันธ์ มัคคุเทศก์
เลขานุการ นักธุรกิจ นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว และงานโรงแรม
Focuses on the Asian language for communication, Usage of Asian language
in business and for social relation, acknowledgement of thoughts, beliefs, values and folk wisdom
of Asian people, study of social, economic and cultures background of the people, knowledge
skills and attitudes required of vocations involving Asian alternative prospects: a specialist, foreign
relation officer, guide, secretary, business person, translator, interpreter, airline officer, travel agent
and hotel receptionist.
ED1082

ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Discipline for English Teachers
แนวคิ ด ปรั ช ญา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ หลั ก คิ ด ในการ
ปฏิบัติงานการสอนภาษาอังกฤษ และผู้ร่วมวิชาชีพ คุณลักษณะเฉพาะตัวสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู
Professional concepts, philosophy, ethics, and moral, the principle of
thinking in English, teaching practice and professional peers, autonomous characteristics of teaching
professional.
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ED1083

การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Reading and Writing Buddhist Articles
ลักษณะเฉพาะของบทความทางพระพุทธศาสนา คำศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนา
หลักการ วิธีการและเทคนิคการอ่าน และการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา การเขียนอนุเฉทและบทความสั้นๆ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ฝึกการอ่านบทความทางพระพุทธศาสนา และฝึกเขียนอธิบายหัวข้อธรรมในรูปเรียงความ
ย่อความหรือเก็บใจความจากงานเขียนหรือหนังสือทางพระพุทธศาสนา
Specific characteristics of Buddhism articles, specific area of vocabulary used
in Buddhism, principles, methods, reading techniques, and Buddhism articles writing, writing
paragraph and short passage relating to Buddhism, reading practice in Buddhism articles, writing
practice in headline, Buddhism dhamma in essay, summarized essay, or getting the gist of written
work, or Buddhism books.
ED1084

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
Creative and Critical English Writing
หลั ก การวิ จ ารณ์ เ บื ้ อ งต้น การเขี ย นเชิ ง สร้ างสรรค์ โ ดยใช้ถ ้ อ ยคำสำนวนภาษาและ
โครงสร้างในลีลาต่าง ๆ วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้เขียนในบทความแบบต่าง ๆ วิเคราะห์
อารมณ์ (Mood) และท่วงทำนอง (Tone) การใช้ภาษา รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย ฝึกวิจารณ์ข้อเขียนที่ตัดตอนมาจาก
หนังสือต้นฉบับ ที่ใช้ลีลาและภาษาชั้นสูง และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยเน้นการวิเคราะห์ความคิดและวัตถุประสงค์
ของผู้เขียน ฝึกวิจารณ์แยกแยะ ระหว่างข้อเท็จจริง และความคิดเห็น
Principles of fundamental criticizing, various styles of creative writing by using
words and idioms, and structure, analysis of objectives, mood, and attitude of the authors in writing
various articles, analysis of mood, tone of using languages including target groups, critical practice
in articles cut from the manuscripts, styles of writing and using advanced language and interesting
contents by focusing on analysis of thinking and objectives of the authors, critical practice in
separating facts and opinions.
ED1085

วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Literature
ศึกษาประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันอย่างย่อ ประเภทของงานวรรณกรรม บทละคร
เรื่องสั้น บทโครงร้อยกรอง ความเรียง และ นวนิยาย ศึกษาผลงานวรรณกรรมที่คัดเลือกมาเพื่อสังเคราะห์ เนื้อหา
สาระ รูปแบบ สำนวนโวหาร คำนึงถึงผลงานวรรณกรรมในแต่ละยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานการอ่า นวรรณกรรม
สมัยใหม่ และพัฒนาทักษะความซาบซึ้งเห็นคุณค่าในวรรณกรรม
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Introduction to brief history of English and American literature, genre of
literature including drama, short story, poetry, essay and novel, study of selected literary works for
the purpose of analysis: content form style, consideration is given to literature readying and the
development of literary skills of appreciation.
ED1086

การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Supervision of English Teaching
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา พัฒนาการในการจัดการนิเทศการศึกษา
ภารกิจและคุณสมบัติของผู้นิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนางานนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการนิเทศการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
Concepts, theories and principles of educational supervision, educational
supervision development, mission and qualifications of educational supervisor, internal
administration and supervision in educational institutions, research in developing of supervision
and educational quality, and trends in supervision in basic education.
ED1087

การแปลภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Translation
การแปลบทความ ข่าว สารคดีและบันเทิ งคดีจากภาษาอัง กฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการแปลที่ใช้ภาษา คำศัพท์ สำนวนได้ถูกต้องและเหมาะสมในระดับภาษาที่ต้อง
อาศัยการแปลและตีความ รวมทั้งการแปลบันเทิงคดีที่ใช้ภาษาไพเราะสละสลวยและเป็นธรรมชาติ รวมทั้งรักษา
ความหมายและรสของความหมายเดิมได้ครบถ้วนและถูกต้อง
Translation of articles, news, documentary and entertainment news from
English into Thai, and from Thai into English focusing on correct and appropriate use of language,
vocabulary, and idioms based on principles of translation and interpretation including the
translation of entertainment news that sounds good, beautiful and natural, and to remain proper
meaning and taste.
ED1088

หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Curriculum and Textbooks
โครงสร้างและความมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบเรียนและหนังสือเสริม
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หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดบทเรียนสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน การสอน การทำ
แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Structure and goals of English curriculum for elementary education, analysis
of English curriculum for elementary education, instructional textbooks and supplemental sheets
to English curriculum, preparation for textbooks and learning and teaching media, activities, and
English learning planning, problems and a way of problem-solving.
ED1089

วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
3(3-0-6)
English Literature for Children
เรี ย นรู ้ แ นวทางการพั ฒ นาวรรณกรรมสำหรั บ เด็ ก ของอเมริ ก ั น และอั ง กฤษ ศึ ก ษา
วรรณกรรมหลักและหนังสือสำหรับเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมสำหรับเด็กของเอเชียที่มีชื่อเสียง ศึกษาหลักการเขียน
เรื่องเชิงจินตนาการ เชิงการศึกษาที่เหมาะสมกับแนวคิดและธรรมชาติของเด็ก ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรม
สำหรับเด็ก
To learn ways of the development of poetry for English and American
children, and to study core literature and books for children including famous literature for Asian
children, and to learn about principles of imaginary-educational writing of the literature appropriate
for a way of thinking, and nature of children, analytical practice, and criticizing literature for children.
ED1090

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Buddhist Literature on English
ศึกษาคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการแปลและ
วิเคราะห์ความหมายหลักธรรมพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาอังกฤษ
English scripture and books relating to Buddhism, translation practice and
analysis of the meaning of Buddhism Dhamma retrieved from English documents.
ED1091

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
การพูด การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจประเภทต่าง ๆ ฝึกการอ่านข้อความภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความหมายของศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจและการเขียน
รายงานทางธุรกิจอย่างสั้น การใช้ศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้สื่อสารในสำนักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่
จำเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
Speaking and writing for business transactions, reading practice in business
English, the meaning of words and idioms used for business run, writing business English and short
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report on business affairs, use of words and idioms for communication in offices on defined
objectives and critical situations basis.
ED1092

การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Classroom Management
ศึกษาเรีย นรู้ ร ูป แบบชั้น เรี ยนแบบต่า ง ๆ กลวิธ ีการจัดการชั ้นเรียนเพื่ อ การเรี ย นรู้
องค์ประกอบต่าง ๆ ในชั้นเรียน เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในชั้นเรียน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน การสร้างแรงจูงใจ ในชั้นเรียน
การติดต่อสื่อสารด้านสังคมของนักเรียน การส่งเสริมการรับผิดชอบร่วมกันในชั้นเรียน
Exploring types of classroom management, classroom management
strategies for learning, classroom management techniques, promoting classroom atmosphere and
environment, classroom rules, manners and respect, classroom motivation, social contact and
responsibilities.
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ
1

2

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

นายถาวร วรบุตร

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

ตำแหน่งวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

4

นางภัทรลดา วงษ์โยธา

นายสมควร ข่าสะโปน

อาจารย์

อาจารย์

พระพัทยา ปนนฺโท
(นันตะเคน)

อาจารย์

ปีที่จบ

ม.อุบลราชธานี

2560

ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2556

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ม.อุบลราชธานี

2552

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2547

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้
พูดภาษาอื่น)

ม.ราชภัฏอุดรธานี

2559

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้)
บธ.บ.(การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)

ม.รามคำแหง

2556

ม.หอการค้าไทย

2542

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ม.ราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2548
2544
2556
2547

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
5

สถาบัน

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)

ภาษาต่างประเทศ)
3

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ศน.บ.(ปรัชญา)
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3.2.2 อาจารย์ประจำ
สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

1

นายไพโรจน์ บัวสุข

รองศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)

