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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25491861105513
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
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
การสอนภาษาอังกฤษ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่…7….เดือน มีนาคม พ.ศ.
2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ .../2562… วันที่… เดือน.....พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา เช่น
8.1 ข้าราชการ/เจ้าพนักงานของรัฐ
8.2 ครูสอนภาษาอังกฤษ
8.3 บุคลากรทางการศึกษา
8.4 นักแปลภาษา/ล่าม
8.5 มัคคุเทศก์
8.6 ผู้ประกอบวิชาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ
8.7 อาชีพส่วนตัวอื่น ๆ
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9. ชื่อ – ฉายา นามสกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
ที่

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

3-4119-00802-XX-X

อาจารย์

2

1-5207-00068-XX-X

อาจารย์

3

3-1002-02134-XX-X

อาจารย์

4

3-4804-00134-XX-X

อาจารย์

5

3-3314-00332-XX-X

อาจารย์

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชาเอก)

พระมหาบุญนา ฐานวีโร Ph.D.(Linguistics)
(ประทุมชาติ)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นายครรชิต มีซอง
M.A.(Applied Linguistics for
English Language Teaching)
ศศ.บ.(ศาสนศึกษา)
พระบุญญฤทธิ์ อภิปุณโณ M.A.(Applied Linguistics for
(คาเหลือง)
English Language Teaching)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พระมหาชาญชัย ชยปุตฺ M.A. (Education)
โต (วะบุตร)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
นายพนมนคร มีราคา
ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Nagpur University, India
Nagpur University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปี พ.ศ.
2556
2548
2545
2559

ม.มหิดล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2555
2560

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Panjab University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2549
2559
2553
2550
2543
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9.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลสนับทึบ
อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ที่

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

5-3421-90006- XX-X

อาจารย์

นายสนิท บุญอ่อน

2

1-1909-00017- XX-X

อาจารย์

นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข

3

3-3506-00425- XX-X

4

5-3111-00035- XX-X

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

5

3-4901-00580- XX-X

อาจารย์

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

นายสาราญ ศรีคามูล

พระมหาสายัณห์ เปมสีโล
(วงศ์สุรินทร์)
พระครูวินัยการโกวิท
(บุญตอม อคฺคปุญฺโญ ผากา)

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
อ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
พ.ม. (ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ม.ศิลปากร
University of
Delhi,India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2549
2545
2556
2552
2550
2543

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ

2557
2549
2543
2543
2534
2534

สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย

2540
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9.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตาบลอ้อใหญ่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
ที่
1

2

3

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

3-8012-00825- XX-X

3-7306-00433- XX-X

3-4704-00343-XX-X

4

1-6108-00004- XX-X

5

3-3307-00476- XX-X

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข
(ทองพริ้ม)

นางพาฝัน ธนากูรเมธา

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสิริธรรมนิเทศ
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
(สาขาวิชาวิชาการศึกษา) (เหรียญชัย อติวีโร ไชยเชษฐ์) ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
นายจักรี บางประเสริฐ
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
(สระทอง)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี
พ.ศ.

ม.ศิลปากร

2547

สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์

2536

ม.อัสสัมชัญ
ม.ราชภัฎธนบุรี

2541
2548
2536
2554
2552
2549
2545

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.ราชภัฏธนบุรี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2551
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9.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
ที่
1
2

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน
1-4305-00196-XX-X
3-4506-00711- XX-X

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
นายถาวร วรบุตร
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.อุบลราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.อุบลราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

3

3-4001-00484- XX-X

อาจารย์

นางภัทรลดา วงษ์โยธา

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้พูดภาษาอื่น) ม.ราชภัฏอุดรธานี
ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) ม.รามคาแหง
บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
ม.หอการค้าไทย

4

3-4902-00191-XX-X

อาจารย์

นายสมควร ข่าสะโปน

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

ม.ราชธานี

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ศน.บ.(ปรัชญา)

ม.เกษตรศาสตร์

5

3-4506-00712-XX-X

อาจารย์

พระพัทยา ปนนฺโท
(นันตะเคน)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี
พ.ศ.
2560
2556
2552
2547
2559
2556
2542
2548
2544
2556
2547
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9.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งวิชาการ

1

3-5001-00306- XX-X

อาจารย์

2

3-5099-00261- XX-X

อาจารย์

3

3-4015-00458- XX-X

อาจารย์

4

3-6004-00631- XX-X

อาจารย์

5

1-4109-00052- XX-X

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
นายพิรุณ จันทวาส
D.Ed.(Curriculum Studies)
University of Hull, England
2545
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ม.เกษตรศาสตร์
2523
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2521
นายกมล วัชรยิ่งยง
M.A.(American Literature)
Marquette University, U.S.A.
2523
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2519
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 2509
นายณรงศักดิ์ ลุนสาโรง Ph.D.in English (Linguistics and The English and Foreign
2555
Phonetics)
Languages University, India
M.A.(Linguistics)
University of Mysore, India
2547
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2538
นายสงัด เชียนจันทึก
Ph.D.(Indian Philosophy and
Banaras Hindu
2554
Religion)
University,India
M.A.(English Literature)
Banaras Hindu
2546
University,India
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2543
2558
พระมหาชนมกร ปภากโร M.A.(Linguistics)
University of Mysore, India
(ประไกร)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2555
ชื่อ – ฉายา / นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
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9.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ
ที่

เลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งวิชาการ

1

3-4499-00317-XX-X

2

3-4699-00304- XX-X

3

3-4050-0653-XX-X

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

4

1-4599-00112- XX-X

อาจารย์

5

1-6599-00180- XX-X

อาจารย์

ชื่อ – ฉายา นามสกุล
นายกฤษณ์ ศรทัตต์
นายชัยวิชญ์ สีดาบุตร
นางอัจฉรา ไชยราช
นางสาวธณพร โปมิน

นางสาววศยา เอกวิลัย

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชาเอก)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Applied Linguistics for
English Language Teaching)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ขอนแก่น
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2560
2524
2528
2518
2560
2523
2557

ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2553
2554
2553
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9.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ลาดับ
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒกิ ารศึกษา
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งวิชาการ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล
ที่
(สาขาวิชาเอก)
สถาบัน
ปี พ.ศ.
1 3-4102-00164- XX-X
อาจารย์
นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา M.A.(Linguistics)
Nagpur University, India.
2553
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2549
2

3-4708-00426- XX-X

อาจารย์

นายบรรจบ โชติชัย

3

3-4303-00095- XX-X

อาจารย์

นายพลภัทร อภัยโส

4

3-4209-00294- XX-X

อาจารย์

นายวันชัย สาริยา

5

3-1411-00190- XX-X

อาจารย์

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.ขอนแก่น
ม.ราชภัฏเลย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2545
2540
2537
2550
2547

ม.ราชภัฏเลย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Poona University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2555
2546
2536
2533
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
10.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตาบล
สนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตาบลอ้อมใหญ่
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
10.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
10.5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
10.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
10.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง นโยบายการปฏิรู ป การเรียนการสอนภาษาอั งกฤษ 2557 ในการสร้างความร่วมมื อกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลแก่สานักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน และผู้สนใจให้มีความรู้ด้านการ
สอนภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสาร
กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการดารงชีพและทางาน ในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมกันนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2565) ได้จัดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่ผ่านมาสถาบันทางการศึกษาของไทยได้ผลักดันให้มีนโยบายต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ แต่ผ ลสัมฤทธิ์ยั งไม่เป็นที่พอใจนักเพราะปัญหาขาดแคลนครูที่จบด้านการสอน
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ภาษาอังกฤษ เนื่องจากความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษมีเพิ่มมากขึ้ นจากการที่ไทยเป็น
สมาชิกอาเซียน แต่คนไทย เด็กไทยยังขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอยู่มาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน มีระบบเทคโนโลยี ที่ทั นสมัย การเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
ได้คานึงถึงการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อผลิตบุคลากรตามแนวพระพุทธศาสนาที่
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เน้นการแข่งขันด้านความรู้และความคิ ด
สร้างสรรค์ โดยมีพื้นฐาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย
อย่างเหมาะสม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสาคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังที่ระบุในข้อ 11 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย มหามกุฏ ราชวิ ทยาลั ย จึงได้ดาเนินการปรับปรุ งหลั กสู ตรศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ให้มีความทันสมัย รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการ
พัฒนาประเทศอย่ างยั่ งยื น เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2562
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4
ปี) พ.ศ. 2562 บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านประสบการณ์ และด้านทักษะที่พึงประสงค์ของ
วิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และสอดแทรก
คุณธรรมจริ ย ธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทั กษะความสั ม พันธ์ร ะหว่า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ซึ่งได้บูรณาการ
สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้น
การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็น บุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือ
ทางานในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ
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หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะเป็นกาลังส าคัญ
ทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสาหรับการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถชี้นาสังคม และบริการวิชาการด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้แก่ชุมชน อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่นทุกระดับ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
3) กลุ่มวิชาชีพครู
4) กลุ่มวิชารายวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/ภาควิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกวิชาดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เจอ
ปัญหาในการสอน ในตัวรายวิชาที่ต้องปรับใน มคอ.3 และนามารวบรวมใน มคอ.5 เพื่อดาเนินการใน
รายวิชาที่ต้องการแก้ไขไว้ใน มคอ.7 ด้วย และในด้านการกาหนดอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบการ
ประมินผลการเรียนการวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา โครงการจิตอาสา
โครงการที่บูรณาการในชั้นเรียน และมีหน่วยงานกลางคือ กองกิจการนักศึกษาและทะเบียน ให้การ
สนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ ประชุมหารือ รวมทั้งการส่งผลการเรียนอย่าง
มีระบบ
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14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจาการและนอกประจาการให้มี
ความรู้และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการ
สร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึง
มุ่งเน้ น การยกระดับ คุณภาพการผลิ ตบัณฑิตครู ให้ เป็นวิช าชีพชั้นสู งมีบทบาทในการสร้างครูที่มี
คุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของมนุ ษ ย์ ตลอดจนพั ฒ นาการของวิ ท ยาการใหม่ ที่ เป็ น ศาสตร์ บูร ณาการ และ ข้ า มวั ฒ นธรรม
เป้ า หมายของการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ค รั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารสร้ า ง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่
พบว่ามีความซ้าซ้อน ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า ในการผลิตบั ณฑิตวิช าชีพครู ตลอดจนการระดมความคิด และ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพ
ครู (มคอ. 1) นี้อยู่ภายใต้หลั กการสาคัญหลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทาหลั กสู ตร
วิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลัก สูตรอิงสมรรถนะ มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้น
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผู้เรียน 2) การกาหนด
โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก ปัจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู มี
อิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนด
โครงสร้าง หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4) การส่งเสริมการจัดทา
หลักสูตรรายวิชา ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติก าร
สอนที่ ท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ส มรรถนะ ทางวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณและอุ ด มการณ์ ค วามเป็ น ครู และ
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย ของหลักสูตร
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15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
15.1 มี ค่ า นิยมร่ วมตระหนัก และยึดผู้เรี ยนเป็นศู นย์ก ลางของการทางานของครู ก ารพั ฒนา
ความรู้สึก ถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน
15.2 เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ยึ ด มั่ น ในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณครู และยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบต่ อ วิช าชี พ อุ ทิศ ตนและทุ่ ม เทในการเอาใจใส่ สร้ า งแรงบันดาลใจ พั ฒ นาการเรี ยนรู้และ
ผลประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
15.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์การ
คิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่
เรียนรู้และรอบรู้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
15.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์
การคิดขั้นสูง มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับ
วิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้พัฒนาความรู้งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
15.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ
ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงวิธีการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สื่อ แหล่งเรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชนที่เหมาะสมกับสาระ
วิชาและผู้เรียน ที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และการวิจัย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และ
เทคโนโลยี (TPCK) เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง
ผู้เรียนและสังคม
15.6 เป็นพลเมื องที่ เข้มแข็ง และใส่ใจสัง คม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสานึกไทยและ
จิตสานึก สากล รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
และท้องถิ่น มีจิตอาสา และดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากาหนด
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาอั ง กฤษมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้านการสอนมีการบูรณาการการสอนให้เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนาสามารถ
ปฏิบั ติห น้ าที่ความเป็ น ครู ส อนภาษาอั งกฤษและเป็นบัณฑิตมี ความรู้ความสามารถ (Capability)
ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษกล้าคิด กล้าทา กล้าวิพากษ์อย่างมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรม
สาหรับครูในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถทางภาษาเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขันในบริบทนานาชาติและในบริบทประชาคมอาเซียน ด้วย
เหตุนี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษมากพอที่จะเป็นแม่แบบ
ได้และสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้อื่ นได้อย่างถูกหลักวิชาการเรียนการสอน
ภาษา และในขณะเดียวกันมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ทางภาษาอังกฤษกับบริบทของโลกาภิ
วัตน์ รวมทั้งสามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ ทรัพยากร
มนุษย์เหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีและหลักการสอน
สามารถบูรณาการความรู้ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีค วามรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมและวรรณคดี มีความเข้าใจในโครงสร้างทางภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยด้านการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม
3) ผลิตบัณฑิตด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็นไทย ร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีจิตอาสาถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและ
สังคม
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4) ผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู บนพื้นฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี พัฒนางานในวิชาชีพโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปั ญหา
ในการทางานให้เจริญก้าวหน้า
5) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม สามารถถ่ายทอดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มีแผนพัฒนาปรับปรุ ง ที่มี
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดาเนินการพัฒนาอย่าง
สม่าเสมอ นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

▪ การพัฒนาการเรียนการสอน

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

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

▪ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร

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

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นา
และผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
3. มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ/มีกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นครู
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตรและ
กับเกณฑ์มาตรฐานของ
แบบประเมินหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการ
2. เนื้อหาในรายวิชาสาหรับกลุ่ม
อุดมศึกษา
วิชาชีพครูครบตามสาระการ
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสาหรับ
เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ของคุรุสภา
กลุ่มวิชาชีพครูให้ครอบคลุมตาม
สาระการเรียนรู้ที่คุรุสภากาหนด
กาหนดไว้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
เวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่ อสั ปดาห์ ใช้เวลา 15
สัปดาห์ รวมศึกษา 54 ชั่วโมงและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน–เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน–เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการวัดแววความเป็นครูตามที่คณะกาหนด
2.2.3 ต้องผ่ านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้ านภาษาอังกฤษตามที่ห ลั กสู ตร
กาหนด
2.2.4 มี เ กณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เ พิ่ ม เติม (ระบุ ) เป็ น ไปตามระเบีย บมหาวิท ยาลั ยมหามกุฏ ราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้ใหม่
2.2.5 สาหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย ตามที่กาหนด
หรือเทียบเท่า
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
ที่แตกต่างกัน ต้องการการปรับความรู้พื้นฐานให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานมาสู่ระดับอุดมศึกษา มีสังคม
กว้างขึ้น ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.3.3 การปรับตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เช่น
กิจกรรมการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรม เป็นต้ น ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และมี
ความแตกต่างจากการอยู่อาศัยในภูมิลาเนาเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ปรั บ พื้ น ฐานความรู้ แก่ นั กศึ ก ษาด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนา
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตามผลการเรียน ดูแล ตักเตือน ให้
คาปรึกษา แนะนา
2.4.2 ปฐมนิ เทศให้ ความรู้ ด้ านการปรั บตั ว แนะนาการวางเป้ าหมายชีวิ ต วิธีการเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา การแบ่งเวลา ตลอดจนการติดตามและดูแลเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ การแนะนาวิธีการ
เรียน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
2.4.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินชีวิ ตในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ ด้านที่พักอาศัยที่มีระเบียบวินัย
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี แยกตามวิทยาเขต ดังนี้
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
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
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
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2.5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ตาบลสนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.5.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อาเภอสาม
พรานจังหวัดนครปฐม
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.5.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
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
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
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2.5.5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
90
90
90
90
90
ปีที่ 2
90
90
90
90
ปีที่ 3
90
90
90
ปีที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
360
360
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
90
90
2.5.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัร้อยเอ็ด
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.5.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)

2562
372,000

2563
744,000

1,000,000

1,500,000

1,372,000

2,244,000

2562
300,000
200,000
500,000

2563
600,000
250,000
500,000

500,000

500,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
1,116,000 1,488,000
2,000,000

2566
1,860,000

2,500,000

3,000,000

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

4,860,000

500,000

2566
1,500,000
400,000
500,000

500,000

500,000

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

694,800
3,594,800

2.6.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)

2562
770,000
420,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,540,000 2,310,000 3,080,000
840,000 1,260,000 1,680,000

2566
3,850,000
2,100,000

1,190,000

2,380,000

5,950,000

2562
140,000
70,000
140,000
100,000

2563
280,000
140,000
280,000
100,000

3,570,000 4,760,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
420,000
560,000
210,000
280,000
420,000
560,000
100,000
100,000

2566
700,000
350,000
700,000
100,000
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งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200
2924200
3274200
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท

1,774,200
3,624,000

2.6.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

2562
770,000
420,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,540,000 2,310,000 3,080,000
840,000 1,260,000 1,680,000

2566
3,850,000
2,100,000

1,190,000

2,380,000

5,950,000

2562
140,000
70,000
140,000
100,000

2563
280,000
140,000
280,000
100,000

3,570,000 4,760,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
420,000
560,000
210,000
280,000
420,000
560,000
100,000
100,000

งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200
2924200
3274200
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท

2566
700,000
350,000
700,000
100,000
1,774,200
3,624,000

2.6.4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ

2562
372,000

2563
744,000

1,000,000

1,500,000

1,372,000

2,244,000

2562
300,000
200,000

2563
600,000
250,000

ปีงบประมาณ
2564
2565
1,116,000 1,488,000
2,000,000

2566
1,860,000

2,500,000

3,000,000

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

4,860,000
2566
1,500,000
400,000
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งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

