หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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รายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๒

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
ภาคผนวก ค
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบี ย บมหาวิทยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลั ยว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
-ระเบี ยบมหาวิทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ยว่าด้ ว ยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานอาจารย์
ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๐๔
ภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (English)
๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรที่มุ่งสร้ างความรู้ ความเข้า ใจและทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและ
หลักการพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถ
นาความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๕.๓ ภาษาที่ใช้
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๕.๔ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ
๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒ เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๖.๓ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมี มติเห็นชอบใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๔ คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ มีมติเห็นชอบในการประชุ มครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๕ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลัก สูตรในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖.๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอบเข้าทางานได้ ดังนี้
(๑) ข้าราชการ
(๒) ครู อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
(๓) นักคิด นักเขียนด้านภาษาอังกฤษ
(๔) นักแปลด้านภาษาอังกฤษ
(๕) นักวิจัย/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการอิสระ
(๖) ผู้สื่อข่าวด้านภาษาอังกฤษ
(๗) พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/นักเผยแผ่
(๘) ไกด์การท่องเที่ยว
(๙) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เปิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนโดยอนุ มั ติ ข อง
สภามหาวิทยาลัย จานวน ๑๑ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละแห่งที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

พระมหาวิเชียร ปริชาโน
(หวลโคกสูง), ดร.
๓๓๐ ๑๑๐ ๐๑๔๖ ๑๒๓
รอง
นายนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๒๐๐ ๐๘๖๘ ๑๐๓
ผู้ช่วย
นายมั่น เสือสูงเนิน
ศาสตราจารย์ ๕๔๐ ๐๓๐ ๐๐๑๗ ๕๔๒
ผู้ช่วย
นายโกวิท พานแก้ว
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๐๘๐ ๐๗๒๐ ๘๕๑
อาจารย์
พระฐิตะวงษ์ ฐานุตตโร (ลาเสน)
๓๓๖ ๑๒๐ ๐๒๒๖ ๕๒๘

Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (สังคมวิทยา)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Banaras Hindu University,India
Banaras Hindu University,India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๑
๒๕๔๗
๒๕๒๘
๒๕๒๖
๒๕๓๕
๒๕๓๐
๒๕๓๒
๒๕๒๘
๒๕๕๔
๒๕๓๔

(๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ที่อยู่ : ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
๓๔๑ ๑๗๐ ๐๔๘๒ ๕๗๓

อาจารย์

พระกิตติศักดิ์ จ่าพันธ์,ดร.
๕๗๒ ๐๑๙ ๙๐๑๙ ๐๙๑

อาจารย์

ดร.กัมพล นะวัน
๓๕๑๐๕๐ ๐๐๘๕ ๓๕๘

อาจารย์
อาจารย์

นายวัฒนา มูลเมืองแสน
๓๔๗๐๑๐ ๐๙๑๕ ๗๘๘
นายธีระพงษ์ ทองจันทร์
๑๔๐ ๑๒๐ ๐๐๘๓ ๕๓๓

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
ค.บ.(การบริหารการศึกษา)
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
University of Pune, India
Deccan College, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
Banaras Hindu, India
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Acharya Nagarjuna University,
India
University of Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๒
๒๕๓๗
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๔๕
๒๕๔๒
๒๕๕๙
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๔๐
๒๕๓๕
๒๕๕๙
๒๕๕๕

หน้า ๖

(๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่อยู่ : ๑๓๙ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

นายปั่น อะทะเทพ
๓๕๖ ๐๖๐ ๐๑๙๖ ๖๑๕
ผู้ช่วย
ดร.สาราญ ขันสาโรง
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๔๐ ๐๙๖๖ ๘๔๓
อาจารย์

ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
๓๓๓ ๐๑๐ ๑๒๕๙ ๖๖๔

อาจารย์

พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์
ชยาภินนฺโท (เลาลี)
๓๕๐ ๐๔๐ ๐๒๔๒ ๑๓๓
นายเดชา ตาละนึก
๓๕๗ ๐๔๐๐๐๔๗ ๘๑๘๘