2

นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

อาจารย์

3

นายวิทลู ทาชา

4

นายคัมภีรภาพ คงสำรวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

Ph.D.(English)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Buddhist Studies)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน

Punjab University, India
University of Delhi, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
Magadh University, India
Banaras Hindu University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
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ปีที่จบ

2546
2540
2536
2547
2540
2537
2559
2541
2537
2553
2550
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายนิคม วิเชฏฐพงษ์

2

นายบรรจง วังหล้า

3

นายบำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว

4

นางพวงทอง อ่อนจำรัส

5

นายพุทธรักษ์ ปราบนอก

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)
M.A.(Literature)
ศ.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและภาษาอังกฤษ)
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
น.บ.(กฎหมาย)
M.A.(Ag.Education & Community Development)

กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)
ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต/ปรัชญา)
ป.ธ.9 (การศึกษาคณะสงฆ์ไทย)

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
หลักสูตรกำหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
จากมหาวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะที่สำคัญผ่านประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4.1.3 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป็นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนกำหนด)
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปี
การศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
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จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มีความ
พร้อม
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานการปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
การทำรายงานการปฏิบัติการสอนโดยให้มีการดำเนินการดังนี้
5.1.1 บทนำ
5.1.2 แผนจัดการเรียนรู้
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน
5.1.4 ปัญหาและการแก้ปัญหา
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม
5.1.9 บันทึกลงเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
5.3.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
5.3.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
5.3.4 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

73

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือข่าย
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติ การสอน ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม 3-5 คน ทำ
หน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาและรูปเล่ม
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ทำหน้าที่ประเมินความก้าวหน้า
การทำรายงานการปฏิบัติการสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให้นักศึกษาทำรายงานการการปฏิบัติการ
สอนเล่มสมบูรณ์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให้ผ่าน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งระบุ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
1.1 การวางแผนการทำงาน การติดต่อ สื่อสารการ - มีรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่มีการ
ทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้น การทำกิ จกรรมทั ้งใน
และจรรยาบรรณ
ห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เพื ่ อ เรี ย นรู ้ ก ารวาง
แผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมเสริ ม
ความเป็นครู
- นักศึกษามีโอกาสติดต่อ สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงานบริ ก ารให้ ก ั บ ชุ ม ชนผ่ า นกิ จ กรรมและผ่ า น
โครงการต่าง ๆ
1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีชมรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษา เพื่อส่ งเสริมให้
นักศึกษา ได้ฝึกทักษะการพูด การใช้ภาษา ได้ในทุก
สถานการณ์
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1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภ าษาอังกฤษ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนเพิ่มขึ้น
- ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันคริสมาสต์
- มี ร ายวิ ช าสั ม มนาการสอนภาษาอั ง กฤษ เพื ่ อ ให้
นักศึกษาได้อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- มอบหมายให้นักศึกษาทำการวิจัยเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้
- มีรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
2.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม 1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่
หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ มีการนำหลักธรรมต่าง ๆ ไปใช้ใน
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ชีวิต
สิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจ ิตใจเสีย สละ ประพฤติ ต น 2) มีการปลูกฝังความมีระเบียบ 2) ประเมิ น ความมี ว ิ น ั ย ความ
ว ิ น ั ย ส อ ด แ ท ร ก ก า ร เ ค า ร พ รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ และ
เกื้อกูลต่อสังคม
กฎหมายและเคารพสิ ท ธิ ข อง งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
บุคคล
3) ประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มใน
3) มี ก ิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือจิต
หรื อ จิ ต อาสาที ่ แ สดงถึ ง ความ อาสา
เกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติและ
ศาสนา
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2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ 1) ผู้เรียนวิเคราะห์กฎเกณฑ์และ
กฎหมาย และเข้ า ใจในบทบาท อธิบายบทบาทของตนเอง
หน้าที่ของตนเอง
2) การมอบหมายงานศึ ก ษา
2) มี ค วามรู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี ค้นคว้า การปฏิบัติการ และการ
สารสนเทศ และการใช้ ใ ห้ เ กิ ด นำเสนอผลงานจากการค้นคว้า
ประโยชน์สูงสุด
3) การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิล ปะ
ภาษาและวัฒ นธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู ้ ห ลั ก การดำเนิ น ชี ว ิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การ
นำเสนอผลงานจากการศึ ก ษา
ค้นคว้า การใช้สื่อ และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ ่านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
อย่ า งหลากหลาย การเข้ า ร่ ว ม
ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง ส ั ง ค ม แ ล ะ การเคารพกฎหมาย
3) ประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มและ
ประชุมสัมมนา
ความรับผิดชอบในกิจกรรม
4) จั ด ประสบการณ์ เ รีย นรู้ แบบ
บูรณาการสาระความรู้ทุกรายวิชา
ผ่านเวทีกิจกรรมสรุปบทเรียนใน
รูปแบบต่างๆ