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

694,800
3,594,800

2.6.5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
630,000 1,260,000 1,890,000 2,520,000
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ตอบแทน
วั
ส
ดุ
ครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
)
รวมรายรับ
1,630,000 2,760,000 3,890,000 5,020,000
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
งบใช้สอย ตอบแทน
300,000
600,000
900,000
1,200,000
งบวัสดุ
200,000
250,000
300,000
350,000
งบครุภัณฑ์
500,000
500,000
500,000
500,000
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
200,000
200,000
200,000
200,000
งบด
าเนินพัการ
(เงินกเดืศึกอษา
น) ทุน
660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000
การสอน
ฒนานั
1,860,000 2,750,000 3,700,000 4,650,000
ฯลฯ) รวมรายจ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 57,200 บาท

2566
2,754,000
3,000,000
5,754,000
2566
1,500,000
400,000
500,000
200,000
3,000,000
5,600,000

2.6.6 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ

2562
770,000
420,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,540,000 2,310,000 3,080,000
840,000 1,260,000 1,680,000

2566
3,850,000
2,100,000

1,190,000

2,380,000

5,950,000

2562
140,000
70,000

2563
280,000
140,000

3,570,000 4,760,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
420,000
560,000
210,000
280,000

2566
700,000
350,000
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งบครุภัณฑ์
140,000
280,000
420,000
560,000
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
100,000
100,000
100,000
100,000
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200
2924200
3274200
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท

700,000
100,000
1,774,200
3,624,000

2.6.7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

2562
770,000
420,000

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565
1,540,000 2,310,000 3,080,000
840,000 1,260,000 1,680,000

2566
3,850,000
2,100,000

1,190,000

2,380,000

5,950,000

2562
140,000
70,000
140,000
100,000

2563
280,000
140,000
280,000
100,000

3,570,000 4,760,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
420,000
560,000
210,000
280,000
420,000
560,000
100,000
100,000

งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200
2924200
3274200
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท

2566
700,000
350,000
700,000
100,000
1,774,200
3,624,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
ไม่มี
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
115
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
18
- วิชาบังคับเรียน
12
- วิชาเลือกเรียน
6
35
(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
23
- รายวิชาชีพครู
12
- รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
62
(3) กลุม่ วิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ
42
- วิชาบังคับเรียน
20
- วิชาเลือกเรียน
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6
รวม
151
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
GE1001
การต่อต้านการทุจริต
Anti-Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002
ศาสตร์พระราชา
King's Philosophy
GE1003
มนุษย์กับกฎหมาย
Man and Jurisprudence

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE1004

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
GE1005
โหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai Astrology
GE1006
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
GE1007
ความเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
Citizenship
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3(3-0-6)
Man and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st - Century Skills for Life and Occupation
GE2003
การออกแบบชีวิต
3(3-0-6)
Life Design
GE2004
อาชีพและชีวิตที่ปรารถนา
3(3-0-6)
Occupation and Life Desires
GE2005
จิตวิทยากับชีวิต
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
GE2006
ความสุข
3(3-0-6)
Happiness
GE2007
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ กีฬา และนันทนาการ
3(3-0-6)
Enhancement and Maintenance of Health, Sports and Recreation
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
GE3002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้า
3(3-0-6)
English for Communication and informal Retrievel
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GE3003

ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Skills for English Use and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
GE3005
ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
English Translation Skills
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3007
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
GE4003
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE4004
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology
GE4005
การรู้จักใช้สื่อใหม่
Modern Media Usage
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies

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)

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

29

BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for a Buddhist Research
BU5004
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005
พระพุทธศาสนามหายาน
2(2-0-4)
Mahayana Buddhism
BU5006
ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
BU5007
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
BU5008
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
2(2-0-4)
Buddhism and Modern 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
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
3(3-0-6)
Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
ED1002
ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy of Education
ED1003
จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ED1004
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
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ED1005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Educational Innovation and Information Technology
ED1006
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation in Learning
ED1007
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research for Learning Innovation Development
ED1008
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Communicative Languages for Teachers
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
ED1009
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 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

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

2(80)
2(80)
2(80)
6(240)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1046
ED1047
ED1048
ED1049
ED1050

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ED1051

ภาษาศาสตร์สาหรับครู
Linguistics for Teachers
ED1052
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
Technology and Innovations in Teaching English
ED1053
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
English Literature for Teachers
ED1054
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
English Phonetics
ED1055
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
ED1056
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Measurement and Evaluation in English Learning
ED1057
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
Research and Teaching English
ED1058
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
Seminar on Teaching English
ED1059
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
Development of Teaching English
รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ED1060
การสอนภาษาอังกฤษ 1
English Teaching Method 1
ED1061
การสอนภาษาอังกฤษ 2
English Teaching Method 2
ED1062
ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
English for Teaching Buddhism
ED1063
โครงงานภาษาอังกฤษ
English Project Work
ED1064
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
English Learning Material and Activity Development
ED1065
ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์
Literary English

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ED1066
ED1067
ED1068
ED1069
ED1070
ED1071
ED1072
ED1073
ED1074
ED1075
ED1076
ED1077
ED1078
ED1079
ED1080
ED1081

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
English Learning and Curriculum Strand
วัฒนธรรมนานาชาติ
International Cultures
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English Public Speaking
กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
English and American Poetry
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
English Classroom Language
การอ่านภาษาอังกฤษ
English Reading
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
Fundamental English Learning
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)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ASEAN languages for English Teaching

ED1082
ED1083
ED1084
ED1085
ED1086
ED1087
ED1088
ED1089
ED1090
ED1091
ED1092

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
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
English Literature for Children
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ตามรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้า
ภาควิชานั้น ๆ
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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่าง
ผู้ เ รี ย น ผู้ ส อนและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เมื่ อ รวมกั บ รายวิ ช าแล้ ว จะท าให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ
ประเภทศาสตร์ การจัดหมวดหมู่คณะวิชา ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลาดับของรายวิชา
รายวิชากาหนดให้มีรหัสประจา จานวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมี
ความหมายดังนี้
ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ใช้คาย่อ GE
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
=GE1xxx
-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
=GE2xxx
-กลุ่มวิชาภาษา
=GE3xxx
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
=GE4xxx
2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ใช้คาย่อ BU5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คาย่อ ED
-ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED1xxx
-ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED2xxx
ข. ตัวเลข จานวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา
2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลาดับรายวิชาในภาควิชา 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 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไม่มีปฏิบัติ
-6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
5
6
6
6
6

ทฤษฎี
3
3

63
ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
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BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

3
2
3
3
20

3
0
3
3

0
80
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
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
6
6
หน่วยกิต
3
3
3
3
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การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
EDxxxx
วิชาเลือกเสรี
EDxxxx
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ED1064

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4
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2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
5
6
6
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
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EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
22

3

0

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
80
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
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
6
6

131
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ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4
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3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
BUxxxx
วิชาเลือก

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2

41
ปฏิบัติ
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4

หน่วยกิต
3
2

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ED1002
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

ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

2
3
3
3
3
3
22

2
2
3
3
3
3

0
2
0
0
0
0

4
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
80
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
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

41

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

หน่วยกิต
6
6
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4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
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
80
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

105
ปฏิบัติ
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
2

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

43

ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
20

3
3
3

0
0
0

6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

หน่วยกิต
6
6
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5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
3
3
2

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

หน่วยกิต
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ED1009
ED1048
ED1051

GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2

0

80

0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
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
80
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

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

105
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GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20

ทฤษฎี
3
3
2
0
3
3
3

ปฏิบัติ
0
0
2
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

หน่วยกิต
6
6
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6) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1046
ED1047

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

21

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
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
80
0
0

6
0
6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3

83
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
5
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

หน่วยกิต
3
2
2
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3
3
3
22

3
3
3

0
0
0

6
6
6

ทฤษฎี
3
3
2
0
3
3
3

105
ปฏิบัติ
0
0
2
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
6
6
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7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
การต่อต้านการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
2

ปฏิบัติ
0
0
0
2

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ED1001
ED1046
ED1047

GE3001
GE3002
BU5002
ED1005
ED1009
ED1048
ED1051

GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1006
ED1050
ED1053
ED1054
EDxxxx

GE3003
GE4001
BU5003
ED1003
ED1010
ED1052
ED1071

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
ภาษาศาสตร์สาหรับครู
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
วิชาเลือก
ปรัชญาการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัย
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

3

0

6

3
3
21

3
3

0
0

6
6

หน่วยกิต
3
3
3
3
2

ทฤษฎี
3
3
3
2
0

21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
80

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
5
0

3
3
20

3
3

0
0

6
6

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

41
ปฏิบัติ
0
0
0
2
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
4
4
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
80
0
0

6
0
6
6

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

83
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GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1049
ED1055
ED1060
ED1092

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1057
ED1061
ED1068

ED1012

ED1008
ED1056
ED1058
ED1059
ED1064
EDxxxx
EDxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การสอนภาษาอังกฤษ 1
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ 2
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3
2
2
3
3
3
3
3
22

ทฤษฎี
3
2
2
2
3
3
3
3

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
80
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
5
0
6
6
6

ทฤษฎี
0

125
ปฏิบัติ
240

ศึกษาด้วยตนเอง
0

หน่วยกิต
3
3
3
3

ทฤษฎี
3
3
3
3

131
ปฏิบัติ
0
0
0
0

ศึกษาด้วยตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
2
20

3
2

0
0

6
4

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
3
3
20
หน่วยกิต
6
6

151

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

50

3.1.5 คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การต่อต้านการทุจริต
3(3-0-6)
Anti-Corruption
ความหมายของการทุ จ ริ ต ประเภทและรู ป แบบของการทุ จ ริ ต ทุ จ ริ ต
โดยตรง ทุจริตโดยอ้อม ทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม สาเหตุและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ผลกระทบของการทุจริตที่
มีต่อสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผลกระทบของการทุจริตทีมีต่อพัฒนาการและความ
เจริญเติบโตของประเทศไทย สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริต หลักธรรมาภิบาลสากลในการ
ปฏิบัติงาน นโยบายและแนวทางในการบริหารงานด้วย ธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตในระดั บสากล ระดั บ ประเทศ ทั ศ นคติ แ ละความตระหนั กถึง
ผลกระทบที่ร้ายแรงของการทุจริต จิตสานึกความเป็นพลเมืองดีในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต
Meaning of corruption, types and forms of corruption, direct
corruption, indirect corruption, policy corruption, self- benefit and collective benefit,
causes and factors of conflicts between self and collective benefits, impact of
corruption on politics, economics, and society, impact of corruption to development
and growth of Thailand, causes and factors of corruption, international good
governance principles at work, policy and managerial styles of good governance,
International and national laws about preventing and subjugating corruption, attitude
and understanding of severe impact of corruption, consciousness of being a good
citizen in preventing and counteract corruption, process of self-development to avoid
corruption
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GE1002

ศาสตร์พระราชา
3(3-0-6)
King's Philosophy
ศึ ก ษานโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผน โครงการและหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนศึกษาการนาวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจาวัน ในเรื่องของการประกอบอาชีพอยางพอเพียง และการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
Study policy strategy project plan and sufficient economy
philosophy in accordance with king’s science, apply those concept in everyday life for
sufficient career and develop locality and community.
GE1003

มนุษย์กับกฎหมาย
3(3-0-6)
Man and Jurisprudence
ความหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมายบุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ลักษณะครอบครัวมรดก ทรัพย์
ทรัพย์สิน การทานิติกรรมและสัญญา หนี้ และกระบวนการยุติธรรม การดาเนินชีวิตให้มีความสุขตาม
กรอบของกฎหมายในสังคม
This course explores meaning, general characteristic of laws,
classification of law, enforcement and cancellation of law, persons and capacity, rights
and their exercise, family, succession, property, belongings, juristic acts and
contraction, debt and judicial process. Happy living under the law in society.
GE1004

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ความหมาย แนวคิดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสันติภาพ ความขัดแย้ง
ที่มีผลกระทบต่อสันติภาพโลก สถานการณ์ความขัดแย้ง วิธีสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับ
บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ การแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี การต่อรองและการไกล่เกลี่ยการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพ การใช้การสื่อสารและสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม การ
นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการสร้างสันติภาพ
This course introduces meaning, concepts and relationship
between human and peace, conflict affecting World peace, conflict situation, peace
building and maintenance at a level of individual, community, society and country,
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the conflict resolution via peaceful methods, bargaining and reconciliation in founding
relationship, communication and mass media for promotion of peace in society,
Utilizing Buddhist doctrines in peace building process.
GE1005

โหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Thai Astrology
ประวัติศาสตร์ความเชื่อในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์
ความเชื่อในสังคมโลก ความหมายและประโยชน์ของโหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
โหราศาสตร์ ไ ทย สู ต รที่ ค วรศึ ก ษาในต าราโหราศาสตร์ ไ ทย หลั ก โหราศาสตร์ ใ นนานาประเทศ
โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ โหราศาสตร์กับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลัก
สัมมาทิฏฐิ หลักกรรม หลักกาลามสูตร หลักไตรสิกขา หลักอิทธิบาท หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
หลักสัมปรายิกัตถประโยชน์
History of belief in Thai society since past to present, history of
belief in World society, signification and usefulness of astrology, history of Thai
astrology and leaning formula in Thai astrology book, astrology in many countries,
astrology with modern science, astrology with teaching in the Buddhism to consist of
Sammadithhi Karma rule Kalamsutta Tisikkha Iddhipada Thitathamigattha and
Ditthadhammikattha.
GE1006

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง รูปแบบความเชื่อและ
การดาเนินชีวิตของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการดาเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
This course explores history, political development,
administration, forms of Thai beliefs and way of life, structure of economysociety and
culture. Application of Buddha’ s teaching for happy living and live a life suiting Thai
way of life and wisdom.
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GE1007

ความเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
Citizenship
ความสาคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลั ก
ประชาธิ ป ไตย การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ลั ก ษณะของสั ง คมและวิ ถี ชี วิ ต ในระบอบ
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและ
สานึกสารธารณะ การปลูกฝังมโนสานึกทางจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การบูรณาการพุทธจริยธรรม
กับสังคม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี
Importance of citizenship, duty of citizenship according to
democracy, governance in democracy, style of society and person in democracy,
culture of citizenship, concern about environment, volunteer and public
consciousness, cultivate consciousness ethics, good governance, integration Buddhist
ethics with society for good citizenship.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2001
มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3(3-0-6)
Man and Learning
ความหมาย ความสาคัญของปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะ
ความคิด กระบวนการของความคิดอย่างมีเหตุ ผล ภาษากับการใช้เหตุผลทั้งแบบนิรนัยและอุปนัย
ประยุกต์หลักปรัชญาในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
This course introduces meaning and importance of philosophy,
metaphysic, epistemology, ethics, and esthetics of both western and eastern
philosophy from the ancient time to current, characteristic of thought, process of
reasonable thinking, language and reasoning of both deductive and inductive methods,
adaptation of philosophy for living in present social conditions.

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

54

GE2002

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(3-0-6)
21st Century Skills for Life and Occupation
ศึกษากรอบแนวคิด ตลอดจนฝึ กทักษะการคิ ด ขั้นสู ง ทักษะการเรี ย นรู้
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศการสื่อสาร และมีจิตสาธารณะเพื่อการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
A study of the conceptual framework, the advanced thinking
skills, the Innovative learning skills, the Life and work skills, the Information
communication skills and a munificent mind for corporatizing happily with others
GE2003

การออกแบบชีวิต
3(3-0-6)
Life Design
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชีวิต นิยามของชีวิต แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ชีวิต พัฒนาการของชีวิต การศึกษากับชีวิต การทางานกับชีวิต ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต
ชีวิตที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ชีวิตและความตาย ชีวิตของบุคคลที่สาคัญของโลก
และให้นาเสนอการออกแบบชีวิตของตนเองตามที่กาหนด
A study of history, definition, concepts and theories of life
especially, the growth of life, the Education and Working of life including problems
and solutions of life, good quality, living with others, Life and death, and the
background of prominent persons of the world and finally, present their own design
of life as specified.
GE2004

อาชีพและชีวิตที่ปรารถนา
3(3-0-6)
Occupation and Life Desires
ความหมายและลั กษณะเกี่ยวกับอาชี พ ความส าคั ญและประโยชน์ ข อง
อาชีพ แนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับคุณภาพชีวิต ความจาเป็ นของอาชีพต่อการดารงชีวิต คุณธรรม
จริยธรรมกับการประกอบอาชีพต่างๆ วิธีการสารวจความปรารถนาอาชีพของบุคคล อาชีพกับชีวิตที่มี
ความสุข และให้นาเสนออาชีพและชีวิตที่ปรารถนาของตนเองตามที่กาหนด

A study of definition and characteristics of occupation,
Importance and benefits of careers, concepts and theories on the quality of
life, the important career for living, morals, ethics of various occupations,
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method of exploration of a own desired career, the happiness of career and
life and finally, present the designed career and life.
GE2005

จิตวิทยากับชีวิต
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความหมาย ประเภทของพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมา
ของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการ
ด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมี
มนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและการดารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วย
หลักธรรมและหลักจิตวิทยา
Meaning and classification of behaviors and nature of human
beings, backgrounds of psychology; basic physiology related to behaviors: various
human stages of growth and development, motivation, awareness, learning process,
attitude, intellectual, personality, mental health, human relation; principles of
psychology in Buddhism; problem-solving and happy living based on Buddhist virtues
and psychological principles.
GE2006