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ศาสนา)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
Deccan College, Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Manipur University, India
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๓๗
๒๕๓๒
๒๕๕๒
๒๕๔๑
๒๕๓๘
๒๕๕๙
๒๕๔๘
๒๕๔๖
๒๕๕๒
๒๕๕๐

M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๑
๒๕๔๙

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ : ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
พระมหาสาราญ กมฺมสุทโธ, ดร.
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๑๐ ๐๑๐๖ ๔๗๔
รอง
ดร.ดิปตี้ วิสุทธางกูร
ศาสตราจารย์ ๘๔๐ ๐๑๐ ๑๐๐๒ ๐๗๘
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายชยันต์ บุญพิโย
๓๔๕ ๐๔๐ ๐๕๑๐ ๘๙๙
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
(ประภาวะนัง)
๓๔๔ ๐๙๐ ๐๒๗๕ ๗๕๙
นางสาวนภกนก เมืองโคตร
๓๔๑ ๐๙๐ ๐๑๕๓ ๘๙๑

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (Art Criticism)
M.A. (English)
B.A. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (TESOL)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
University of Pune, India
Shivaji University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Tezpur University, India
MS University, India
University of Pune, India
Cotton College, India
Pune University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Sunderland,
England
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี พ.ศ.
๒๕๔๙
๒๕๔๖
๒๕๔๒
๒๕๔๗
๒๕๔๐
๒๕๓๙
๒๕๓๖
๒๕๔๒
๒๕๓๙
๒๕๔๙
๒๕๔๗
๒๕๕๖
๒๕๔๒

หน้า ๗

(๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่อยู่: ๑๔๙ ม.๗ บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๗๐ ๐๓๖๔ ๘๖๕
อาจารย์

ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
๓๓๐ ๐๑๐ ๐๘๑๘ ๒๔๔

อาจารย์

ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง
๓๓๐ ๐๒๐ ๐๒๘๗ ๐๖๒

อาจารย์
อาจารย์

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทายาโท
(พรมสิทธิ์)
๑๓๐ ๙๙๐ ๐๔๕๕ ๖๒๘
นายจานงค์ ปุผาลา
๓๔๔ ๐๗๐ ๐๔๑๔ ๒๖๗

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India

ปี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๔๐
๒๕๓๘
๒๕๕๗
๒๕๔๐
๒๕๓๖
๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศ
อินเดีย

๒๕๕๐

M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (การสอนสังคม)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๔๕
๒๕๓๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖

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

University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๓๕
๒๕๓๐

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
M.A.(Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
Diploma (in teaching
English)
Ph.D.( Buddhist Studied )

(๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ที่อยู่: หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ
๓๓๐ ๐๙๐ ๐๗๗๕ ๓๙๖
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร (บึงทะเล)
๓๓๔ ๒๑๐ ๐๐๙๓ ๖๖๗
พระมหาไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา)
๓๓๑ ๐๗๐ ๐๗๐๐ ๓๐๙
นายกวีพล ศรีหะมงคล
๑๔๘ ๐๓๐ ๐๑๐๑ ๙๙๑
นางสาววารุณี ประไพรเมือง
๑๑๐ ๑๘๐ ๐๓๔๒ ๕๖๗

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English For

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Dr. Babasaheb Ambedkar
Marathwada University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๒๙
๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๕๕๔

ปี พ.ศ.
๒๕๔๘

Professional Development)

B.A. (Tourism)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๘

(๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ที่อยู่ : ๑๑๑ ม.๕ ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางสุมณเทียร แก่นมณี
๓๕๔ ๙๙๐ ๐๑๓๗ ๘๙๒
นางสาวจาปา เทียมทินกฤต
๓๕๔ ๙๙๐ ๐๐๒๖ ๓๗๓
นางมาริณี นันตา
๓๕๖ ๐๕๐ ๐๖๑๒ ๐๕๑
นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
๓๓๐ ๑๒๐ ๐๘๗๓ ๘๘๔
นายปัญญา สุนันตา
๑๕๐ ๐๓๐ ๐๐๕๕ ๒๘๙