2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล 1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล 1) ประเมินกิจกรรม
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง 2) สังเกตพฤติกรรม การกระทำ
2 ) ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น 2) ให้มีการถอดบทเรียนจากงาน และการแสดงออก
สถานการณ์ แ ละสภาวการณ์ ไ ด้ และชีวิต และวางแผนใหม่โดยใช้
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ข้อมูลอย่างมีเหตุผลให้วิเคราะห์
อย่างเหมาะสม
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติ
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทำงานและดำรงชีว ิตได้อย่างเป็น อย่างมีสติและสร้างสรรค์
สุขและสร้างสรรค์

3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย
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ผลการเรียนรู้
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน
และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล 1) กำหนดวิ ธ ี ก ารเรีย นการสอน 1) ประเมินผลจากการทำงานเป็น
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
โ ด ย ใ ห ้ มี ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
กาลเทศะ
กระบวนการกลุ่ม
2) ให้ประเมินตนเองและประเมิน
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญ
2) จัดให้มีกิจ กรรมสั ม พั นธ์ แ ละ เพื่อน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
การทำงานเป็นทีม
3) มีการประเมินพฤติ กรรมของ
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และ
ดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้

3) ให้ ม ี ก ารถอดบทเรี ย นจาก ผู้เรียน
สถานการณ์ ต ่ า งๆ และวางแผน
กิ จ กรรมโดยใช้ ข ้ อ มู ล อย่ า งมี
เหตุผล

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
ดิจ ิทัลได้อย่างคุ้นเคย สามารถติดตาม
เพิ่มพูนความรู ้ในเทคโนโลยี อุบ ัต ิ ใหม่
อย่างมีประสิทธิผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) ให้มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เชิงข้อมูลสถิติ 1) ประเมิ น ผลการ
ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัย เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ข ้ อ มู ล
ป ล ู ก ฝ ั ง ใ ห ้ ต ร ะ ห น ั ก ถ ึ ง ล ิ ข ส ิ ท ธ ิ ์ แ ล ะ สถิติ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในการการศึ ก ษา
2) ประเมิ น ผลผ่ า น
ค้นคว้าผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ระบบเครือข่าย

2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อ

2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ที่สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ที ่ ช ี ้ ใ ห้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของการใช้ ใ นระดั บ
จำเป็นและระดับสูง
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การสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง 3) ให้ มีกระบวนการแบ่งกลุ่มศึกษาค้ น คว้ า เครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทลั
สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจ ิ ทั ล
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน
เพื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ห ลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มี ความสามารถสื่ อสารได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบ
การสื ่ อ ที ่ ส ารที ่ เ หมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมื อและ
ช่องทางที่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
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5) รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3.ด้านทักษะทางปัญญา
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
คุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และปร ะเด็นการ
คัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิ ตสื ่อ ดิ จิ ทั ล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

2

3

1

2

3

4

5





























เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3















































1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน































GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล





























GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย





























GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม

































GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม





























GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย





























GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง
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เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ



ทักษะการวิเคราะห์

2

3





































1
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา
1
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3















































































