ความสุข
3(3-0-6)
Happiness
ความหมายและลั ก ษณะเกี่ ย วกั บ ความสุ ข ความส าคั ญ ของความสุ ข
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความสุข ดัชนีบ่งชี้ความสุขมวลรวม การศึกษาและการทางาน
อย่างมีความสุข รูปแบบความสุขของบุคคลตัวอย่างในไทยและนานาชาติ ความเป็นและความตาย
อย่างมีความสุข วิธีการสารวจความสุขของชีวิ ต และให้นาเสนอรูปแบบความสุขของตนเองตามที่
กาหนด
The meaning and the characteristics about happiness, the importance of happiness,
the concepts and theories about happiness creation, gross happiness index, education
and works with happiness, models of happiness in Thailand and internationality,
happiness in life and death, ways of happiness and life observation, including the
presentation of ones’ own happiness models.
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GE2007

การสร้ า งเสริมและดูแลสุขภาวะ กีฬา และนัน ทนาการ

3(3-0-6)

Enhancement and Maintenance of Health, Sports and Recreation

ประวัติ ความหมาย ลักษณะ ประโยชน์ และคุณค่า ของสุขภาวะ กีฬา และ
นันทนาการ วิธีการนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บทั้ง 3 มาเสริมสร้างและดูแลสุ ขภาพกายและใจ
ศึกษาตัวอย่างบุคคลที่สามารถนาหลักดังกล่าวไปดาเนินการจนประสบความสาเร็จในชีวิตและอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
History, meaning, characteristics, advantages and values of
health, sports, and recreation; implementation of concepts and theories on health,
sports and recreation to enhance and maintain the physical and mental health; study
of role models with successful lives and occupations.
(2) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language
หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร ธรรมชาติของภาษา การใช้
ภาษาไทยมาตรฐานในปั จ จุ บั น การฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การ
เชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนาเสนอ
ผลงานด้วยสื่อต่าง ๆ
Basic concepts of communication; nature of language; current
usage of Thai language; language skills in listening, speaking, reading and writing for
daily communication and knowledge acquisition; development of Thai skills; citation;
linkage of Thai language to ASEAN community; information retrieval and presentation
with various media.
GE3002

ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Skills for English Use and Learning
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นฝึกฟัง -พูดเบื้องต้น ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จาก
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
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English for basic communication on basic English listening and
speaking in daily life; on-line information retrieval; reference citation; learning from
various instruction media, database and printing media.
GE3003

ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Skills for English Use and Learning
การฟังเสียงหนักเบา แยกเสียงจากคาหรือกลุ่มคาโดยถูกต้องฝึกฟังข้อความ
สั้นๆ เช่น บทสนทนาข่าว การโฆษณา ฝึกเขียนคาตามคาบอกและเขียนสรุปความจากเรื่องที่ได้ยิน
พร้ อ มทั้ ง จั บ ใจความส าคั ญ และเก็ บ ความส าคั ญ จากเรื่ อ งที่ ไ ด้ ยิ น สนทนาโต้ ต อบเบื้ อ งต้ น ใน
ชีวิตประจาวัน
This course aims to have students learn how to make word
stress and to differentiate between words and phrases. Students will listen to short
dialogues e.g. news and advertisements. In addition, students will practice dictation
and summary writing. Also, students will learn to identify main ideas from basic and
daily conversations.
GE3004

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ระบบเสียง ตัวอักษร คา ความหมาย และไวยากรณ์ของภาษาจีนเบื้องต้น
พร้อมทัง้ ศึกษาโดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จนสามารถสื่อสารและเรียบเรียง
ประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนาโต้ตอบและ
สื่อสารในชีวิตประจาวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคาศัพท์จาก
พจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจาและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้อย่าง
ถูกต้อง ตามหลักพื้นฐาน
Sound, Chinese alphabets, vocabularies, meaning of words, and
Chinese basic grammar, including study listening, speaking, reading and writing skills
until they can communicate and compose simple sentences. Moreover, the students
have to practice from Chinese simple media and sentences for conversation, response,
and communication in daily routines by using uncomplicated sentence structures. How
to use Chinese dictionaries, write Chinese alphabets along with remembering and
reading Chinese alphabets accurately as normal basic.
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GE3005

ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Translation Skills
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การให้ ข้ อ มู ล การสรุ ป ความ และแสดงความ
คิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการ
อ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course looks at usage of English for giving information,
making summary and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and
writing in daily life; citations and usage of dictionary for reading and writing based on
Information system and electronic databases.
GE3006

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การให้ ข้ อ มู ล การสรุ ป ความ และแสดงความ
คิดเห็น กลวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการ
อ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course looks at usage of English for giving information,
making summary and expressing opinions; strategies of listening, speaking, reading and
writing in daily life; citations and usage of dictionary for reading and writing based on
Information system and electronic databases.
GE3007

ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่ าน การเขียน ของ
ภาษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อการสื่อสารและทาความเข้าใจ
ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
ASEAN language development on listening, speaking, reading
and writing; communication and understanding society, tradition and culture.
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(4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

GE4001

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistics for Research
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การสุ่ ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและสัดส่วนของประชากร การ
ทดสอบไคสแคว์ การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี สามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ด้วยหลักทางสถิติ
This course looks at meaning and scope of statistics, central
tendency, dispersion, probability, standard scores, estimation, random sampling,
hypothesis testing, test for the mean and proportion, Chi–square test, linear regression
and correlation, time series, index number, problem-solving by statistics in daily life.
GE4002

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิด
และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ
แนวคิดและ เทคนิคการนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ใน
ปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสาคัญของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนา
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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.
GE4003

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
หลักการ ความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ในการสืบค้น การสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้
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จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรี ยนรู้บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การค้นคว้า การเขียนรายงานผลการค้นคว้าและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course looks at principles and importance of IT system and
information system in researching; usage of IT and other media in research and
electronic database in order to develop communication and on- line learning,
researching, writing reports of one’s research and ethics of IT usage.
GE4004

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
แนวคิ ด ทฤษฎี ความคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ กฎเกณฑ์ พั ฒ นาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและ โภชนาการ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สภาพแวดล้อม การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดารงชีวิต
This course looks at concept, theory, analytical thinking, rules,
scientific and technological development, natural science related to human beings,
composition of human body, man and environment, health and nutrition, influence of
science and technology on environment, application of science and technology in life.
GE4005

การรู้จักใช้สื่อใหม่
3(3-0-6)
Modern Media Usage
ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของสื่อยุคก่อน ความหมาย ลักษณะ
และความสาคัญของสื่อใหม่ ประวัติและพัฒนาการของสื่อใหม่ ประโยชน์ของสื่อใหม่ วิธีการใช้ข้อมูล
จากสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ วิธีการแสวงหาความรู้จากสื่อใหม่ การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
ด้วยสื่อใหม่ และคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อใหม่
Meaning, principles, and advantages of old media; meaning,
characteristics and importance of modern media; history and development of modern
media; benefits of modern media; creative implementation of modern media;
knowledge acquisition of modern media; educational development and learning
through modern media; morality and ethics on modern media implementation.
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3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History and Development of Buddhism
แนวคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา
ประวัติและผลงานของพระสาวกพระสาวิกา สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย และหลักศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนา
Indian beliefs before the Buddha’s time; life of the Buddha; the
Buddhist synods; sects or Nikayas in Buddhism; history and works of male and female
followers; Buddhist conditions in Thai and foreign countries: Buddhism as Thailand’s
religion and root of Thai culture; Buddhist ritual principles.
BU5002

พระไตรปิฎกศึกษา
3(3-0-6)
Tipitaka Studies
โครงสร้าง ความสาคัญ เนื้อหาย่อของพระไตรปิฎ ก ประเภทของคั มภีร์
พระพุทธศาสนา โครงสร้างและเนื้อหาของพระวินัย พระวินัยกับกฎหมาย พระวินัยกับการตัดสิน
ปั ญหา โครงสร้ างและเนื้ อหาของพระสู ตร พระสู ตรที่ส าคัญ พระสู ตรกับการดารงชีวิตและการ
แก้ปัญหาสังคม และโครงสร้างและเนื้อหาของพระอภิธรรม พระอภิธรรมกับการดารงชีวิต

A study of the structure, importance and brief content of
Tripitaka, Buddhist scriptures, the discipline and law, the discipline for
judgment of the problem, the suttantas for life-living and solving social
problem and the metaphysics for life-living.
BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for a Buddhist Research
หลักไวยากรณ์เบื้องต้น หลักการอ่านและแปลภาษาบาลี และสั นสกฤต
ศัพท์บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย คัมภีร์ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สาคัญของพระพุทธศาสนา และ
ฝึกวิเคราะห์เนื้อหาย่อ ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและสันสกฤต
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To study basic grammar Principles of reading and
translation of Pali and Sanskrit, Pali and Sanskrit vocabulary in Thai, Pali and
Sanskrit scriptures of Buddhism, and to practice analyzing short content
about Buddhism from Pali and Sanskrit documents.
BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการ
ปฏิบัติธุดงค์ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสานักกรรมฐานที่สาคัญในประเทศไทย และการ
ออกฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

Concept principles and method meditation practice in
Buddhism, principles of climbing training, teaching and meditation practice of
the important institution in Thailand and meditation practice according to the
rules of University.
BU5005

พระพุทธศาสนามหายาน
2(2-0-4)
Mahayana Buddhism
สถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน ประวัติและการเกิดขึ้นของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ความสั มพั นธ์และความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาทและ
มหายาน แนวคิดและหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนามหายาน เช่น แนวคิดเรื่อง ตรีกาย อาทิพุทธะ
ศู นยตา โยคาจารย์ หลั กโพธิ จิ ต นิ กายส าคั ญของพระพุ ทธศาสนามหายาน เช่ น นิ กายสุ ขาวดี เซ็ น
พระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก บทบาทขององค์ดาไลลามะ และนักคิดของพระพุทธศาสนา
มหายานเช่น ดร.ดี.ที.ซูซูกิ, พระติชนัทฮัน เป็นต้น
The situations of the Buddhism after Lord Buddha passed away,
history and the origin of Mahayana Buddhism, the relation and differences between
Theravada and Mahayana Buddhism, methods of thinking and the main principles of
Mahayana Buddhism: a way of thinking on Trikaya (Three Bodies), i.e. Buddha, Sunayata,
Yogacaraya, Bothicitta, main schools of Mahayana Buddhism: Sukkhavati, Zent, Western
Mahayana Buddhism, roles of Dalailama and Buddhist thinkers such as Dr. D.T.Zuzuki,
Phra Tiz Nakhantha etc.
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BU5006

ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
ความรู้พื้นฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของศาสนา สถานะปั จ จุ บั น ของศาสนาในสั ง คมโลก หลั ก การ ศาสนสั ม พั น ธ์ และศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน วรรณกรรมที่สาคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์บริหาร
จัดการวัด การบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัด
ของชุมชน
Introduction to religions; cultural, economic, social and political
concepts of religions; current situations of religions in the global society; principles of
religious relationship; study of Theravada Nikaya and Mahayana Nikaya; important
Buddhist literature works; conditions of monastery management; monastery fund
management, monastery accounts, and auditing; principles of the community’s
participation in monastery management.
BU5007

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
ศัพท์ภาษาอังกฤษทางพระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบายธรรมะด้วย
ภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และศึกษาหลั กการ วิธีการ และเป้าหมาย
การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา คุณสมบัตินักเผยแผ่ วิทยาการประชาสัมพันธ์ส มัยใหม่ อิทธิพลและ
ผลกระทบของสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อพระพุทธศาสนา
English vocabulary in Buddhism, the practice of English
conversation and Dhamma lecture in Buddhism, the practice of Dhamma article writing
in English, and the study on principles, methods and purposes within Buddhism
propagation, the qualification of Dhamma preachers, modern public relations science,
the influence and effect of media and information technology system on Buddhism.
BU5008

พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
2(2-0-4)
Buddhism and Modern Science
พุทธวิทยาเพื่อรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แนวคิดและหลักการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ พระพุทธศาสนากับสันติภ าพ
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พระพุทธศาสนากับ ความมั่น คงของชาติ และพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีว ภาพ
จิตวิทยา
Buddhology in order for being aware of the change of world
society, concepts and principles of stable development, philosophy of sufficiency
economy regarding the royal ideas, Buddhism and peace, Buddhism and the national
security, including Buddhism and physical sciences, biology, and psychology.
BU5009

พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ พระสงฆ์ ใ นพระพุ ท ธศาสนา
ความหมายและคุณสมบัติของพระสงฆ์ บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์กับการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย ความสาคัญและคุณค่าของพระสงฆ์ต่ อสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ สถานการณ์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการช่วยเหลือผู้อื่น ของพระสงฆ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของพระสงฆ์
Study on 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, the concepts and theories about healthiness, the
present situation of Buddhist monks’ healthiness, the national constitution of monks’
health in 2 0 1 7 , the way of self-caring and helping humanity, the promotion and
support of caring Buddhist monks’ health
BU5010

นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดในพระพุทธศาสนา กฎหมายกับวัดใน
พระพุทธศาสนา บทบาทและหน้าที่ของวัดต่อสังคม วิธีการการอนุรักษ์และการพัฒนาวัด การบริหาร
และการจัดการวัดที่ดี แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การประยุกต์วัดเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม และศึกษากรณีวัดตัวอย่างที่บูรณาการด้วยการท่องเที่ยว
Study on the background and history of Buddhist temples, laws
and Buddhist temples, the roles and duties of temples to society, the temple
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conservation and development, the temple administration and management, the
concepts and theories about tourism, the appropriate adaptation of temples for
tourism, and the case study on the sample temples integrated for tourism.
BU5011

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
วรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์สาระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
และพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่ว ง มังคลั ตถที ปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคาหลวง มหา
เวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ชาวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์
และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
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
Pathomsombodhikatha, etc., the study on 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
ความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์วิวัฒนาการ
และอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมปรัชญาธรรมทางวัตถุลักษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์
ต่าง ๆ สกุลศิลปะการสงวนรักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
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 prehistory and history period, the relation between Buddhist arts and various sciences, the
school the preservation, the conservation, and the administration of Buddhist arts.
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2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1001 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 3(3-0-6)
Morals, Ethics, Code of Ethics, and Teachers’ Spirituality
ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาผู
เรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู การวิเคราะห สังเคราะหและบูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณความเป นครู กฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพครู
สภาพการณการพัฒ นาวิช าชีพ ครู การจัดการเรียนรู ที่เนนประสบการณ กรณีศึกษา และการฝ
กปฏิบัติดวยการสะทอนคิด การพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี ความรอบรู ทันสมัย และทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
Behavior; practice according to code of ethics; learner
development with teachers’spirituality; analyzing, synthesizing and integrating body of
knowledge about teachers’ values; ethicsof teaching profession; morals and ethics of
teachers; teachers’ spirituality; professional laws;professional development situations;
experience-based learning management, case study andcontemplative practice; selfdevelopment for being good teachers; modernity and transformationliteracy.
ED1002

ปรัชญาการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy of Education
ความหมายและความสาคัญของปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา
ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกลวิธีการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
The meaning and importance of educational philosophy, concepts and theories;
religion, economy, social, culture, and educational strategies; application of
educational philosophy for school development; analysis of education to strengthen
sustainable development.
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ED1003

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใช้จิตวิทยาสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คาแนะนา
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทาหลักสูตรองค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนที่สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน การวางแผนการเรียน
และการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การฝึกเทคนิคและทักษะต่าง ๆ ในการสอน การ
ฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กาหนดในแผนการสอน
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; learning
management science of teaching procedures in accordance with learning content;
learner-centered learning activities; learning planning; practical lesson plans; practical
teaching techniques and skills; practical teaching upon specified lesson plans.