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (English Teaching)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ศาสนา)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
Avondale College, Australia
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Mysore University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๒๔
๒๕๑๙
๒๕๔๓
๒๕๑๔
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๐
๒๕๓๘
๒๕๕๖
๒๕๕๔

(๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่อยู่: ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสววรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี
Ph.D. (Linguistics)
University of Copenhagen, DK
(พิเศษ)
๔๖๕ ๙๙๐ ๐๓๖๖ ๓๙๔ M.A. (Linguistics)
University of Hawaii, USA,
อ.บ.(อักษรศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Comparative Literature) University of the Philippines
อาจารย์
ดร.จุฑาภรณ์ เจิมขุนทด
๓๖๐ ๙๙๐ ๐๓๒๗ ๔๖๑ M.A. (English)
University of Missouri, USA
กศ.บ. (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
อาจารย์
นางสาวภาวิณี บุญจันดา
M.A. (English Literature)
Visva Bharati University, India
๑๖๐ ๙๙๐ ๐๑๒๓ ๔๒๘ พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์
พระมหายรรยง สุรปญฺโญ ค.ม การสอนภาษาอังกฤษ
ม.ราชภัฏเทพสตรี
๓๔๖ ๑๓๐ ๐๓๙๕ ๓๑๒
พธ..บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์
นางสาววลีทิพย์ พงศาวลี M.A. (Linguistics)
University of Poona, India
๓๖๐ ๙๙๐ ๐๔๐๘ ๖๒๓ ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
๒๕๒๓
๒๕๑๒
๒๕๐๖
๒๕๓๘
๒๕๓๖
๒๕๑๓
๒๕๕๘
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๒๘
๒๕๑๕

(๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่อยู่ : ๒๑๗ หมู่ ๖ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล

พระจิรพจน์ ญาณฉนฺโท (ขวัญคง)
๓๖๒ ๐๗๐ ๐๐๐๔ ๗๙๒
ผู้ช่วย
ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๐๒๐ ๒๕๒๙ ๙๗๙

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๓๑
๒๕๒๖
หน้า ๙

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายดารงค์ มะปะวงศ์
๓๖๕ ๙๙๐ ๐๕๕๔ ๐๒๖
นายจุมพต อ่อนทรวง
๓๓๓ ๐๔๐ ๐๘๑๔ ๓๓๓
นายสุทัศน์ อาสนาชัย
๓๔๔ ๐๖๐ ๐๗๙๖ ๗๕๓

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
University of Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Mysore, India
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๒๑
๒๕๑๔
๒๕๕๑
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๑๔

(๑๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ที่อยู่ : ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายกาพล สุกันโท
๓๕๗ ๐๑๐ ๑๕๒๒ ๕๐๙
นายอานุรักษ์ สาแก้ว
๓๕๗ ๐๕๐ ๑๒๘๔ ๔๔๓
นางสาวภัทราวรรณ กวาวสาม
๕๕๗ ๐๖๙ ๐๐๐๘ ๙๗๖
นายสุรยิ ฉัตร รัตนะ
๑๕๖ ๐๓๐ ๐๐๘๘ ๙๙๗
พระครูสุธีสตุ สุนทร
(สมพงษ์ พอกพูน),ดร.
๓๓๒ ๐๑๐ ๑๔๒๒ ๒๔๗

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๔๔
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๕๕
๒๕๔๙
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๓๙
๒๕๓๖

(๑๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน

ที่อยู่ : ๑๒๙ หมู่ ๒ ต.ต้นธง อ. เมือง จ.ลาพูน ๕๑๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางสาววิภาพร สุรินทร์ธรรม
๑๕๐ ๙๙๐ ๐๘๒๐ ๘๙๘
นางวิลาวัลย์ กาวิชัย
๓๕๐ ๐๒๐ ๐๖๘๗ ๒๒๑
นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่
๓๕๘ ๐๔๐ ๐๑๓๕ ๖๕๕
นายภราดร สุขพันธ์
๓๖๗ ๐๑๐ ๐๔๕๗ ๖๙๙
นางสาวณัฑชา คูรฑารักษ์
๑๕๒ ๙๙๐ ๐๖๑๕ ๐๕๔

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Technology
M.A. (English Teaching)
Sydney