2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์





GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา





GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา





















GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย





















GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ



























GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่



























รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

































GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร































GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร





























GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ



























GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา



























GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ



























GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ
สังคม

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3







































3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน



รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ





































GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน





































GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน



































GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ



















GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน



























































































4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้





รายวิชาเลือกเรียน
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

2

3

1

2

3

4

5

GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด















GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้















GE4004 ปัญญาประดิษฐ์















GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

















GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

















GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทลั



















1 2

3

4

1

2

3
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เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบ
รอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิต
1) การวิเคราะห์และสอดแทรก 1) วัดและประเมินจากการ
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม ทำงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จริยธรรมของสังคมและ
2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มี วิชาการรวมทั้งประเด็นวิกฤต เพื่อน
ความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ จรรยาบรรณ ของวิชาชีพครู
3) วัดและประเมินจากการ
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 2) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
เรียนรู้กรณีศึกษา
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานจริงใน
4) วัดและประเมินโดยใช้แบบ
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
สถานศึกษา และจัดกิจกรรม วัดคุณธรรมจริยธรรม
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและ
เสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
5) วัดและประเมินค่านิยม
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณธรรมและจริยธรรม
อุดมการณ์และจิตวิญญาณ
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
3) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ ความเป็นครูจากผลการ
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงาน
ฐาน
6) วัดและประเมินผลภาค
ร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการ
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
ความเป็นครู
7) วัดและประเมินผลจากการ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทาง
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
เป็นครู
และ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
8) ประเมินคุณลักษณะ
ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน
บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการเหตุผล
และใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความ
โปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
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2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา และการเรียนรู้การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่
21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์
(Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community:
PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาวิชาที่สอนและทฤษฎีสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ความรู้

กลยุทธ์การสอน
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม
(Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะ (Inquiry-based-

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
2) วัดและประเมินจากการ
สังเกตการทำงานตามสภาพ
จริง/การปฏิบัติตามสภาพจริง
3) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
learning)
ความรู้
3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเป็น
4) วัดและประเมินจากการ
ฐาน (Team-based-learning) นำเสนอโครงงานหรือรายงาน
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การค้นคว้า
เป็นฐาน (Project-based5)วัดและประเมินผล
learning)
ภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น 6)วัดและประเมินผลจากกลุ่ม
ฐาน (Problem-based-learning) เพื่อน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped classroom)
8) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาและการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนาในโอกาส
ต่าง ๆ
9) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
(Interactive Instruction)
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ผลการเรียนรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก
และการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของ
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) คิ ด ค้ น หา วิ เ คราะห์ ข ้ อ เท็ จ จริ ง และ
ประเมิ น ข้ อ ม ู ล สื ่ อ สารสนเท ศ จ า ก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็น
พลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและ
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และ
โลกอนาคต นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก าร
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนา
งานได้อย่างสร้างสรรค์โ ดยคำนึงถึงความรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะ (Inquiry-basedlearning)
2) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Research-basedlearning)
3) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
2)วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
3) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน
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หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
2) สามารถคิ ด ริ เ ริ ่ ม และพั ฒ นางานอย่ า ง
สร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัย
และสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม

4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productivity-basedlearning)
5) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์
เป็นพืน้ ฐาน (Situationbased-learning)
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplacebased-learning)
7) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
8) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-basedlearning)
9) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
(Case Study)

การปฏิบัติงานตามสภาพจริง
หรือในห้องปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
5)วัดและประเมินจากการ
เรียนรู้กรณีศึกษา
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มี 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ความคิดเชิงบวก มีว ุฒ ิภ าวะทางอารมณ์ และ (Cooperative Learning)
ทางสังคม
2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำ (Participatory Learning)
และผู ้ ต ามที ่ ด ี มี ส ั ม พั น ธภาพที ่ ด ี ก ั บ ผู ้ เ รี ย น 3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเป็น
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความ ฐาน (Team-basedรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม learning)
และสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อ
ผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำ
และถ่ า ยทอดความรู ้ แ ก่ ผ ู ้ เ รี ย น สถานศึ ก ษา
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วั ด และประเมิ น จากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริ ง /
การปฏิบัติตามสภาพจริง
2) วั ด และประเมิ น จากการ
ทำงานเป็นทีม/ผลการ
นำเสนองานเป็ น กลุ ่ ม /การ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ท ั ก ษะการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถิ ต ิ การ 1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบ 1) วัดและประเมินจากการ
สังเคราะห์ข้ อ มูล เชิ งปริม าณและเชิง คุ ณ ภาพ สอบ
ติดตาม วิเคราะห์และ
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทาง 2) การติดตาม วิเคราะห์
นำเสนอรายงานประเด็น
การศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
และนำเสนอรายงานประเด็น สำคัญด้านการศึกษา
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลใน สำคัญด้านการศึกษาจาก
2) วัดและประเมินจากผล
ชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้ ข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นและนำเสนอ
อย่างมีป ระสิทธิภ าพโดยสามารถเลือ กใช้ ก าร 3) การสืบค้นและนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญ
สื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วย รายงานโดยบูรณาการการใช้ การศึกษาที่มีการบูรณาการ
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 4) การจัดทำอินโฟกราฟิก
3) วัดและประเมินผลจาก
หรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี (Infographics) เพื่อสรุป
กรณีศึกษา
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ผลการเรียนรู้
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ ด ุ ล ยพิ น ิ จ ที ่ ดี ในการตรวจสอบความ
น่ า เชื ่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล และสารสนเทศอี ก ทั้ ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน