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

68

ED1005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อสารการศึกษาและ การเรี ย นรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี ดิจิ ทัล การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัด การเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู เรียน
ใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ผูเรียนที่มีความ ตองการพิเศษ การวิเคราะห การเลือก การ
ออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูรณาการและการประยุกตใช นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ การไม่ ละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู
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 และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรียน หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมิ นผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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.
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ED1007

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของ
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ทาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย
นาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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

ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอน การนาเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม
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
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(80)
Teaching Practicum in School 1
การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรี ยน การ
สังเกตปัญหาของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการ
เยี่ยมบ้านกับโรงเรียนในการประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจาก
อาจารย์นิเทศก์ 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.
ED1010

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(80)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจาชั้น
งานให้ความรู้ และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทาโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครู
พี่เลี้ยง
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(80)
Teaching Practicum in School 3
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก
ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 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
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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(240)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ 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.
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

ED1046

โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Structure
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชนิดและหน้าที่ของคา การสร้างคา ลาดับคา
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน วลี อนุประโยค วิเคราะห์โครงสร้างและรูปประโยคจากบริบทต่างๆ ฝึก
เขียนประโยคตามโครงสร้างและรูปแบบประโยคชนิดต่างๆ
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.
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ED1047

ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 1
ฝึกทักษะการฟังการพูดในชีวิตประจาวั น การทักทาย การแนะนาตัว การ
อาลา การแสดงความเห็น ด้วย การกล่าวขอโทษ การถามเกี่ยวกับข้อบังคับ การขอความชัดเจน การ
ขอความช่วยเหลือ การขอข้อมูลเพิ่มเติม การขอความเห็น การขออนุญาต การแสดงความยินดี การ
จัดการกับคาถาม การแสดงความไม่เห็นด้วย การสิ้นสุดการสนทนา การแสดงความแน่ใจ การแสดง
ความไม่รู้ การแสดงความเป็นไปได้ การแสดงความชอบ การแสดงความเห็นใจ และการห้าม
Practice listening and speaking skills in daily life, greeting, selfintroduction, 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
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษด้ ว ยการสนทนาเกี่ ย วกั บ คน อาชี พ
สถานที่ เวลา กิจกรรม ความคิดเห็น และการบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์และข้อเท็จจริง เหตุผล
ตัวเลข หัวข้อหลัก การถอดความ ตารางภาพ ความหมายเป็นอุปนัย สาเนียงต่างๆ เก็บใจความ
สาคัญจากเรื่องหรือบทสนทนา ในระดับที่ยากขึ้นทั้งด้านความยาว ศัพท์ โครงสร้างและเนื้อหา
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 เพื่อจับใจความ
สาคัญและรายละเอียด ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านแบบวิเคราะห์ เพื่อเข้าใจหัวข้อและรายละเอียด
ต่างๆ จากโฆษณา แบบฟอร์ม รายงาน จดหมาย บันทึกรายงานการประชุม ตาราง เครื่องหมาย
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สัญญลักษณ์ กราฟ คาประกาศ ป้ายประกาศ บทความ ตารางเวลา อีเมล์ เว็บไซต์ และบทความทาง
พระพุทธศาสนา
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 การเขียนโครง
เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก การเขียนสรุปข้อความ บัตร
เชิญ โน้ตย่อ และการเขียนจดหมายประเภทต่างๆเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
เน้นความถูกต้อง เอกภาพและความเชื่อมโยง
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

ภาษาศาสตร์สาหรับครู
3(3-0-6)
Linguistics for Teachers
ศึกษาลั กษณะของภาษาและหลั กภาษาศาสตร์ เบื้ องต้น เน้นการศึ ก ษา
ระบบเสียง ระบบหน่วยคา วากยสัมพันธ์ ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับบริบท เพื่อ
นาไปใช้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชนิด ประเภทต่างๆ สื่อ
ธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
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เป็ น ผลจากการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อิ น เตอร์ เ น็ ต และคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อสาเร็จรูป
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

วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
3(3-0-6)
English Literature for Teachers
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านวรรณกรรมอังกฤษ งานวรรณกรรมอังกฤษที่
สาคัญประเภทต่าง ๆ ประโยชน์และคุณค่าของวรรณกรรมอังกฤษ ความหลากหลายของแนวคิดและ
ทักษะการศึกษาวรรณกรรม ตลอดทั้งการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมอังกฤษ ศึกษาหลักการเขียน
เรื่องสั้น บทกวี บทละคร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
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
การฝึกออกเสียงสระ พยัญชนะ เสียงควบกล้า เสียงสูง ต่า หนัก เบา การถ่ายทอดเสียงเป็นสัญลักษณ์
ทางสัทศาสตร์ และศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาไทย
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.
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ED1055

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
เพื่อศึกษากรอบความคิดในการพัฒนาการทักษะการฟัง พูด อ่าน การเขียน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการให้ เหตุผลเชิงวิช าการ ประกอบด้ว ยบทความ บทคัดย่อ รายงาน
เรียงความ ย่อหน้าในบริบททางการทางการศึกษาและวิชาการทางพระพุทธศาสนา
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 การทดสอบและ
การประเมินผลภาษาอังกฤษ ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หลักการ
สร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผลภาษาอังกฤษ การวัดและประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง (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 เครื่องมือ
ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย
ข้อมูล
การสรุปผล อภิปรายผลของการวิจัย และการนาวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าใน
ระดับสูงต่อไป
Study on research methodology, research principles, research
insgruments, sample sampling, storage and data collecting, data analysis, data
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interpretation, conclusion, discussion, and application of methodology for advanced
study.
ED1058

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Seminar on Teaching English
ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและงานวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปใช้ในการพั ฒนาการ
จัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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)

พัฒ นาความรู้ความสามารถในการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ภ าษาอั ง กฤษ
ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อยกระดับความสามารถทางการสอนภาษาอังกฤษ
ให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
The development of English learning activities managementListening, speaking, reading, and writing skills to upgrade English teaching ability
reaching the standard of basic Educational Curriculum goal.
รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า จานวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

ED1060

การสอนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Teaching Method 1
การใช้ ท ฤษฎี ก ารสอนและวิ ธี ส อนภาษาอั ง กฤษ การใช้ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ และการจัดทาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ
ก าหนดเนื้ อ หาการเรี ย นรู้ การสร้ า งกิ จ กรรม การสร้ า งสื่ อ ประกอบการเรี ย นรู้ และการวั ด และ
ประเมินผลการสอน
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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.
ED1061

การสอนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Teaching Method 2
ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์วิธีสอนในทักษะ
ต่างๆ ในรายละเอียด 4 ทักษะ การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน การออกแบบการสอน การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติหรือ
ทดลองสอนภาษาอังกฤษตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทาขึ้น
English teaching process investigation, teaching analysis in four
skills-listening, speaking, reading, writing, teaching design, English lesson planning,
English content analysis, English teaching practicum to the made lesson plans.
ED1062

ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
English for Teaching Buddhism
คาศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมและ
สื่อการสอน การจัดทาแผนการเรียนรู้ บรรยายและอธิบายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ และฝึกเขียน
เรียงความเกี่ยวกับหัวข้อธรรมะที่น่าสนใจ
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
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานชนิดต่ างๆ ขั้นตอนการวางแผนและ
ดาเนินงาน การประเมินสารวจการจัดโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วางแผน
ดาเนินการจัดโครงงาน เสนอโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการประเมินผลโครงงาน
English teaching through project works, steps of planning and
proceeding, survey and estimation of project work in relation to English learning and
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teaching, project proceeding planning, proposal of project work conforming to the
objectives stated in English curriculum focusing on child-centered learning, and project
assessment.
ED1064

การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Learning Material and Activity Development
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด การพั ฒ นาสื่ อ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ออกแบบ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบบูรณาการทุ ก
ทักษะและทดลองการใช้สื่ อ และกิจ กรรมในสถานการณ์ จริ ง สรุปและประเมินผลการใช้สื่ อ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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
โครงสร้ าง หลั กการ สาระส าคัญขององค์ประกอบและทัก ษะพื้ น ฐาน
วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ การส่งเสริมครูในการนาวรรณศิลป์ร้อยแก้ว
ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและสร้างจิตสานึกต่อคุณค่า ของ
วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
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.
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ED1066

หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
English Learning and Curriculum Strand
เป้าหมายของหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดและ
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์ เนื้อหาการเรียนรู้ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบอิง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 ความหลากหลายของ
ภาษา ที่ใช้สื่อสารในระดับนานาชาติ ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะทางด้านความคิด ค่านิยมซึ่ง
แสดงออกผ่านภาษาและวรรณกรรม และงานเขียนอันจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม
นานาชาติโดยรวม มีความเข้าใจ การยอมรับ และการอยู่อย่างมีความสุขกับผู้คนต่างชนชั้น ต่างชาติ
พันธ์
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 การเตรียมความพร้อมใน
การพูดในที่ชุมชน 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.
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ED1069

กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Poetry
วิเคราะห์ภาษาที่ใช้สื่อความหมาย คุณค่าทางอารมณ์และสาระที่สอดแทรก
ในบทประพันธ์ แนวการเขียน ความคิด วัฒนธรรม และอื่นๆ ของนักเขียนในยุคต่างๆ เลือกศึกษาและ
วิเคราะห์วิจารณ์กวีนิพนธ์ของกวีอังกฤษที่สาคัญๆ 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 เพื่อการ
เริ่ มและจบบทเรี ย น การใช้คาสั่ ง ในห้ องเรียน การจัดกิจกรรมระหว่า งการเรียน การเขียน การ
แสดงออก
การทางานเป็นคู่และเป็นกลุ่ม การยกย่องชมเชยและการให้กาลังใจ การขอบคุณและ
ขอโทษ การเล่นเกม และเพลงประกอบการจัดการเรียนรู้
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 การใช้คา สานวน และบริบทเพื่อช่วย
ตีความหมาย เก็บใจความสาคัญและรายละเอียดของข้อความ 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.
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ED1072

พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamental English Learning
พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน
เรื่อง ทฤษฎีการศึกษาร่วมสมัย (พฤติกรรมนิยม จิตวิทยาเชิงปริชาน การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ การ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากการสะท้อน
กลับ ทักษะการคิด การเรียนรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ) ธรรมชาติของการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนรู้ (ปัจจัยด้านอารมณ์ แรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พหุปัญญา ทักษะและกลยุทธ์การ
เรียนรู้) 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.
ED1073

วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3(3-0-6)
English and American Cultures
ศึกษารากฐานของวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
แม่ ความแตกต่างของวัฒนธรรมการใช้ภาษาของวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกั น ศึกษาการปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมและข้อห้ามและข้อควรระวังในการปฏิบัติตนและการใช้ภาษาในวัฒนธรรมอังกฤษและ
อเมริกัน
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.
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ED1074

วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
ลักษณะ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมไทย บทบาทของครูในการส่งเสริมให้
เห็นความสาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับ
เด็ก
เน้นวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานการดาเนินชีวิตในระบบค่านิยมไทย การพิจารณาคุณค่าและ
การสร้างเสริมความสานึกต่อคุณค่าอันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย
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 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสอน
และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ทั้งลักษณะการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาที่ ส อง เพื่ อ สามารถน าไปบู ร ณาการการจั ด การเรี ยนการสอนได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
มาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ
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 เทคนิควิธีและกลยุทธ์การสอนภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
นาเสนอการสอนทักษะภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษ
Concepts, theories, techniques and strategies of skill practice of
teaching English in four skills appropriately to learners, design the learning activites in

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

83

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
พัฒ นาการอ่านข้ อมู ล ข่ าวสารวิช าการเพื่ อการเขีย นรายงาน ฝึ กการใช้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงภาษาอังกฤษทางการศึกษาและการสอน ฝึกอ่านบทความทางวิชาการ วิเคราะห์
วิจารณ์ สรุปและเขียนโครงร่างรายงาน
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
สมรรถนะที่จาเป็นในการประกอบวิช าชี พ ครู และครูส อนภาษาอั ง กฤษ
ทักษะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ การบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการสอนและการดารงชีวิต ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี ทักษะการจัดการ การบริหารเวลาและการทางานอย่างเป็นระบบ
ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิดและทักษะการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
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
ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิช าคติช นวิทยา ประโยชน์ของ
การศึกษาวิชาคติชนวิทยา การศึกษาคติชนวิทยาในประเทศไทย คุณค่าของคติชนที่มีต่อสังคมไทย
พลวัตทางคติชนไทย ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การจัดระเบียบข้อมูลตามวิธีการทางคติ
ชนวิทยา ปฏิบัติภาคสนาม
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The study ofmeaning and background of folklore, advantages
of folklore study, folklore study in Thailand, the values of folklore on Thai societies,
dynamics of Thai folklore, the method of field data collection, data organization
through folklore method, and field work.
ED1080

ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
The Chinese Language for English Teaching
มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร ทั้งด้านสังคมและธุรกิจ โดยสอดแทรก ความรู้ ความคิดและภูมิปัญญาของชาวจี น ผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของภาษาควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมจีน ฝึกเป็น
ผู้ชานาญการด้านภาษาจีน ที่ใช้และสนทนาในต่างประเทศ
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
มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสารถในการใช้ภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร ทั้งด้านสังคม และธุรกิจ โดยสอดแทรกความรู้ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และภูมิ
ปัญญาของชาวอาเซียน เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอาเซียน ความรู้
ทักษะและทัศนคติที่จาเป็นต่ออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน ทางเลือกทางด้านอาชีพได้แก่
ผู้อานวยการ งานวิเทศสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ เลขานุการ นักธุรกิจ นักแปล ล่าม เจ้าหน้าที่ธุรกิจการบิน
ธุรกิจท่องเที่ยว และงานโรงแรม
Focuses on the Asean language for communication, Usage of
Asean language in business and for social relation, acknowledgement of thoughts,
beliefs, values and folk wisdom of Asean people, study of social, economic and
cultures background of the people, knowledge skills and attitudes required of
vocations involving Asean alternative prospects: a specialist, foreign relation officer,
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guide, secretary, business person, translator, interpreter, airline officer, travel agent and
hotel receptionist.
ED1082
ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Discipline for English Teachers
แนวคิด ปรัชญา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักคิด
ในการปฏิบัติงานการสอนภาษาอังกฤษ และผู้ร่วมวิชาชีพ คุณลักษณะเฉพาะตัวสาหรับผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพครู
Professional concepts, philosophy, ethics, and moral, the
principle of thinking in English, teaching practice and professional peers, autonomous
characteristics of teaching professional.
ED1083

การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Reading and Writing Buddhist Articles
ลั ก ษณะเฉพาะของบทความทางพระพุ ท ธศาสนา ค าศั พ ท์ เ ฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา หลักการ วิธีการและเทคนิคการอ่าน และการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
การเขียนอนุเฉทและบทความสั้นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ฝึกการอ่านบทความทางพระพุทธศาสนา
และฝึกเขียนอธิบายหัวข้อธรรมในรูปเรียงความ ย่อความหรือเก็บใจความจากงานเขียนหรือหนังสือ
ทางพระพุทธศาสนา
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 กการวิจารณ์เบื้องต้น การเขียนเชิงสร้างสรรค์โ ดยใช้ถ้อยคาส านวน
ภาษาและโครงสร้างในลี ลาต่าง ๆ วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และเจตคติของผู้ เขียนใน
บทความแบบต่ า ง ๆ วิ เ คราะห์ อ ารมณ์ (Mood) และท่ ว งท านอง (Tone) การใช้ ภ าษา รวมทั้ ง
กลุ่มเป้าหมาย ฝึกวิจารณ์ข้อเขียนที่ตัดตอนมาจากหนังสือต้นฉบับ ที่ใช้ลีลาและภาษาชั้นสูง และมี
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เนื้อหาที่น่าสนใจ 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
ศึ ก ษาประวั ติ ว รรณคดี อั ง กฤษและอเมริ กั น อย่ า งย่ อ ประเภทของงาน
วรรณกรรม บทละคร เรื่องสั้น บทโครงร้อยกรอง ความเรียง และ นวนิยาย ศึกษาผลงานวรรณกรรม
ที่คัดเลือกมาเพื่อสังเคราะห์ เนื้ อหาสาระ รูปแบบ สานวนโวหาร คานึงถึงผลงานวรรณกรรมในแต่ละ
ยุคสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานการอ่า นวรรณกรรมสมัยใหม่ และพัฒนาทักษะความซาบซึ้งเห็นคุณค่าใน
วรรณกรรม
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 พัฒนาการในการจัดการนิเทศ
การศึกษา ภารกิจและคุณสมบัติของผู้นิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา การวิจั ย เพื่อพัฒ นางานนิเทศและการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา แนวโน้มการนิ เ ทศ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
Concepts, theories and principles of educational supervision,
educational supervision development, mission and qualifications of educational
supervisor, internal administration and supervision in educational institutions, researchs
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in developing of supervision and educational quality, and trends in supervision in basic
education.
ED1087

การแปลภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Translation
การแปลบทความ ข่ า ว สารคดี แ ละบั น เทิ ง คดี จ ากภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นการแปลที่ใช้ภาษา คาศัพท์ สานวนได้ถูกต้องและ
เหมาะสมในระดับภาษาที่ต้องอาศัยการแปลและตีความ รวมทั้งการแปลบันเทิงคดีที่ใช้ภาษาไพเราะ
สละสลวยและเป็นธรรมชาติ รวมทั้งรักษาความหมายและรสของความหมายเดิมได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง
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
พื้ น ฐาน วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รและมาตรฐานหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แบบเรียนและหนังสือเสริมหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดบทเรียนสื่อการเรียนการ
สอน กิจกรรมการเรียน การสอน การทาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Structure and goals of English curriculum for elementary
education, analysis of English curriculum for elementary education, instructional
textbooks and supplemental sheets to English curriculum, preparation for textbooks
and learning and teaching media, activities, and English learning planning, problems
and a way of problem-solving.
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ED1089

วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
3(3-0-6)
English Literature for Children
เรียนรู้แนวทางการพัฒนาวรรณกรรมสาหรับเด็กของอเมริกันและอังกฤษ
ศึกษาวรรณกรรมหลักและหนังสือสาหรับเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมสาหรับเด็กของเอเชียที่มีชื่อเสี ยง
ศึกษาหลักการเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ เชิงการศึก ษาที่เหมาะสมกับแนวคิดและธรรมชาติของเด็ก
ฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณกรรมสาหรับเด็ก
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
ศึ ก ษาคั ม ภี ร์ แ ละต าราทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ ฝึ ก
ปฏิบัติการแปลและวิเคราะห์ความหมายหลักธรรมพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาอังกฤษ
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 การเขียนเพื่ อ ติด ต่อ ธุร กิจประเภทต่ าง ๆ ฝึ กการอ่านข้ อ ความ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุร กิจ ความหมายของศัพท์และสานวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุร กิจ และการเขีย นรายงานทางธุรกิจอย่างสั้ น การใช้ศัพท์ ส านวนภาษาที่ใช้สื่อสารใน
สานักงานตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่จาเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ
Speaking and writing for business transactions, reading practice
in business English, the meaning of words and idioms used for business run, writing
business English and short report on business affairs, use of words and idioms for
communication in offices on defined objectives and critical situations basis.
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ED1092

การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Classroom Management
ศึกษาเรียนรู้รูปแบบชั้นเรียนแบบต่าง ๆ กลวิธีการจัดการชั้นเรียนเพื่อการ
เรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ในชั้ น เรี ย น เทคนิ ค การจั ด การชั้ น เรี ย น การสร้ า งบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน กฎเกณฑ์และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในชั้นเรียน การยอมรับนับถือซึ่งกัน
และกัน การสร้างแรงจูงใจ ในชั้นเรียน การติดต่อสื่อสารด้านสังคมของนักเรียน การส่งเสริมการ
รับผิดชอบร่วมกันในชั้นเรียน
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 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
1