ปี พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๔๑

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (Teaching English as a
Foreign Language)
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๒๕
๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๑๙

M.A. (English)

University of Pune, India

๒๕๕๑

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. Education : Language
and Eduation

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The University of Sheffield,
UK,

๒๕๔๙
๒๕๕๙

B.A. Mass Community

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๘

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๑๐

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ที่
๑

ชื่อส่วนงาน
คณะมนุษยศาสตร์

๒

วิทยาเขตหนองคาย

๓
๔

วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตขอนแก่น

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน

ที่อยู่
๗๙ หมู่ ๑ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ต.ล าไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
๒๑๙ หมู่ ๓ บ้ า นโพนตาล ต.ค่ า ยบกหวาน อ.เมื อ ง จ.หนองคาย
๔๓๑๐๐
วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๔๐๐๐๐
บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
๑๑๑ หมู่ ๕ ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสววรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
๒๑๗ หมู่ ๖ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
๑๙๒ หมู่ ๒ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเกิดเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๘ และรูปแบบการพัฒนาประเทศ
ตามโมเดล Thailand ๔.๐ ประชาชนคนไทยต้องมีทักษะในการสื่อสารกับต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั้ งจุ ล ภาคและมหภาคขยายตัว ในอัตราที่ภ าครัฐ กาหนด ด้ว ยเหตุนี้ช าวไทยและชาวต่ างชาติจึง มีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดความต้องการทางอาชีพที่หลากหลาย การจัดการศึกษาจึงควรให้
ความสาคัญกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทยอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเหตุนี้
การสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของโลกในยุคปัจจุบัน
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ และรองรับการแข่งขันทางสังคมเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบัณฑิตที่จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และมีความเข้าใจในผลกระทบของบริบทของ
สังคม โดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ความเป็ นเลิศในการ
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๑๑

เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบต่ อ ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของสถาบั น หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ ให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและ
ปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ผลิตบัณฑิต ๒.
วิจัยและพัฒนา ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และ ๔. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต และวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาบังคับ ๔ รายวิชา ๑๒ หน่วยกิต
(๒) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต ให้นิสิตเลือกศึกษารายวิ ชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอีก
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
การบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริหารและดาเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึ กษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรั บ ปรุ ง ติด ตามประเมิน ผล และรายงานการดาเนิ น งานของหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช า
การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด รวมทั้งมีการดาเนินงานการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการบริหาร หลักสูตร การควบคุมมาตรฐาน
หลักสูตร พิจารณา และจัดแบ่งภาระงานสอนให้กับบุคลากรในหลักสูตร และพิจารณา และกลั่นกรองเกรดในรายวิชา
ที่หลักสูตรรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะมีการนัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรในทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการกาหนดตารางเรียน การพิจารณาประมวลรายวิชา ข้อสอบ และการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน รวมทั้ง
วางแผนกากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
จัดการศึกษาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจและสังคม
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและ
ระหว่างชนต่างวัฒนธรรมในทุกด้าน และยังเป็นภาษาสากลที่ประชากรโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นภาษาที่
ประชาคมอาเซียนตกลงใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารภายในประชาคมอีกด้วย จึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา สังคม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสร้างและพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาอังกฤษ และมี ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทั้งพัฒ นาคุณภาพของคนและสั งคมให้ มี ส มรรถภาพสู ง มีความพร้อมที่ จะแข่งขัน และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในกรอบของการศึกษา (๔ ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑) ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตร ๑) พัฒนาหลั กสู ตรโดยมีพื้นฐาน ๑) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ จากหลั ก สู ต รที่ ย อมรั บ กั น ระดั บ ในการใช้บัณฑิตของผู้ บริห ารองค์กรซึ่งมี
บั ณ ฑิ ต มี ม าตรฐานไม่ ต่ า กว่ า ที่ สากล
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจด้านทักษะความรู้
สกอ. กาหนด
๒) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง ความสามารถในการทางาน
สม่าเสมอ
ในระดับดี
๓) เชิญผู้ส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและ ๒) เอกสารและรายงานการประชุ ม
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร
๓) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้
๑) ติดตามความเปลี่ยนแปลง
๑) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
สอดคล้องกับความต้องการของ ความต้องการของสังคม
ในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น /สั ง คมที่
สังคม
๒) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
บัณฑิตปฏิบัติงาน
โครงงาน/ กิจกรรม
๒) ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ใ น ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
๓) พัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใช้ ความสามารถในการทางานของบั ณ ฑิ ต
ในการสอน
โดยเฉลี่ยในระดับดี