2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการ
สร้ า งหลั ก สูต รรายวิ ช า การออกแบบ เนื ้ อ หา
สาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื ่ อ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน
การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดย
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ ผู ้ เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้ อ งการ ความสนใจ

กลยุทธ์การสอน
ประเด็นสาระสำคัญของงาน
ที่นำเสนอ
5) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/
ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
7) การเรียนรู้จากกรณี ศึกษา
8) Workplace-based
learning
9) MOOC (Massive Open
Online Course)
10) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
11) การเรียนรู้แบบ STEM
Education

กลยุทธ์การสอน
1) การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้
ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
วิธีสอนกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplacebased-learning)
3) การทำวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
4) วัดและประเมินผลโดยใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
ดิจิทัล
5) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผล
จากการสร้างผลงาน/
ผลผลิต/องค์ความรู้ใหม่
7) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จำลอง
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
4) วัดและประเมินผลโดยใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
การเรียนรู้/ทักษะดิจิทัล
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ความถนัด และศั ก ยภาพของผู ้ เรี ยนที ่ ม ี ค วาม
แตกต่ า งระหว่ า ง บุ ค คล ทั ้ ง ผู ้ เ รี ย นปกติ แ ละ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเ ศษ หรือผู้เรียน
ที่มีข้อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้
ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงาน
กับการเรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา
และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
และรับผิดชอบต่ อ ผู ้ เรี ยนโดยยึ ดผู ้ เรี ยนสำคัญ
ที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู ้มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productivity-basedlearning)
5) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Projectbased-learning)
6) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped
classroom)
7) การเรียนรู้โดยใช้ Active
Learning

5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการ
ปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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แผนที ่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ห ลั ก สู ต รสู ่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มี ความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่ ว นรวม มีจ ิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม ของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical
Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์( Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอนและทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
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3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า ทั นกั บการเปลี่ ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ นำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชน
และสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทาง
สังคม
2) ทำงานร่ว มกับ ผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีส ัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มี ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำ
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
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3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทำงาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และก ารลอก
เลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรีย นรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือ กัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

มคอ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4ปี)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

95

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

















ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
2

3























































2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการ

ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน


3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3



4

1

4

5



1

2




วิทยาการจัดการเรียนรู้






































5













 







รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา

4
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วม
สมัย
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของไทย
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี
BU5013 การบริหารและการปกครองคณะ
สงฆ์ไทย

2

4

1

2































































3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้




3

4

5



1

2

3








































ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3









วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

















4

5

 
 


 



 





3






2

 





 

2) กลุ่มวิชาชีพครู
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
                     
ครู
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการ

ศึกษา
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
ED1004 หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการจั ด การ
เรียนรู้
ED1005 น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     





  





     





     

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4          
3) กลุ่มวิชาทางการสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1046 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
         
ED1047 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1          
ED1048 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2          

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5

     





     

     
     





     





     
           
           
           
           





     
     





     





     





     





     

ED1049 การอ่านเพื่อความเข้าใจ

   

ED1050 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

   

ED1051 ภาษาศาสตร์สำหรับครู

   

ED1052 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

   

ED1053 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับครู

               
               





     





     

               
               





     





     

ED1054 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ED1055 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ED1056 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5





     

ED1058 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

               
               





     

ED1059 การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

               





     

               
               





     





     

               
               





     





     





     

               

              





     





     

               





     

ED1057 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ED1060 การสอนภาษาอังกฤษ 1
ED1061 การสอนภาษาอังกฤษ 2
ED1062 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา

ED1063 โครงงานภาษาอังกฤษ
ED1064 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ED1065 ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์
ED1066 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ED1067 วัฒนธรรมนานาชาติ
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

ED1068 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ED1069 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
ED1070 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ED1071 การอ่านภาษาอังกฤษ
ED1072 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1073 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
ED1074 วัฒนธรรมไทย
ED1075 กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ED1076 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1077 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ

ED1078 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอน
ภาษาอังกฤษ
ED1079 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ

ED1080 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
ED1081 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ED1082 ระเบียบวินยั เพื่อความเป็นครู
ภาษาอังกฤษ
ED1083 การอ่านและการเขียนบทความ
ทางพระพุทธศาสนา
ED1084 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์

ED1085 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1086 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
ED1087 การแปลภาษาอังกฤษ
ED1088หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ED1089 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
ED1090 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
ED1091 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

               

              

วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

ED1092 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
4

1

2

3

4

5

1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4 1 2 3

               