2

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

พระมหาบุญนา ฐานวีโร
(ประทุมชาติ)
นายครรชิต มีซอง

ตาแหน่งวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

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

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
ปีที่จบ
Nagpur University, India
2556
Nagpur University, India
2548

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2545
2559

Language Teaching)

3

4
5

พระบุญฤทธิ์ อภิปุณโฺ ณ (คาเหลือง)

พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต (วะบุตร)
นายพนมนคร มีราคา

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ศศ.บ.(ศาสนศึกษา)

ม.มหิดล

M.A.(Applied Linguistics for
English Language Teaching)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Education)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2555
2560

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2549

Panjab University, India

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2559
2553

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

ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550
2543
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2) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราวิทยาลัย ตาบลสนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายสนิท บุญอ่อน

อาจารย์

2

นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

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

ปีที่จบ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์

2549
2545
2556

ม.ศิลปากร

2550
2543
2540
255725492543

ภาษาต่างประเทศ)
3

นายสาราญ ศรีคามูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ภาษาอังกฤษ)

4

พระมหาสายัณห์ เปมสีโล(วงศ์สุรนิ ทร์)

อาจารย์

5

พระครูวินัยการโกวิท

อาจารย์

(บุญตอม อคฺคปุญโฺ ญ ผากา)

อ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

University of Delhi, India

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ม. (ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
มัธยม)
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

2543
2534
2534
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3) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
1

2

ชื่อ ฉายา/นามสกุล
พระมหาสุขพล ปณฺณสุโข
(ทองพริ้ม)
นางพาฝัน ธนากูรเมธา

ตาแหน่งวิชาการ

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

สถาบัน
ม.ศิลปากร

ปีที่จบ
2547

ภาษาต่างประเทศ)

อาจารย์

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ม.ธรรมศาสตร์

2536
2551

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ม.อัสสัมชัญ

2541

ม.ราชภัฎธนบุรี

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2548
2536

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.ราชภัฏธนบุรี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาษาต่างประเทศ)

3

พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย อติวีโร

4

ไชยเชษฐ์)
นายจักรี บางประเสริฐ

5

พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ
(สระทอง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การศึกษา)

อาจารย์
อาจารย์

2554
2552
2549
2545
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4) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
1

2

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

นายถาวร วรบุตร

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

ตาแหน่งวิชาการ

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.(การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้
พูดภาษาอื่น)

ม.ราชภัฏอุดรธานี

2559

ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้)

ม.รามคาแหง

2556

บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)

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

2542
2548
2544
2556
2547

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
5

สถาบัน

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)

ภาษาต่างประเทศ)
3

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ศน.บ.(ปรัชญา)
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5) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

1

2

3

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

นายพิรุณ จันทวาส

นายกมล วัชรยิ่งยง

นายณรงศักดิ์ ลุนสาโรง

ตาแหน่งวิชาการ

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

D.Ed.(Education)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(American Literature)
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

University of Hull, England

Ph.D.(Linguistics and Phonetics)

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

M.A.(Linguistics)

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Marquette University, U.S.A.

ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4

นายสงัด เชียนจันทึก

อาจารย์

Ph.D.(Indian Philosophy and Religion)

Banaras Hindu University

ปีที่จบ

2545
2523
2521
2523
2519
2509
2554
2547
2538
2554

M.A.(English Literature)

ศน.บ.(อังกฤษ)

Banaras Hindu University

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

5

พระมหาชนมกร ปภากโร (ประไกร)

อาจารย์

M.A.(Linguistics)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

University of Mysore, India
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2546
2543

2558
2555
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6) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ
1

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

นายกฤษณ์ ศรทัตต์

2

นายชัยวิชญ์ สีดาบุตร

3

นางอัจฉรา ไชยราช

4

นางสาวธณพร โปมิน

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

อาจารย์

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

อาจารย์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่จบ

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ขอนแก่น
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

M.A.(Applied Linguistics for English

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2560
2523
2557

ม.อีสเทิร์นเอเชีย
ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2553
2554
2553

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

2560
2524
2528
2518

Language Teaching)

5

นางสาววศยา เอกวิลัย

อาจารย์

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
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7) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายกิตติพฒ
ั น์ ทาวงศ์ษา

อาจารย์

2

นายบรรจบ โชติชัย

อาจารย์

3

นายพลภัทร อภัยโส

อาจารย์

4

นายวันชัย สาริยา

อาจารย์

5

นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง

อาจารย์

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

Nagpur University, India.
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น
ม.ราชภัฏเลย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเลย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Poona University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีทจี่ บ

2553
2549
2545
2540
2537
2550
2547
2555
2546
2536
2533
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3.2.2 อาจารย์ประจา
1) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ ฉายา/นามสกุล
พระมหาสมัคร มหาวีโร
(วงศ์ละคร)
พระสุขุม สุขวฑฺฒโก
(มัชฌิกานัง)
พระราชรัตนมงคล
(มนตรี ยงค์ธิสาร)

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การสอนภาษาไทย)
อาจารย์

4

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.(มูล
สาร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(การสอนภาษาไทย)

5

นายสุริวัตร จันทร์โสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิชาการศึกษา)

6

พระมหาพงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร (ปาจิต
เณย์)

7

พระมหาสามารถ ฐานิสฺสโร
(อาจคงหาญ)

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่จบ

M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ด.(การศึกษาผู้ใหญ่)
กศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่)
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต)
อ.ม.(ภาษาบาลีและสันสกฤต)
ป.ธ. 9

University of Delhi, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

2536
2531
2543
2537
2554
2547
2544

ม.ศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาคณะสงฆ์
M.A.(Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University, India
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา)
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

2552
2545
2541
2538
2536
2534
2548
2538

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

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550
2539
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2) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลสนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

พระราชวัชราภรณ์
(สมพงษ์ นิลาภรณ์กุล)

2

พระครูธรรมธรมะลิน กิตฺติปาโล
(แสงมิ้ม)
พระครูวิภัชธรรมวิจิตร
(ดารงค์ กางทอง)
พระมหากรธัช กมฺพุวณฺโณ
(ศักดิ์ศรี)

3
4

ตาแหน่งวิชาการ

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ปรัชญา)
อาจารย์
อาจารย์

5

นายบรรฑูร บุญสนอง

อาจารย์

6

นายมนตรี รอดแก้ว

อาจารย์

7

นายอาทิตย์ ชูชัย

อาจารย์

8

นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์

อาจารย์

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ศน.บ.(บริหารการศึกษา)
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา)ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(เอกมัธยม-การสอนสังคม)ศน.บ.(สังคมวิทยา)
ศษ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)ศน.บ.
(ปรัชญา)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปีที่จบ

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร

2538
2530
2529
2540
2529
2542
2535
2538

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหงวิทยาลัยครู
จันทร์เกษม
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2531
2542
2530
2554
2552
2556
2552
2557
2553
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3) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พุทธศาสตร์)

Ph.D.(Buddhist studies)
ศน.ม.(ศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา)
Ph.D.(Public Administration)
ศศ.ม.(ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์)
ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สส.ม.(กระบวนการยุติธรรม)
นบ.(นิติศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)

1

พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์, (ประเสริฐ ญาณสีโล
ธรรมจง)

2

พระครูศรีปริยัติวิธาน,
(แม้น คุปตรสี ทองวิจิตต์)

อาจารย์

3

พระครูอรรถจริยานุวัตร,
(สุเทพ สุวณฺโณ ศรีทอง)

อาจารย์

4

พระมหาไพสิฐ อภิชาโน
(จะโต)

อาจารย์

5

นายมานพ นักการเรียน

รองศาสตราจารย์
(พุทธศาสตร์)

6

7

นายภาษิต สุขวรรณดี

นายสุดใจ ภูกงลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(พุทธศาสตร์)
อาจารย์

Ph.D.(Ancient Indian & Asian Studies)
ศศ.ม.(ศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา)
Ph.D.(Buddhist studies)
ศน.ม.(ศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา)
M.A.(Buddhist Studies)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
University of Delhi, India.
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Magadh University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหิดล
ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.ศรีปทุม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2552
2547
2541
2556
2546
2543
2554
2545
2543
2560
2556
2554

Magadh University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2549
2538
2532
2555
2539
2535
2545

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

Magadh University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

Magadh University, India
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8

นางสาวกรุณา มธุลาภรังสรรค์

อาจารย์

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

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2542
2552
2549

4) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายไพโรจน์ บัวสุข

รองศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)

2

นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

อาจารย์

3

นายวิทลู ทาชา

4

นายคัมภีรภาพ คงสารวย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์

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)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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

ปีที่จบ

2546
2540
2536
2547
2540
2537
2559
2541
2537
2553
2550
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5) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

ชื่อ-ฉายานามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ (จิตติชัย
มาตย์วงศ์)

อาจารย์

2

พระมหาวิเศษ ปญฺ าวชิโร
(เสาะพบดี)

รองศาสตราจารย์
(สาขาพุทธศาสตร์)

3

พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม
(ธนโชติ เขื่อนเพชร)

อาจารย์

4

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี
(ผาลา)

อาจารย์

5

พระมหาปุณณ์สมบัติ
ปภากโร (บุญเรือง)

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Social Science)
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
ปร.ด. (ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์)
ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางการรัฐศาสตร์)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ)
ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา)
ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา)
ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

สถาบัน
Magadha University, India
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่จบ
2553
2545
2541
2554

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2558
2543
2555
2556
2557
2557
2547
2541
2558
2558
2545
2542
2544
2540
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6

พระมหาสกุล มหาวีโร
(เที่ยงไชย)

อาจารย์

7

พระสัญชัย ญาณวีโร
(ทิพย์โอสถ)
พระมหาเจริญ กตปญฺโญ
(กระพิลา)
พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ (จะปา)

อาจารย์

8
9

10 พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน (พรหม
เมือง)
11 นายพศิน แตงจวง

12 นายตระกูล ชานาญ

13 นายฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์

14 นายชาลี ภักดี

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
ศาตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)
อาจารย์

อาจารย์

ป.รด. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
Adult Education
Curriculum & Instruction; Curriculum &
Supervision
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ด. (การพัฒนาสังคม)
M.A. (Sociology)
ศน.บ. (สังคมวิทยา)
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
การบริหารการศึกษา

ม.เวสเทิร์น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of pune
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
The Florida State University
Emporia Kansas State College

2559
2546
2539
2550
2545
2556
2549
2559
2549
2547
2557
2549
2527
2519

วิทยาลัยวิชาการพิษณุโลก
ม.นเรศวร
Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2515
2551
2538
2536
2556
2546
2530
2556
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15 นายจรูญศักดิ์ แพง

16 นายโผน นามณี

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาพุทธศาสตร์)

การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
Ph.D. (Social Science)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศน.บ. (สังคมวิทยา)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Buddhist Studies)
B.A. (Buddhist Studies)

17 นายธีรศักดิ์ แสนวังทอง

อาจารย์

18 นายประดิษฐ์ คามุงคุณ

อาจารย์

19 นายอุเทน ลาพิงค์

อาจารย์

20 นายมงคลชัย สมศรี

อาจารย์

21 จ่าสิบเอกวรยุทธ สถาปนาศุภกุล

อาจารย์

M.A. (linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (linguistics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Philosophy
Linguistics
Philosophy
พธ.บ. การสอนสังคม
ร.ม.(รัฐศาสตร์)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Magadh University, India
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Buddhist and Pali University of Sri
Lankra
Buddhist and Pali University of Sri
Lankra
Delhi University
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Mysore
University of Mysore
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mysore University
Mysore University
Mysore University
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2543
2521
2553
2549
2545
2558
2535
2534
2550
2547
2561
2556
2549
2551
2557
2544
2542
2550
2544
2551
2550
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22 นายทรงศักดิ์ พรมดี

23 นายวิราษ ภูมาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา)
อาจารย์

Pali & Buddhist Studies
Pali & Buddhist Studies
การสอนภาษาไทย
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2551
2548
2545
2556
2542
2541

6) อาจารย์ประจา สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายสุรพันธ์ สุวรรณศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิชาการศึกษา)

2

นายสุรสิทธิ์ ไกรสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิชาการศึกษา)

3

นายธีรภัทร ถิ่นแสนดี

อาจารย์

4

นายทองเปลือง อภัยวงศ์

อาจารย์

5

นางสาวปิยะสุดา เพชราเวช

อาจารย์

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ค.บ.(ภาษาไทย)
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ.(การประถมศึกษา)
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
สถาบัน

ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ราชภัฏเลย
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาสารคาม

ปีที่จบ

2552
2543
2534
2553
2544
2540
2552
2544
2542
2546
2542
2556
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6

นางสาวจรุงภรณ์ กลางบุรัมย์

อาจารย์

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศน.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.ม.(ภาษาไทย)

ม.มหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.รามคาแหง

2548
2544
2559
2551
2546

7) อาจารย์ประจา สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่องอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ลาดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

พระครูปริยัติสาทร
(วราวุธ ราชา)

อาจารย์

2

พระมหาวัฒนา สุรจิตโฺ ต
(ขันธชา)
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร
(แสงศรี)

อาจารย์

นายชิษณพงศ์ ศรจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิชาการศึกษา)

3

4
5

นายประภาส ลาวัลย์ศิริ

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

Ph.D. (Buddhist Studies)
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
พช.ม.(พัฒนาชุมชน)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
Ph.D.(Buddhist Studies)
อ.ม.(ศาสนาเปรียบเทียบ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

สถาบัน

University of Delhi, India
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ธรรมศาสตร์
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

University of Delhi, India
ม.มหิดล
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ราชภัฏเลย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.ราชภัฏเลย
ม.ขอนแก่น
ม.ขอนแก่น

ปีที่จบ

2552
2546
2540
2543
2538
2553
2543
2541
2546
2538
2552
2532
2528
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6

นายสุทิน เลิศสพุง

อาจารย์

7

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

อาจารย์

8

ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล

อาจารย์

9

นายสุขชัย วงษ์จันทร์

อาจารย์

10

นางสาวกรรณิกา ไวโสภา

อาจารย์

M.A.(Sociology)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
ศศ.ม.(พุทธศาสนศึกษา)
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
ศน.ม.(บริการการศึกษา)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
ศน.บ.(สังคมวิทยา)

Banaras Hindu University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ศษ.ม.(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)

ม.เชียงใหม่
ม.ราชภัฎเลย

ค.บ.(ประถมศึกษา)

ม.ธรรมศาสตร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.ขอนแก่น
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏเลย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2535
2533
2544
2543
2537
2555
2551
2541
2549
2533
2542
2540
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
1) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายบุญจันทร์ สีสันต์

2
3

Mr.Fellix Muller
นางสาวชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล

4

นายประยงค์ มีชัย

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
LL.B.(University of South Africa)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

2) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลสนับทึบ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายอดุลย์ คนแรง

2

นายวิจิตร สมวงษ์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)
ปร.ด.(วิชาภาษาไทย)
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ป.ธ.9(การศึกษาคณะสงฆ์ไทย)
น.ม.(นิติศาสตร์)
น.บ.(นิติศาสตร์)

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
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3) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ที่
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)
ตาแหน่งทางวิชาการ
1

พระครูสุนทรธรรมโสภณ
(วิเชียร สีหาบุตร)

ปร.ด.(พัฒนศึกษา)
ศษ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)
พธ.บ.(การบริหารการศึกษา)

2

นายวันไชย์ กิ่งแก้ว

อาจารย์

4

นายอุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท์

5

นายสัมฤทธิ์ ศุภมัง

Ph.D.(Sanskrit)
M.A.(Sanskrit)
พธ.บ.(ครุศาสตร์)
Ph.D.(Linguistics)
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาไทย)

6

นางสารวม ธีรานันทางกูร

อาจารย์

7

นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาณ

8

นางสาวพรศิริ กองนวล

9

นางวิจติ รา ตะโกพร

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร)
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ปร.ด.(วิจัยการศึกษา)
กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)
กศ.บ.(วัดผลการศึกษา)
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

รองศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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4) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ที่

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายนิคม วิเชฏฐพงษ์

2

นายบรรจง วังหล้า

3

นายบาเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว

4

นางพวงทอง อ่อนจารัส

5

นายพุทธรักษ์ ปราบนอก

คุณวุฒกิ ารศึกษา(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)

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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5) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
1

ชื่อ–ฉายา นามสกุล
นางปาริชาติ บัวเจริญ

2

นายหนูม้วน ร่มแก้ว

3

นายเรืองวิทย์ นนทภา

4

นางสาวศิริเพ็ญ เดโชสว่าง

5

นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ

6

นางสาวนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

7

นางสาวสรชา สันตติรัตน์

8

นางสาวนิภาพรรณ ใจหาญ

คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก
ปร.ด. (การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศษ.ม. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)กศ.บ. (การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา)
Ed.D. (Educational Administration)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ.(ภูมิศาสตร)
Ph.D. (Computer Science & Educational Technology and Media)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.บ. (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส)
ศศ.ม. (สารสนเทศศึกษา)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)

ตาแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
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9

นางสาววิชชุดารัตน์ บุญสูง

10

นายพิษณุ แก้วนัยจิตร

11

นายสุวิทย์ รุ่งวิสยั

12

นายสมหมาย เปรมจิตต์

ที่
1
2

3

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ด.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
ศศ.ม.(นิติศาสตร์)
ค.บ.(สุขศึกษา)
Ph.D. (Sociology)
M.A. (Political Science)
น.บ.(นิติศาสตร์)
M.A. (Cultural Anthropology)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

6) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตาบลดงลาน อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
นายจาลอง สุนา
M.A.(Linguistics)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นายสุเทพ เมยไธสง
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์)
นายสถาพร ว่องสัทธนพงษ์
รป.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
น.บ.(นิติศาสตร์)