วิทยาการจัดการเรียนรู้
1

2

3

4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับ ความ
รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่าง
คณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสำเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการ
สอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พี่
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
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1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่ อ การ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกัน คุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรั บ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทำรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
- มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ต ่ อ การบริ ห ารหลั ก สูต รและมี ก ารรายงานผลการ
ดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกำหนดผู้สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึก ษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนิน งานประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา
6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
5
1
2
3

4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
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5
6

7

8
9
10
11
12
13

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

นิสิต/นัก ศึ ก ษาได้รั บ เข้า ร่ ว มกิจ กรรมส่งเสริ ม ความเป็ น ครู ครบถ้ ว นทุ ก
กิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
14 มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
15 ผ่านการประเมินผลสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตครู ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้แต่ละปี
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
3) การประเมิน จากผลสั ม ฤทธิ ์ทางการเรียนของนัก ศึ ก ษา เปรียบเทียบพัฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
2) การประเมิน การสอนของอาจารย์โ ดยหัว หน้า กลุ่ มวิช า หรือเพื่อนร่ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมิน หลักสู ตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

110

มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

มีการดำเนินการครบ 8 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิ ทยาลัย ซึ่ง
ดำเนิน การทุกสิ้น ปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุด ที ่ มี
ข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและพิจารณา
ในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ก.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program
in Teaching English
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching English)

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562
ชื่อหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
Bachelor of Education Program
in Teaching English
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ ศษ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (Teaching English)

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม

ข.โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
155 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
24 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาชีพครู
46 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานความรู้
31 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานประสบการณ์ 15 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 79 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
69 หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
191 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
115 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาชีพครู
35 หน่วยกิต
- วิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
- วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
42 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
20 หน่วยกิต

เหตุผล
ปรับปรุงตาม
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

หมวดวิชาเลือกเสรี
ตลอดหลักสูตร

คงเดิม
ลดหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
151 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลดหน่วยกิต
ลดหน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

เหตุผล
คงเดิม
ปรั บ ชื ่ อ รายชวิ ช า
และคำอธิบาย
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รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
-

3 หน่วยกิต

GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
-

รายวิชาเลือกเรียน

3 หน่วยกิต
GE1002 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

ชีวิตประจำวัน
GE1004 สันติศึกษา

ตัดออก
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและ เพิ่มเข้ามาใหม่
-

หลักธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และ
โหราศาสตร์ไทย

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา

เพิ่มเข้ามาใหม่

-

ตัดอออก
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
เพิ่มเข้ามาใหม่

-

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
-

-

GE1009 อ น า ค ต ส ั ง ค ม ไ ท ย แ ล ะ ส ั ง ค ม โ ล ก ที่ เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย

-

-

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
-

รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
GE2003 การวางแผนชีวิต
-

GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต

ตัดออก

รายวิชาบังคับเรียน

3 หน่วยกิต
-

GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
-

GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ย้ายเป็นวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
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GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004 การแปลอังกฤษ
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
-

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
เปลี ่ ยนชื่ อและคำอิ
บายรายวิชา
ตัดออก
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
GE3003 ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบ เพิ่มเข้ามาใหม่
อาชีพ
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
อาชีพ
และรายชื่อวิชา
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และชื่อรายวิชา
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3009 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
เพิ่มเข้ามาใหม่
4)กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต คงเดิม
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อและ
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตัดออก
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการ เพิ่มเข้ามาใหม่

เรียนรู้
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

ตัดออก
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-

GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
GE4005 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การศึ ก ษา
ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุค
ดิจิทัล

-

-

กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่

กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา

ปรับลด
ปรับลด
คงเดิม
ปรับลด
เปลี่ยนชื่อและ
คำอธิบายรายวิชา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
ตัดออก
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
ตัดออก
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
ตัดออก
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5005 พุทธวิถีไทย
ตัดออก
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
ตัดออก
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
ตัดออก
BU5003 ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตเพื ่ อ การค้ น คว้ า เพิ่มเข้ามาใหม่
พระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับคำอธิบาย
รายวิชา
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
คงเดิม
BU5010 ศาสนศึกษา
ตัดออก
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตัดออก
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ เพิ่มเข้ามาใหม่
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
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BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
BU5013 พุทธศิลป์และโบราณคดี
รายวิชามาตรฐานความรู้ 31
หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู 23
หน่วยกิต

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มหน่วยกิต

ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู

ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

ED1002 ปรัชญาการศึกษา

ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม
ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู

ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปลี ่ ย นชื ่ อ และ
คำอธิบายรายวิชา
เปลี ่ ย นชื ่ อ และ
คำอธิบายรายวิชา
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางการศึกษา

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร

ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

เรียนรู้
ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา

ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
-

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต
ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

ลดหน่วยกิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคำอธิบายรายวิชา

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 79 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1046 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

ED1056 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู

ED1051 ภาษาศาสตร์สำหรับครู

ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ED1054 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ED1058 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ

ED1049 การอ่านเพื่อความเข้าใจ

ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ

ED1052 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษ

ED1060 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ED1056 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ED1061 นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
ED1062 การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา
ED1063 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1

ED1083 การอ่านและการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนา
ED1047 ทักษะฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1

ED1064 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2

ED1048 ทักษะฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2

ED1065 โครงงานภาษาอังกฤษ

ED1063 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ

ED1066 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ED1050 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิจารณ์

ED1084 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และ
เชิงวิจารณ์

ลดหน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
คงเดิม
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
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ED1068 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ

ED1085 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1055 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

ED1086 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

ED1071 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี

ED1087 การแปลภาษาอังกฤษ

ED1072 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ

ED1088 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ED1073 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1075 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอน
ภาษาอังกฤษ

ED1089 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
ED1090 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1091 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ED1058 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1077 วิจัยทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ

ED1057 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือกเรียน 4 หน่วยกิต
ED1078 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1

ED1053 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับครู
ED1059 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน 20 หน่วยกิต
ED1060 การสอนภาษาอังกฤษ 1

ED1079 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2

ED1061 การสอนภาษาอังกฤษ 2

ED1080 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของ
ภาษาต่างประเทศ

ED1064 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ED1065 ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์

เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เพิมเข้ามาใหม่
เพิมเข้ามาใหม่
เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
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ED1082 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
ED1083 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์

ED1084 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ

ED1085 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1086 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
ED1087 วัฒนธรรมไทย
ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ
ED1089 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ

ED1090 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1091 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
ED1092 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา
ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ED1094 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน

ED1096 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1097 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัตจิ ากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

ED1069 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
ED1070 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1071 การอ่านภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1072 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1073 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ED1074 วัฒนธรรมไทย
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1067 วัฒนธรรมนานาชาติ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ED1075 กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1076 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1077 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1062 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
พระพุทธศาสนา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1078 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1079 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1068 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1080 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1081 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1082 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ตาม คงเดิม
รายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

120

ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายถาวร วรบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ปีที่สำเร็จ

ม.อุบลราชธานี

2560

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2556

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. นายถาวร วรบุตร (2561) “การพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” วารสาร
แสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2561), หน้า 64-80 ISSN : 1685-5329.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ไวยากรณ์อังกฤษ
2. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3. สนทนาภาษาอังกฤษ 2
4. การเขียนประโยคและอนุเฉท

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ม.อุบลราชธานี
ภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2552
2547

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. นายถาวร วรบุตร (2561) “การพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” วารสาร
แสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2561), หน้า 64-80 ISSN : 1685-5329.
นางภัทรลดา วงษ์โยธา นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร (2561) “กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) กับการ
ประยุกต์สู่การสอนพูดภาษาอังกฤษ” วารสารแสงอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
หน้า 101-114 ISSN 1685-5329.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2.ภาษาอังกฤษสำหรับครู
3.การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4.การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
4. วรรณศิลป์ ร้อยกรอง ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นางภัทรลดา วงษ์โยธา
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สำเร็จ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)

ม.ราชภัฏอุดรธานี

2559

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

ม.รามคำแหง

2556

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ม.หอการค้าไทย
2542
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
นางภัทรลดา วงษ์โยธา นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร (2561) “กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) กับการ
ประยุกต์สู่การสอนพูดภาษาอังกฤษ” วารสารแสงอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
หน้า 101-114 ISSN 1685-5329.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
2. ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ED1060 การทดสอบและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. ED1079 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. ED1096 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ
4. ED1005 การพัฒนาหลักสูตร
5. ED1066 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสมควร ข่าสะโปน
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.ราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2548
2544

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
นายคัมภีรภาพ คงสำรวย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ นายศักดิพงษ์ โสภาจร นายสมควร
ข่าสะโปน (2561)“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน”
วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน 2561) หน้า 143-154 ISSN 1685-5329.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. การอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
4. การอ่านเพื่อสุนทรียรส
5. การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การอ่านเพื่อสุนทรียรส
2. การอานเอาความ
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