อาจารย์
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
รองศาสตราจารย์

อาจารย์
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ที่
1

2
3
4

5

7) สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ตาบลกุดป่อง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ชื่อ ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)
นางธัญดา พิศาลเตชะกุล
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
นายสนุก วงษ์จันทร์
ค.บ. (การประถมศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
นายบุญช่วย ศิริเกษ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
นางกอบกาญจน์ กัปตพล
Ph.D. (Curruculum and Instruction)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
นางชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์
ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
ค.บ. (ภาษาไทย)

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
รองศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา)
หลักสูตรกาหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
จากมหาวิทยาลัย และครูพี่เลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะที่สาคัญผ่านประสบการณ์ที่ได้รับ
ระหว่างการออกไปปฏิบัตกิ ารสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทาบันทึกและรายงานผล
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทาโครงการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4.1.3 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม
4.2 ช่วงเวลา
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) การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป็นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนกาหนด)
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจาทุกปี
การศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
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ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
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 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายงานการปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทารายงานการปฏิบัติการสอนโดยให้มีการดาเนินการดังนี้
5.1.1 บทนา
5.1.2 แผนจัดการเรียนรู้
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน
5.1.4 ปัญหาและการแก้ปัญหา
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม
5.1.9 บันทึกลงเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทาวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
5.3 ช่วงเวลา
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
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5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือข่าย
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วยคณะกรรมการ รวม 3-5 คน ทา
หน้าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาและรูปเล่ม
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝึกปฏิบัติการสอน ทาหน้าที่ประเมินความก้าวหน้า
การทารายงานการปฏิบัตกิ ารสอน พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให้นักศึกษาทารายงานการการปฏิบัติการ
สอนเล่มสมบูรณ์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ
5.6.4 นักศึกษาจะผ่านรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให้ผ่าน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งระบุ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1.1 การวางแผนการทางาน การติดต่อ สื่อสารการ - มีรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ที่มี
ทางานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการทากิจกรรมทั้ง
และจรรยาบรรณ
ในห้องเรียนและนอกห้ องเรียน เพื่อเรียนรู้การวาง
แผนการทางานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมเสริ ม
ความเป็นครู
- นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ ทางานบริการให้กับชุมชนผ่านกิจกรรมและ
ผ่านโครงการต่าง ๆ
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1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีชมรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษา เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา ได้ฝึกทักษะการพูด การใช้ภาษา ได้ในทุก
สถานการณ์
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนเพิ่มขึ้น
- ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมตามวันสาคัญต่าง ๆ เช่น
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันคริสมาสต์
- มี ร ายวิ ช าสั ม มนาการสอนภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท าการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนรู้
- มี ร ายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการศึ ก ษา
ค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสื บค้นข้อมูล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
2.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต 1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ และปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
สิทธิของคนอื่น ๆ
2) มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3) มี จิ ต ใจเสี ย สละ ประพฤติ ต น 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เกื้อกูลต่อสังคม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่
มี ก ารใช้ ห ลั ก ธรรมกั บ ชี วิ ต และ
ความมีระเบียบวินัย
2) ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมทางสังคม
3) ประเมินความรับ ผิ ดชอบตาม
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ง า น ที่
มอบหมาย
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2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้ า ใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2) มี ค วามรู้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลั กเกณฑ์ ธ รรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิล ปะ
ภาษาและวัฒ นธรรมทั้ง ของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู้ ห ลั ก การด าเนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2 ) วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์ แ ละสภาวการณ์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทางานและดารงชีวิต ได้ อ ย่ า งเป็ น
สุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการทางาน
และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยายที่ ผู้ ส อนเป็ น ผู้
ถ่ายทอด
2) การมอบหมายงา นศึ ก ษา
ค้น คว้า และการนาเสนอผลงาน
จากการค้นคว้า
3) การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม
และประชุมสัมมนา
4) จั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ แ บบ
บูรณาการสาระความรู้ทุกรายวิชา
ผ่านเวทีกิจกรรมสรุ ป บทเรี ยนใน
รูปแบบของนิทรรศการ ละครเวที
หรือกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ การ
น าเสนอผลงานจากการศึ ก ษา
ค้นคว้า การใช้สื่ อ และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่ า นการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย
3) ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

กลยุทธ์การสอน
1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
ผ่านกิจกรรมและสถานการณ์จริง
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางสั ง คม ศาสนา กิ จ กรรม
วิชาการ และการศึกษาดูงาน
3) จัดเวทีสรุปบทเรี ยนในแต่ล ะ
กิจกรรมที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทา
และการแสดงออก
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล 1) ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม
กาลเทศะ
2) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ แ ละ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
การทางานเป็นทีม
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
องค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และ
ดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทางานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
3) อาจารย์ ผู้ ส อนมี ก ารประเมิ น
พฤติกรรมของผู้เรียน

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลได้ อย่ างคุ้ นเคย สามารถติ ดตาม
เพิ่ มพู นความรู้ ในเทคโนโลยี อุ บั ติ ใหม่
อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
การจั ดเก็ บ ประมวลผลข้ อมู ลและการ
น าเสนอข้ อมู ลผ่ านอุ ปกร ณ์ ทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศได้ สามารถใช้
เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตระหนั กถึ งลิ ขสิ ทธิ์ และประเด็ น การ
คัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และ
ผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรม
ทางการสอนเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการสอน
หรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน

1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับ การวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตระหนั ก ถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละ
ประเด็ น การคั ด ลอกผลงานเพื่ อ การศึ ก ษา
ค้นคว้าผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ที่สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของการใช้ ใ นระดั บ
จาเป็นและระดับสูง
3) มอบหมายงานโดยการให้แบ่งกลุ่ ม ศึ ก ษา
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ โ ดยอาจารย์
ผู้ ส อนจากเครื่ อ งมื อ
วัดผล
2) ประเมิ น ผลจาก
การศึกษาค้นคว้ าผ่าน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3 ) ป ร ะ เ มิ น ก า ร
น าเสนอผลงานจาก
ก า ร ค้ น ค ว้ า ผ่ า น
เครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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3) มี ค วามสามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเลื อกใช้รู ปแบบ
การสื่ อ ที่ ส ารที่ เ หมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่ อสาร ประสานงานและท างาน
ผ่ านระบบออนไลน์ ซึ่ งมี เครื่ องมื อและ
ช่องทางที่หลากหลาย ส าหรั บบุ คคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ ตรองในการแบ่ งปันข้อมูลและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลั กสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3.ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
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3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
คุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็ บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการ
คั ดลอกผลงาน สามารถสร้ า งสรรค์ แ ละผลิตสื่อ ดิ จิ ทัล มั ลติ มี เดี ย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่ อ วั ตถุ ประสงค์ ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทางานผ่านระบบออนไลน์ซึ่ งมีเครื่องมือและช่ องทางที่หลากหลาย สาหรับบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
1.หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 ศาสตร์พระราชา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1004 สันติศึกษา
GE1005 โหราศาสตร์ไทย
GE1006 ไทยศึกษา
GE1007 ความเป็นพลเมือง
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน

2

ความรู้
3

 

1

2

3

4

 

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2

1

3

2

3

4

1

2
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน
GE2002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและ
อาชีพ
GE2003 การออกแบบชีวิต
GE2004 อาชีพและชีวิตที่ปรารถนา
GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
GE2006 ความสุข
GE2007 การเสริมสร้างและดูแลสุขภาวะกีฬา
และนันทนาการ
3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
GE3003 ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2

ความรู้
3

1

2

3

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2

1

3

4

2

3

4

1
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

ความรู้
3

1

2

3

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2

1

3

4

รายวิชาเลือกเรียน
GE3004 ภาษาจีนพื้นฐาน
  

  

GE3005 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
  

  

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
 
 
  
GE3007 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน   

  

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย

 
 
รายวิชาเลือกเรียน
GE4002 ปัญญาประดิษฐ์
 
 
 
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
   
 
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  
GE4005 การรู้จักใช้สื่อใหม่
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษา 1) มีการสอนในบางรายวิชาใน
1) ประเมิ น ผลการเรี ย นตาม
ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ หมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ รายวิชา และประเมินผลการเข้า
ทางอาชีพ
พระพุทธศาสนา
ร่วมกิจกรรม
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม
2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน
ต่อตนเองและสังคม
และจริยธรรมในบางรายวิชาที่มี นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
3) มีจิตสาธารณะ รักและ
การเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ 3) ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบัณฑิต
ประเทศชาติ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงงาน วิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การนาเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เขียนรายงาน
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ฝึกการทางานเดี่ยวและเป็น
กลุ่ม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และประชุมสัมมนาในโอกาส
ต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ
การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต
3) ประเมินผลจากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถค้นหา ตีความ และ
1) มอบหมายให้ทารายงาน ทา
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา สนใจของผู้เรียน
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม ทางสังคม กิจกรรมวิชาการ และ
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
การศึกษาดูงาน
ประสบการณ์ของตนในการ
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
แก้ปัญหาการทางานได้
กิจกรรมที่มอบหมาย และการ
3) สามารถวางแผนการทางาน
นาเสนอผลงาน เพื่อรับการ
และการบริหารจัดการงานได้
ประเมินผลงาน นาไปสู่การ
ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู้เรียน
2) ประเมินผลจากรายงานการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน
3) ประเมินผลจากการนาเสนอ
ผลงานผ่านเวทีสาธารณะและใน
ชั้นเรียน และประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้
บัณฑิต

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล 1) ก าหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน 1) ประเมิ น ผลจากการท างาน
ว า ง ต น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม เป็ น ที ม และการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กาลเทศะ
2) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กลุ่ม
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
3) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมสั ม พั น ธ์ แ ละ 2) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
การทางานเป็นทีม
พฤติกรรมของผู้เรียน
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
องค์กรและสังคม
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2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจั ดกลุ่ มความรู้ และคิด 1) จั ด การเรี ย นการสอนใน 1) ประเมินผลการเรียนรู้
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ โดยอาจารย์ ผู้ ส อนจาก
ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งคุ้ น เคย สามารถติ ด ตาม วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ แ ล ะ เครื่องมือวัดผล
เพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมี เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ 2 ) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
ประสิทธิผล
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็น การศึ ก ษาค้ น คว้ า ผ่ า น
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ก า ร คั ด ล อ ก ผ ล ง า น เ พื่ อ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
การจั ด เก็ บ ประมวลผลข้ อ มู ล และการ การศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่าย ดิจิทัล
นาเสนอข้อมูลผ่ านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประเมิ น การน าเสนอ
สารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่ อการ 2) ออกแบบทรั พ ยากรการ ผลงานจากการค้ น คว้ า
สื บ ค้น ข้อมูล ที่ถูกต้อง ตระหนั กถึงลิ ขสิทธิ์ เ รี ย น รู้ ที่ ส า ม า ร ถ วั ด แ ล ะ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี
และประเด็ น การคั ดลอกผลงาน สามารถ ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ผ่ า น ดิจิทัล
สร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล มั ล ติ มี เ ดี ย ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ ความสาคัญของการใช้ในระดับ
ที่ห ลากหลาย มีความสามารถในการสอน จาเป็นและระดับสูง
หรื อการเรี ย นรู้ ผ่ านระบบเทคโนโลยี หรือ 3) มอบหมายงานโดยการให้
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
แบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษาค้ น คว้ า ผ่ าน
3) มี ค ว ามสามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ประสิทธิภาพ สามารถเลื อกใช้รูปแบบการ
สื่อที่สารที่เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร
ประสานงานและทางานผ่านระบบออนไลน์
ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ และช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย
ส าหรั บ บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ มี ค วาม
ตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ทางออนไลน์
การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วน
ตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปัน
ข้ อ มู ล และการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ทาง
ออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
วิชาพระพุทธศาสนา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน
การแก้ปัญหาการทางานได้
3) สามารถวางแผนการทางานและการบริหารจัดการงานได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
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2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย
และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทางานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและ
ช่องทางที่หลากหลาย สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์
การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุม่ วิชาพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1







          













          













          













          

 

BU5005 พระพุทธศาสนามหายาน







           

BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา









1) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต

2



3



4



5

1

 

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสือ่ สารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

1

2

3

4

5















    













































 
 
 
 































1

2

3

ความสัมพันธ์
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การสือ่ สารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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2.3 กลุ่มวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมี 1) การวิเคราะห์ในประเด็น 1) วัดและประเมินจาก
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู วิกฤตด้านคุณธรรม
การทางานตามสภาพจริง
และปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของสังคมและ
2) วัดและประเมินจาก
ครู
วิชาการรวมทั้งประเด็น
กลุ่มเพื่อน
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อด วิกฤตจรรยาบรรณ ของ
3) วัดและประเมินจาก
กลั้ น มี ค วามเสี ย สละ รั บ ผิ ด ชอบและ วิชาชีพครู
การเรียนรู้กรณีศึกษา
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้าน 2) การเรียนรู้โดยบูรณา
4) วัดและประเมินโดยใช้
วิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนา การการปฏิบัติงานจริงใน แบบวัดคุณธรรม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น สถานศึกษา
จริยธรรม
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม 3) การบรรยายเชิง
5) วัดและประเมิน
และประเทศชาติ แ ละเสริ ม สร้ า งการ ปฏิสัมพันธ์
ค่านิยมอุดมการณ์และจิต
พัฒนาที่ยั่งยืน
4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา วิญญาณความเป็นครูจาก
3) มี ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะเป็ น เป็นฐาน
ผลการปฏิบัติการสอนใน
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและ 5) การเข้าร่วมกิจกรรม
สถานศึกษา
ให้ เ กี ย รติ ค นอื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละ เสริมความเป็นครู
6) วัดและประเมินผล
ท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ใ ช้ เ หตุ ผ ลและ
ภาค ปฏิบัติ/ทักษะการ
ปั ญ ญาในการด าเนิ น ชี วิ ต และการ
ปฏิบัติ
ตัดสินใจ
7) วัดและประเมินผลจาก
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทาง
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถวิ นิ จ ฉั ย
ความเป็นครู
จัดการและ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับ
สั งคม การทางานและสภาพแวดล้ อ ม
โดยอาศั ย หลั ก การเหตุ ผ ลและใช้ ดุล ย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ ของ
สั งคมส่ ว นรวม มีจิ ตส านึ กในการธ ารง
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูล บิ ดเบื อน หรื อการ
ลอกเลียนผลงาน
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2.3.2ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครูจิตวิทยาสาหรับครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษา
และการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เพื่อการสื่อสารสาหรับครูทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทางาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการ
สอน (Technological Pedagogical
Content Knowledge: TPCK) การ
สอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) การจัดการเรียนรู้ตาม 1) วัดและประเมินจาก
แนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม การทดสอบความรู้
(Constructivism) โดยให้ 2) วัดและประเมินจาก
ผู้เรียนวิเคราะห์และ
การสังเกตการทางานตาม
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย สภาพจริง/การปฏิบัติ
ตนเอง
ตามสภาพจริง
2) การเรียนรู้โดยใช้การ
3) วัดและประเมินจาก
สืบเสาะ(Inquiry-basedการวิเคราะห์และ
learing)
สังเคราะห์องค์ความรู้
3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม 4) วัดและประเมินจาก
เป็นฐาน (Team-based- การนาเสนอโครงงานหรือ
learning)
รายงานการค้นคว้า
4) การเรียนรู้โดยใช้
5)วัดและประเมินผล
โครงงานเป็นฐาน
ภาคปฏิบัติ/ทักษะการ
(Project-basedปฏิบัติ
learning)
6)วัดและประเมินผลจาก
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา กลุ่มเพื่อน/พ่อแม่/
เป็นฐาน (Problem-based- ผู้ปกครอง
learning)

6) การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอก
ชั้นเรียนและเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน
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ผลการเรียนรู้
(Science Technology Engineering
and Mathematics Education:
STEM Education) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมี ความรู้ใน
การประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน
เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และสามารถนาแนวคิด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนา
ตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและ นามา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

7) การเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน
(Flipped classroom)

8) การเรียนรู้โดยบูรณา
การการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
9) การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Instruction)
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

2.3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ 1)การเรียนรู้โดยใช้การ
ประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก สืบเสาะ (Inquiry-basedแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายอย่ างรู้เท่า learing)
ทั น เป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ส านึ ก สากล 2)การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
สามารถเผชิ ญ และก้ า วทั น กั บ การ เป็นฐาน (Researchเ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น โ ล ก ยุ ค ดิ จิ ทั ล based-learning)

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
2)วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
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เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform)
และโลกอนาคต น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การปฏิบั ติงาน และวินิ จ ฉัย แก้ ปั ญ หา
และพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ค านึ ง ถึ ง ความรู้ ห ลั ก การทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ ค่ า นิ ย ม
แนวคิด นโยบายและยุ ทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและสังคม

3)การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูง
4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productivity-basedlearning)
5) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์
เป็นพื้นฐาน (Situationbased-learning)
6) การเรียนรู้โดยบูรณา
การการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplacebased-learning)
7) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
8) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
(Project-basedlearning)
9) การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา (Case Study)

3) วัดและประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนการปฏิบัติงานตาม
สภาพจริงหรือในห้อง
ปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี
5)วัดและประเมินจากการ
เรียนรู้กรณีศึกษา
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2.3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) เข้าใจและใส่ ใจอารมณ์ความรู้สึกของ 1) การเรียนรู้แบบ
1) วั ด และประเมิ น จาก
ผู้ อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ ภ าวะทาง ร่วมมือ (Cooperative การสังเกตพฤติกรรมการ
อารมณ์ และทางสังคม
Learning)
เรี ย น/การท างานตาม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็น 2) การเรียนรู้แบบมีส่วน สภาพจริ ง /การปฏิ บั ติ
ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ร่วม(Participatory
ตามสภาพจริง
ผู้ เ รี ย น ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครองและคนใน Learning)
2) วั ด และประเมิ น จาก
ชุมชน มีความรั บ ผิ ดชอบต่ อส่ ว นรวมทั้ ง 3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม การท างานเป็ น ที ม /ผล
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นฐาน (Team-based- การน าเสนองานเป็ น
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง learning)
กลุ่ม/การเป็นผู้นาและผู้
ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
ตามที่ดีในการปฏิบัติงาน
สามารถช่ ว ยเหลื อ และแก้ ปั ญ หาตนเอง
ร่วมกัน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า ง
สร้างสรรค์
2.3.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) มีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ การ 1) การเรียนรู้โดยใช้การ 1) วัดและประเมินจาก
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง สืบสอบ
การติดตาม วิเคราะห์
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
คุ ณ ภาพ เพื่ อ เข้ า ใจองค์ ค วามรู้ หรื อ 2) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอรายงาน
ประเด็ น ปั ญ หาทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง และนาเสนอรายงาน
ประเด็นสาคัญด้าน
รวดเร็วและถูกต้อง
ประเด็นสาคัญด้าน
การศึกษา
2) สื่ อ สารกั บ ผู้ เ รี ย น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง การศึกษาจากข่าวสาร
2) วัดและประเมินจาก
บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง บนสื่อสังคมออนไลน์
ผลการสืบค้นและ
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย 3) การสืบค้นและ
นาเสนอรายงานประเด็น
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ นาเสนอรายงานโดย
สาคัญการศึกษาที่มี
เขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ บูรณาการการใช้
การบูรณาการเทคโนโลยี
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 4) การจัดทาอินโฟ
3) วัดและประเมินผล
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง กราฟิก
จากกรณีศึกษา
ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้ (Infographics) เพื่อสรุป 4) วัดและประเมินผลโดย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ ประเด็นสาระสาคัญของ ใช้แบบวัดทางจิตวิทยา/
เรี ย นรู้ การจั ดการเรี ย นรู้ การทางาน การ งานที่นาเสนอ
ทักษะดิจิทัล
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและ 5) การเรียนรู้โดยใช้
5) วัดและประเมินจาก
ส า ร ส น เ ท ศ รั บ แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ สถานการณ์/
ผลการปฏิบัติการสอนใน
สารสนเทศโดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการ ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์ สถานศึกษา
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และ เป็นพื้นฐาน
6) วัดและประเมินจาก
สารสนเทศอีกทั้งตระหนั กถึงการละเมิ ด 6) การเรียนรู้โดยบูรณา ผลจากการสร้างผลงาน/
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
การการปฏิบัติงานจริงใน ผลผลิต/องค์ความรู้ใหม่
7) วัดและประเมินจาก
สถานศึกษา
7) การเรียนรู้จากกรณี การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน/การทางานตาม
ศึกษา
8) Workplace-based สภาพจริง/การปฏิบัติ
ตามสภาพจริง
learning
9) MOOC (Massive
Open Online Course)
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

10) การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
11) การเรียนรู้แบบ
STEM Education
2.3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถเลื อกใช้ป รั ช ญาตามความเชื่อในการ 1) การออกแบบการจัดการ
สร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
สื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น ผู้ เ รี ย น การบริ ห าร วิธีสอนกับเทคโนโลยีและ
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ งการ นวัตกรรม
เรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น แหล่ ง การ 2) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
เรียนรู้แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ การปฏิบัติงานจริงใน
ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
สถานศึกษา (Workplace2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน based-learning)
การวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล ออกแบบ 3) การทาวิจัยในชั้นเรียน
กิจ กรรม การจั ดเนื้ อหาสาระ การบริห ารจัด การ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียน
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความ 4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ถนั ด และศักยภาพของผู้ เรี ย นที่มี ความแตกต่ า ง (Productivity-basedระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความ learning)
ต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทาง 5) การเรียนรู้โดยใช้
กาย
โครงงานเป็นฐาน (Project3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ based-learning)
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ ผ่านการ 6) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
ลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ละการท างานในสถานการณ์ จ ริ ง กลับด้าน (Flipped
ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การจัดการ classroom)
การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิด

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการฝึก
ทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จาลอง
2) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
4) วัดและประเมินผลโดยใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
การเรียนรู้/ทักษะดิจิทัล
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทางานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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เป็ น ท าเป็ น โดยบู ร ณาการการท างานกั บ การ 7) การเรียนรู้โดยใช้ Active
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ Learning
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้ ว ยคว ามคว ามซี่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ เ รี ย นโดยยึ ด ผู้ เ รี ย นส าคั ญ ที่ สุ ด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้
มีความสามารถในการประสานงานและสร้ างความ
ร่ ว มมื อ กั บ บิ ด ามารดา ผู้ ป กครอง และบุ ค คลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางาน
แบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ทักษะเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ ตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม ของ
ครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลั ก สู ต รและวิท ยาการการจั ดการเรี ยนรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
การศึกษา และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย น และภาษาเพื่อการสื่ อสารส าหรับ ครู ทัก ษะการนิเ ทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
การสอนแบบบู ร ณาการความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศ วกรรมและ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ ใน
การประยุกต์ใช้
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2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของสังคม และสามารถนาแนวคิด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน
4) มีความรู้ และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล ที่
หลากหลายอย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น เป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ส านึ ก สากล สามารถเผชิ ญ และก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลง ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึง
ความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรี ยนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่ว มสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
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4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ มต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภ าพโดยสามารถเลื อกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้ว ย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทางาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทาง
กาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรีย นรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุ กต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
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4) สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวก
และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรีย นมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ การ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาชีพครู
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001 คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู
ED1002 ปรัชญาการศึกษา
ED1003 จิตวิทยาสาหรับครู
ED1004 หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการจั ด การ
เรียนรู้
ED1005 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทางการศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้

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

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

ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน่วยกิต
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4
กลุ่มวิชาทางการสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต

                       

ED1046 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

ED1049 การอ่านเพื่อความเข้าใจ

                     
                     
                     
                     

ED1050 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

                       

ED1047 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1
ED1048 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
ED1051 ภาษาศาสตร์สาหรับครู
ED1052 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ED1053 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
ED1054 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ED1055 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ED1056 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ED1057 วิจัยการสอนภาษาอังกฤษ
ED1058 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ED1059 การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
ED1060 การสอนภาษาอังกฤษ 1
ED1061 การสอนภาษาอังกฤษ 2
ED1062 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา

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

ED1068 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ED1069 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
ED1070 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ED1071 การอ่านภาษาอังกฤษ
ED1072 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1073 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน

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

ED1074 วัฒนธรรมไทย
ED1075 กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ED1076 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1077 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ

ED1078 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอน
ภาษาอังกฤษ
ED1079 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ

ED1080 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1081 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

ED1082 ระเบียบวินยั เพื่อความเป็นครู
ภาษาอังกฤษ
ED1083 การอ่านและการเขียนบทความ
ทางพระพุทธศาสนา

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

                     
                     
                     
                     
              





5
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1

ED1084 การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์

ED1085 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1086 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ
ED1087 การแปลภาษาอังกฤษ
ED1088หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ED1089 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
ED1090 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ภาษาอังกฤษ
ED1091 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
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
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ่ มประเมิน รายละเอียดรายวิช าว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กาหนดสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่ างชั้นปี ต่าง
คณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุ กคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริ ห ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย บทบาทหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
จรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
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1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้าร่วม
เป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทาวิจัยทางการศึกษา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ต ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
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1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิช าการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญญาโทและปริ ญญาเอกตรงตามกาหนดของหลั กสู ตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิช าการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิต บัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรม จริ ย ธรรม มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกาหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิ ชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในองค์ ป ระกอบด้ า นนั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ร ะบบการรับ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดาเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
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3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทาบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
- มีการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ต่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รและมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกาหนดผู้สอน
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- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกาหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- มีระบบการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีผ ลการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึกษาที่
ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา
6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการสอนภาษาอังกฤษ มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
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ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัด การเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (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















































































นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู ค รบถ้ ว นทุ ก
กิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
และ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
3) การประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
4) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
2) การประเมิ น การสอนของอาจารย์ โ ดยหั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช า หรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยศิ ษ ย์เ ก่ า เพื่ อ ติ ด ตามผลการนาความรู้แ ละประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รับ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เป็ น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั กสู ตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
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ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้ อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ
มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนิ น การทุ ก สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษามาทบทวนและวิ เ คราะห์ พ ร้ อ มน าเสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในจุ ด ที่ มี
ข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและพิจารณา
ในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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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 หน่วย
กิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วย
กิต
- วิชาบังคับเรียน
24 หน่วย
กิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วย
กิต
(2) กลุ่มวิชาชีพครู
46 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานความรู้
31 หน่วย
กิต
- รายวิชามาตรฐานประสบการณ์ 15 หน่วยกิ

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

เหตุผล
ปรับปรุงตาม
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

ลดหน่วยกิต
ลดหน่วยกิต

ลดหน่วยกิต
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(3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 79 หน่วย
กิต
- วิชาบังคับเรียน
69 หน่วย
กิต
- วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า
6 หน่วย
กิต
- วิชาเลือกเรียน
4 หน่วย
กิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วย
กิต
ตลอดหลักสูตร
191 หน่วย
กิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1004 สันติศึกษา
GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง

หน่วยกิต

2) รายวิชาในกลุม่ มนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน
3
หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
-

(3) กลุ่มวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วย ลดหน่วยกิต
กิต
- วิชาบังคับเรียน
42 หน่วย
กิต
- วิชาเลือกเรียน
20 หน่วย
กิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
กิต
ตลอดหลักสูตร
กิต

6 หน่วย
151 หน่วย

คงเดิม
ลดหน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE1002 ศาสตร์พระราชา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1004 สันติศึกษา
GE1005 โหราศาสตร์ไทย
GE1006 ไทยศึกษา
GE1007 ความเป็นพลเมือง

เหตุผล
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
GE2002 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

เพิ่มเข้ามาใหม่
ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
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GE2003 การวางแผนชีวิต

GE2003 การออกแบบชีวิต

GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
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 คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต

ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ย้ายเป็นวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
GE2004 อาชีพและชีวิตที่ปรารถนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
คงเดิม
GE2006 ความสุข
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2007 การสร้ า งเสริ ม และดู แ ลสุ ข ภาวะ กี ฬ า และ เพิ่มเข้ามาใหม่
นันทนาการ
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
คงเดิม
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3001 ภาษาไทย
คงเดิม
ตัดออก
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
GE3003 ทักษะการใช้และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3004 ภาษาจีนพื้นฐาน
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE3005 ทักษะการแปลอังกฤษ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
คงเดิม
GE3007 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
เปลี่ ย นรหั ส รายวิ ช า
และชื่อรายวิชา
4)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
คงเดิม
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
คงเดิม
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
GE4002 ปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
คงเดิม
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คงเดิม
GE4005 การรู้จักใช้สื่อใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
ปรับลด
- บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
ปรับลด
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
คงเดิม
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
ปรับลด
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BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตเพื่ อ การค้ น คว้ า
พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน

BU5005 พระพุทธศาสนามหายาน

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 พุทธศิลป์และโบราณคดี
รายวิชาชีพครู 23
หน่วยกิต
-

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
รายวิชามาตรฐานความรู้ 31
หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสาหรับความเป็นครู

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา แต่
คาอธิบายรายวิชาคงเดิม
ย้ายเป็นวิชาเลือก
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิม่ เข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มหน่วยกิต
ตัดออก
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ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา
รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต
ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ED1001 คุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
ED1002 ปรัชญาการศึกษา
ED1003 จิตวิทยาสาหรับครู
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

ED1002 ปรัชญาการศึกษา
ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม
ED1004 จิตวิทยาสาหรับครู
ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1005 การพัฒนาหลักสูตร

เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เพิม่ เข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ลดหน่วยกิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 79 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
ED1055 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ 62 หน่วย
กิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1046 โครงสร้างภาษาอังกฤษ

ED1056 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู

ED1051 ภาษาศาสตร์สาหรับครู

ED1057 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ED1054 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ED1058 การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ

ED1049 การอ่านเพื่อความเข้าใจ

ED1059 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ

ED1052 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ED1060 การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ED1056 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

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

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
เปลีย่ นชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
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ED1067 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิจารณ์

ED1084 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิง
วิจารณ์

ED1068 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1069 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ED1085 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1055 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ED1070 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

ED1086 การนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ

ED1071 การแปลสารคดีและบันเทิงคดี

ED1087 การแปลภาษาอังกฤษ

ED1072 หลักสูตรและแบบเรียนภาษาอังกฤษ

ED1088 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ED1073 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
ED1074 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1075 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ED1076 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ

ED1089 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับเด็ก
ED1090 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1091 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ED1058 การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

ED1077 วิจัยทางการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษ

ED1057 การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ

รายวิชาเลือกเรียน 4 หน่วยกิต
ED1078 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 1

ED1053 วรรณกรรมอังกฤษสาหรับครู
ED1059 การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน 20 หน่วยกิต
ED1060 การสอนภาษาอังกฤษ 1

ED1079 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2

ED1061 การสอนภาษาอังกฤษ 2

ED1080 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ED1064 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
ED1081 วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของ
ED1065 ภาษาอังกฤษเชิงวรรณศิลป์
ภาษาต่างประเทศ

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
เปลีย่ นชื่อรายวิชา
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

ED1069 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
ED1070 ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1084 หลักการอ่านภาษาอังกฤษ
ED1071 การอ่านภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1085 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
ED1072 พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
เปลีย่ นรหัสวิชา
ED1086 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
ED1073 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ED1087 วัฒนธรรมไทย
ED1074 วัฒนธรรมไทย
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1088 วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ
ED1067 วัฒนธรรมนานาชาติ
เปลี่ยนชือ่ รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ED1089 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
ED1075 กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1090 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
ED1076 ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1091 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
ED1077 การอ่านข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1092 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
ED1062 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนพระพุทธศาสนา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1093 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
ED1078 สมรรถนะพื้นฐานของครูสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1094 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
ED1079 คติชนวิทยาทางการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1095 วาทศิลป์การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ED1068 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
ED1096 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1080 ภาษาจีนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1097 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
ED1081 ภาษาอาเซียนเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสวิชา
ED1098 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
ED1082 ระเบียบวินัยเพื่อความเป็นครูภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนสังเขปรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่ หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่ คงเดิม
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ากับ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้า
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุ มัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา กั บ รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว โดยอนุ มั ติ จ ากอาจารย์ที่
และหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาบุญนา ฐานวีโร (ประทุมชาติ)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

Ph.D. (Linguistics)

Nagpur University, India

2556

M.A.(Linguistics)

Nagpur University, India

2548

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2545

3. งานวิชาการ
3.1 บทความวิชาการ
พระมหาบุญนา ฐานวีโร (ประทุมชาติ), ดร. เรื่ อง “วิธีการสอนอย่า งมีความสุข” วารสาร MBU
Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560, หน้า 17 - 40 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
หน่วยกิต
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3
2. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
3. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3
4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3
2. การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
3
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3
4. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายครรชิต มีซอง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

M.A. (Applied Linguistics for English Language
Teaching)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

2559

ศศ.บ.(ศาสนศึกษา)

ม.มหิดล

2555

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระครรชิต อิสฺสโร, (มีซอง) เรื่อง “AUTONOMOUS LANGUAGE LEARNING :
THAI UNDERGRATUATE STUDENTS’ BEHAVIORS” The ThaiTESOL Journal Vol. 29
No. 2 December 2016, P.156 ISSN: 2286-8909.
3.2 บทความวิชาการ
พระครรชิต อิสฺสโร, (มีซอง) เรื่อง “หลักการและเทคนิคการเขียนแผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551” วารสาร MBU
Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
เดือน มกราคม – มิถุนายน 2560, หน้า 41 - 60 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
หน่วยกิต
1. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
3
2. พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกา
3
3. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3
2. วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ
3
3. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชือ่ – นามสกุล
พระบุญฤทธิ์ อภิปุณโณ (คาเหลือง)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Applied Linguistics for English
Language Teaching)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2560

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2548

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระบุ ญฤทธิ์ อภิปุ ณโณ (คาเหลื อง) เรื่อง “ปัญหาและกลยุทธ์ การจัดการปัญหาของครู สอน
ภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์” การประชุมวิชาการระดั บนานาชาติทางศิลปศาสตร์ ประยุกต์ ครั้งที่ 7
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง , หน้า 228-236 ISSN: 978616-338-109-5.
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.(มูลสาร) พระบุญฤทธิ์ อภิปฺณโณ (คาเหลือง) พระจักรพัชร์
จกฺกภทฺโท (หิรัญคา) พระพัทยา ปนนฺโท (นันตะเคน) (2561) “ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอน ของอาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 580 - 591 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
หน่วยกิต
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3
2. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3
3. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3
2. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต (วะบุตร)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

M.A. (Education)

Panjab University, India

2559

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2553

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พลภัทร อภัยโส นิคม สุวพงษ์ จาเนียร ฉิรินัง พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต (วะบุตร) วิจิตร พงศ์
สุวรรณ
พนมนคร มีราคา (2561) “การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาพระพุทธศาสนา
ตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร” วารสาร MBU Education Journal คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2561), หน้า 408-422 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
หน่วยกิต
1. จริยธรรมและทักษะการศึกษา
3
2. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
3
3. ศาสนศึกษา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. แหล่งการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3
2. วัฒนธรรมไทย
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายพนมนคร มีราคา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ศน.ม.(จิตวิทยาชุมชน)

ม.ศิลปากร

2550

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2543

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พลภัทร อภัยโส นิคม สุวพงษ์ จาเนียร ฉิรินัง พระมหาชาญชัย ชยปุตฺโต (วะบุตร) วิจิตร พงศ์
สุวรรณ
พนมนคร มีราคา (2561) “การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาพระพุทธศาสนา
ตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร” วารสาร MBU Education Journal คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2561), หน้า 408-422 ISSN: 2408-199X.
3.2 บทความวิชาการ
นายพนมนคร มี ร าคา (2560)“ครู ต้ อ งมี ลั ก ษณะอย่ า งไร...ในศตวรรษที่ 21” วารสาร MBU
Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) หน้า 23 - 35 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
หน่วยกิต
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
2. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
3
3. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
3
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 1
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
3
2. จิตวิทยาสาหรับครู
3
3. วิทยาการสอนและการจัดการเรียนรู้
3
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสนิท บุญอ่อน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2549

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2545

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สนิท บุญอ่อน นฤมล ชุ่มเจริญสุข สาราญ ศรีคามูล พระครูวินัยการโกวิท พระมหาสายัณห์ เปม
สีโล (2561)
“การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย”วารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า 488-506 ISSN :
2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ความรู้พื้นฐานสาหรับวิชาชีพครู
2. วิทยาการการสอนและการจัดการเรียนรู้
3. ภาษาอังกฤษเฉพาะทางศึกษาศาสตร์
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
5. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวนฤมล ชุ่มเจริญสุข
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)

ปีที่สาเร็จ

ม.ธรรมศาสตร์

2556

ม.ราชภัฏเทพสตรี

2552

ม.ศิลปากร

2550

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สนิท บุญอ่อน นฤมล ชุ่มเจริญสุข สาราญ ศรีคามูล พระครูวินัยการโกวิท พระมหาสายัณห์
เปมสีโล (2561) “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย”วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า
488-506 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสาราญ ศรีคามูล
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ปีที่สาเร็จ
M.A. (Linguistics)
University of Delhi, India
2543
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
ส าราญ ศรี คามูล เรื่ อง “รู ปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูตไทยในประเทศ
อินเดีย” วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 231-244 ISBN 228-8376.
สนิท บุญอ่อน นฤมล ชุ่มเจริญสุข สาราญ ศรีคามูล พระครูวินัยการโกวิท พระมหาสายัณห์ เปม
สีโล (2561) “การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย”วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า
488-506 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาสายัณห์ เปมสีโล (วงศ์สุรินทร์)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

2557

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

ม.นเรศวร

2549

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2543

3.งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
วราภรณ์ วราธิพร, พระมหาสายัณห์ เปมสีโล (วงศ์สุรินทร์) เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม : กรณีศึกษา สานักเรียนวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา” วารสารวิ ช าการหลั ก สู ต รและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Journal of Curriculum and Instruction Sakon Nakhon
Rajabhat University. ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560, หน้า 1-10 ISSN:
1906-5906.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา

หน่วยกิต

1. พุทธวิถีไทย

3

2. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ

3

3. วัฒนธรรมนานาชาติ

3

4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชือ่ – นามสกุล
พระครูวินัยการโกวิท (บุญตอม อคฺคปุญฺโญ ผากา)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2543

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
2534
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สนิท บุญอ่อน นฤมล ชุ่มเจริญสุข สาราญ ศรีคามูล พระครูวินัยการโกวิท พระมหาสายัณห์ เปม
สีโล (2561)
“การประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย”วารสาร
คณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า 488-506 ISSN :
2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2. ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ
4. การออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาสุขพล ปุณฺณสุโข (ทองพริ้ม)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ปีที่สาเร็จ

ม.ศิลปากร

2547

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2536

เป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุขพล ปุณฺณสุโข (ทองพริ้ม), พาฝัน ธนากูรเมธา, พระครูสิริธรรมนิเทศ, กฤษฏิ์ชัย ชลพัชร์สิทธิกุล,
กฤษณ์สิริ
ชลพัชร์สิทธิกุล, (2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย” วารสาร
MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) หน้า 507-519 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน
3. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นางพาฝัน ธนากูรเมธา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.ธรรมศาสตร์

2551

ม.อัสสัมชัญ

2541

ภาษาต่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระสุขพล ปุณฺณสุโข (ทองพริ้ม), พาฝัน ธนากูรเมธา, พระครูสิริธรรมนิเทศ, กฤษฏิ์ชัย ชลพัชร์สิทธิ
กุล, กฤษณ์สิริ ชลพัชร์สิทธิกุล, (2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราช
วิทยาลัย” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) หน้า 507-519 ISSN: 2408199X.
รายวิชา
หน่วยกิต
1. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
2. การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
3
3. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
4. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
3
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3
2. การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
3
3. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ. (เหรียญชัย อติวีโร (ไชยเชษฐ์))
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิชาการศึกษา)
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ม.ราชภัฏธนบุรี

2548

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2536

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุขพล ปุณฺณสุโข (ทองพริ้ม), พาฝัน ธนากูรเมธา, พระครูสิริธรรมนิเทศ, กฤษฏิ์ชัย ชลพัชร์สิทธิกุล,
กฤษณ์สิริ ชลพัชร์สิทธิกุล, (2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย” วารสาร
MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) หน้า 507-519 ISSN: 2408-199X.
3.2 หนังสือ/ตารา
พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ. (เหรียญชั ย อติวีโร) เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู” ปีที่พิมพ์
2560 จานวน 293 หน้า โรงพิมพ์ยุ้ยถ่ายเอกสาร ISBN 978-616-208-136-1.
3.3 บทความวิชาการ
พระครูสิริธรรมนิเทศ, ผศ. (เหรียญชัย อติวีโร) เรื่อง “ครูมืออาชีพสู่การเรียนรู้แบบมืออาชี พ ”
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2561 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน หน้า 2486 – 2499 ISSN
1906-3431.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. ไวยากรณ์อังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสาหรับครู

หน่วยกิต
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายจักรี บางประเสริฐ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ปีที่สาเร็จ
2554

ศน.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2552
3.งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
จักรี บางประเสริฐ เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรี่ของวัยรุ่นในเขตการปกครองฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร” วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 2282 – 2309 ISSN 1906-3431.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3. ภาษาและวัฒนธรรม
4. กฎหมายการศึกษา
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. วัฒนธรรมอาเซียนและนานาชาติ
2. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ (สระทอง)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (จิตวิทยาชุมชน)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.ศิลปากร

ปีที่สาเร็จ
2549

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2545
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาประสิทธิ์ ปสิทฺโธ (สระทอง) เรื่อง “ประสิทธิผลของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ”
วารสารศึกษาศาสตร์ มมร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ
ที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) หน้า 59 – 75 ISSN 2408-199X.
ประสิทธิ์ สระทอง เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกั บพฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการเลิกสูบ
บุหรี่ของวัยรุ่นในเขตการปกครองฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร” วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 2282 – 2309 ISSN 1906-3431.
3.2 บทความวิชาการ
ประสิทธิ์ สระทอง เรื่อง “บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมในการก้าวเดินในศตวรรษที่ 21” วารสารวิชาการ
Veridian E-Journal, Silpakorn University บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2560 หน้า 936 – 951 ISSN 1906-3431.

4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
2. พระไตรปิฎกศึกษา 1 – 2 - 3
3. พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. จิตวิทยาสาหรับครู
2. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
3. พระไตรปิฎกศึกษา 3

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายถาวร วรบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.อุบลราชธานี

2560

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2556

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

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

185

ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ปีที่สาเร็จ
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นใน ม.อุบลราชธานี
2552
ฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2547
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร. นายถาวร วรบุตร (2561) “การพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน” วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561), หน้า 64-80 ISSN : 1685-5329.
นางภัทรลดา วงษ์โยธา นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร (2561) “กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) กับ
การประยุกต์สู่การสอนพูดภาษาอังกฤษ” วารสารแสงอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน 2561) หน้า 101-114 ISSN 1685-5329.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2.ภาษาอังกฤษสาหรับครู
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
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้พูดภาษา

สถาบันการศึกษา/
ประเทศ
ม.ราชภัฏอุดรธานี

ปีที่สาเร็จ
2559

อื่น)
ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

ม.รามคาแหง

2556

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ม.หอการค้าไทย
2542
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
นางภัทรลดา วงษ์โยธา นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร (2561) “กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) กับ
การประยุกต์สู่การสอนพูดภาษาอังกฤษ” วารสารแสงอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน 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

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสมควร ข่าสะโปน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.ราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2548
2544

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
นายคัมภีรภาพ คงสารวย รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข ผศ.ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ นายศักดิพงษ์ โสภาจร นาย
สมควร ข่าสะโปน (2561)“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน” วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 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
3. การฟังเพื่อความเข้าใจ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระพัทยา (ปนนฺโท) นันตะเคน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Applied Linguistics)
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.เกษตรศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ปีที่สาเร็จ
2556
2547
2554

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.(มูลสาร) พระบุญฤทธิ์ อภิปฺณโณ (คาเหลือง) พระจักรพัชร์
จกฺกภทฺโท (หิรัญคา) พระพัทยา ปนนฺโท (นันตะเคน) (2561) “การพัฒนาความสามารถใน
การพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรม Monk Chat เพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตล้ า นนา” วารสาร MBU Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
– ธันวาคม 2561), หน้า 580 - 591 ISSN: 2408-199X.
ISSN : 1685-5329.
3. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
2. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
3. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
2. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายพิรุณ จันทวาส
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ed.D. (Education)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
University of Hull, England
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่สาเร็จ
2545
2523
2521

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาชนมกร ปภากโร อุเทน ลาพิงค์ ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง สงัด เขียนจันทึก พิรุณ จันทวาส กมล
วัชรยิ่งยง (2561) “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monk
Chat เพื่อการสื่อสารสาหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 479 - 491 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. หลักการสอน
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
4. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
5. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1
2. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 2
3. วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองของภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายกมล วัชรยิ่งยง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (American Literature)
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Marquette University, U.S.A.
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
2523
2519
2509

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาชนมกร ปภากโร อุเทน ลาพิงค์ ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง สงัด เขียนจันทึก พิรุณ จันทวาส กมล
วัชรยิ่งยง (2561) “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monk
Chat เพื่อการสื่อสารสาหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย วิทยาเขต
ล้านนา” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 479 - 491 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
2. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน
2. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายณรงศักดิ์ ลุนสาโรง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.English (Linguistics and
Phonetics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ.(อังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
The English and Foreign
Languages University, India
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2554
2547
2538

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาชนมกร ปภากโร อุเทน ลาพิงค์ ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง สงัด เขียนจันทึก พิรุณ จันทวาส กมล
วัชรยิ่งยง (2561) “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monk
Chat เพื่อการสื่อ สารสาหรั บนักศึ กษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 479 - 491 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
2. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารและการสืบค้น
2. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายสงัด เชียนจันทึก
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

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

Banaras Hindu University

2554

Banaras Hinder University

2546

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2543

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาชนมกร ปภากโร อุเทน ลาพิงค์ ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง สงัด เขียนจันทึก พิรุณ จันทวาส กมล
วัชรยิ่งยง (2561) “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monk
Chat เพื่อการสื่อสารสาหรั บนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 479 - 491 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. นวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกา
2 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
4. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
2. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
4. วรรณศิลป์ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ

หน่วยกิต
2
3
2
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
พระมหาชนมกร ปภากโร (ประไกร)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

M.A. (Linguistics)

University of Mysore, India

2558

พธ.บ.(อังกฤษ)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2555

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาชนมกร ปภากโร อุเทน ลาพิงค์ ณรงศักดิ์ ลุนสาโรง สงัด เขียนจันทึก พิรุณ จันทวาส กมล
วัชรยิ่งยง (2561) “การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม Monk
Chat เพื่อการสื่อสารสาหรั บนั กศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 479 - 491 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2. พื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ
3. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
2. ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
นายกฤษณ์ ศรทัตต์

1. ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒกิ ารศึกษา
กศ.ม. (การสอน

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ม.มหาสารคาม

2560

ม.มหาสารคาม

2524

ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
กฤษณ์ ศรทัตต์ เรื่อง (2561)“การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” วารสาร
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตร้ อ ยเอ็ ด . ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561)หน้า 237 – 245 ISSN: 2286-6906.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
รายวิชาที่เคยสอน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารและการสืบค้น
3. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
4. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารและการสืบค้น
3. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
4. การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นายชัยวิชญ์ สีดาบุตร
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ม.ขอนแก่น

2528

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

2518

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
พระมหาฉัต รชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.(มูล สาร) พระบุญฤทธิ์ อภิปฺณโณ (คาเหลือง) พระจักรพัชร์
จกฺกภทฺโท (หิรัญคา) พระพัทยา ปนนฺโท (นันตะเคน) (2561) “การพัฒนาความสามารถใน
การพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรม Monk Chat เพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตล้ า นนา” วารสาร MBU Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
– ธันวาคม 2561), หน้า 580 - 591 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ
4. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกา
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางอัจฉรา ไชยราช
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหาสารคาม

2560

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

2523

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
อัจฉรา ไชยราช (2561)“การวิเคราะห์หนังสือเรียน My world 3 และการนาไปใช้สอนในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6” วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 220 – 226 ISSN: 2286-6906.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
2. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
3. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2
4. การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
2. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
3. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 2
4. การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธณพร โปมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Applied Linguistics for English
Language Teaching)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.อีสเทิร์นเอเชีย

ปีที่สาเร็จ
2557
2554

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ธณพร โปมิน เอกสิทธิ์ มณีศรี ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจ
รั ต น์ (2561) “ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการเรี ย นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองโดยใช้ โ ปรแกรม
Edusoft’s English Discoveries” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 472-487
ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา

หน่วยกิต

1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3. ไวยากรณ์อังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษสาหรับครู

3
3
3
3

รายวิชาทีร่ ับผิดชอบปัจจุบนั
1. ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับวิชาชีพครู
2. ภาษาและวัฒนธรรม
3. ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์
4. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ

3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล
นางสาววศยา เอกวิลัย
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ม.กรุงเทพธนบุรี

2554

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2553

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 บทความวิชาการ
นางสาววศยา เอกวิ ลั ย (2561)“บทบาทของครู ส อนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร” วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม
2561) หน้า 265 ISSN : 2286-6906.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3. การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้น
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Nagpur University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2553
2549

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยการนาเสนอผลการอ่านของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” The 4th National and
International conference on Curriculum & Instruction NICCI 2018 February 9,
Faculty of Education, Khon Kaen University,Thailand P. 94 ISBN: 978-616-438125-4.
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง พลภัทร อภัยโส บรรจบ โชติชัย วันชัย สาริยา
(2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย ปี ที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 544-564 ISSN:
2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษสาหรับครู
2. การอ่านการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภาษาและวัฒนธรรม
2. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 1

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายบรรจบ โชติชัย
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.ขอนแก่น
สภาบันราชภัฏเลย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
2545
2540
2537

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
บรรจบ โชติชัย นันทา โพธิ์คา นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ วีณา ภาคมฤค เตือนใจ ผางคา นงเยาว์ คลิกคลาย
ครรชิต มีซอง (2561)“การพัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์แ ละความสามารถด้านการเขี ย น
ภาษาอั ง กฤษ ของผู้ เ รี ย นโดยใช้ กระบวนการสอนเขี ย นตามรู ปแบบของ Brookes and
Withrow” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้า 510-528) ISSN: 2408-199X.
กิ ต ติ พั ฒ น์ ทาวงศ์ ษ า ประดิ ษ ฐ์ ศรี โ นนยาง พลภั ท ร อภั ย โส บรรจบ โชติ ชั ย วั น ชั ย สาริ ยา
(2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิ ทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 544-564 ISSN: 2408199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. สัทศาสตร์และการออกเสียง
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. สัทศาสตร์และการออกเสียง
2. วรรณคดีอังกฤษและอเมริกนั
3. การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายพลภัทร อภัยโส
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550
2547

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง พลภัทร อภัยโส บรรจบ โชติชัย วันชัย สาริยา
(2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลั ย ปี ที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 544-564 ISSN:
2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
2. ภาษาอังกฤษสาหรับพุทธศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2
4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. วัฒนธรรมนานาชาติ
2. ฟัง – พูดภาษาอังกฤษ
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ

3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายวันชัย สาริยา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ม.ราชภัฏเลย
2545
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2540
3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง พลภัทร อภัยโส บรรจบ โชติชัย วันชัย สาริยา
(2561)“ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 544-564 ISSN: 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1-2
2. ภาษาอังกฤษสาหรับพุทธศาสตร์
3. การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1-2
4. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจเชิงปฏิบัติการ
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
4. ความรู้พื้นฐานสาหรับครู

หน่วยกิต
3
3
3
3

3
3
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล
นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ

ปีที่สาเร็จ

Poona University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2536
2533

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง ธณพร โปมิน เอกสิทธิ์ มณีศรี ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ (2561)
“ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการเรี ย นภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองโดยใช้ โ ปรแกรม Edusoft’s English
Discoveries” วารสาร MBU Education Journal คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 472-487 ISSN: 2408-199X.
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง พลภัทร อภัยโส บรรจบ โชติชัย วันชัย สาริยา(2561)“ปัจจัยที่มี
ผลต่ อ คุ ณภาพชี วิ ตของนั กศึ กษาในมหาวิท ยาลัย มหามกุฏ ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตศรี ล้ า นช้าง”
วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 544-564 ISSN: 2408-199X.

4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. การอ่านและการแปลบทความทางพระพุทธศาสนา
3. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ
2. การแปลสารคดีและบันเทิงคดี
3. ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสาหรับครู
4. การอ่านและการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
5. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
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