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๑๓

๓) พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน และบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์จากการ
นาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

๑) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ ๑) ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
เรี ย นการสอนให้ ท างานบริ ก าร ในหลักสูตร
วิชาการแก่สังคม
๒) ผลงานทางวิชาการที่ออกเผยแพร่
๒) อาจารย์สายวิชาการได้รับการ
ยอมรับทางผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
ทั้งนี้ ข้ อก าหนดต่า งๆ ให้ เ ป็น ไปตามข้ อบั งคั บว่า ด้ว ยการศึก ษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๑ (ตามเอกสารในภาคผนวก)
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนตุลาคม
– มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน
– พฤษภาคม
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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๒.๔ ปัญหานิสิตแรกเข้า และกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ปัญหานิสิตแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา
นิ สิ ต มี พื้ น ฐานความรู้ ใ นระดั บ เตรี ย มอุ ด ม จัดสอนปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษา
แตกต่างกัน ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญ บาลี ในวันเวลาที่ว่างในแต่ละสัปดาห์
สายพระปริยัติธรรม อาชีวศึกษา การศึกษานอก
โรงเรียน เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปัญหาในการปรับตัว
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
เข้า ขอรั บการปรึ กษาผ่ า นช่อ งทางที่มี ความหลากหลาย ได้แ ก่
ชั่ว โมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home room) ขอเข้าพบที่
ห้องพักอาจารย์ตามวัน – เวลาราชการ จดหมายอีเล็คทรอนิคหรื
อโทรศัพท์
วิธีการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย และการกาหนด
การปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ จั ด ให้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้
เป้าหมายของนิสิต
คาปรึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าขอรับการปรึกษาผ่านช่องทางที่
มีความหลากหลาย ได้แก่ ชั่วโมงนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home
room) ขอเข้ า พบที่ ห้ อ งพั ก อาจารย์ ต ามวั น – เวลาราชการ
จดหมายอีเล็คทรอนิคหรือโทรศัพท์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
ในสถานศึกษาอื่น รวมทั้งศึกษาดูงานในองค์การทั้งภาครับและเอกชน
ทักษะภาษาอังกฤษ
ร่วมกับสถาบันภาษาจัดอบรมและวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ เน้น
พัฒนาทั้กษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่นิสิต
ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๒.๕.๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๑๒๐
๑๒๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
๓๖๐
๔๘๐
๑๒๐

๒๕๖๔
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๔๘๐
๑๒๐

๒.๕.๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๕๐
๕๐
-
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จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๕๐

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐
หน้า ๑๖

๒.๕.๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๑๐๐
๑๐๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๑๐๐

๒๕๖๔
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๐๐
๑๐๐

๒.๕.๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๕๐
๕๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๕๐

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐

๒.๕.๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๕๐
๕๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๕๐

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐

๒.๕.๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๕๐
๕๐
-

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๕๐

๒๕๖๔
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐

หน้า ๑๗

๒.๕.๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๓๐
๓๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๖๐
๙๐
๑๒๐
๓๐

๒๕๖๔
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒.๕.๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๓๐
๓๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๖๐
๙๐
๑๒๐
๓๐

๒๕๖๔
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒.๕.๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๓๐
๓๐
-

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๖๐
๙๐
๑๒๐
๓๐

๒๕๖๔
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๒๐
๓๐

๒.๕.๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

๒๕๖๐
๒๕
๒๕
-
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จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๕๐
๗๕
๑๐๐
๒๕

๒๕๖๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๑๐๐
๒๕

หน้า ๑๘

๒.๕.๑๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ชั้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
นิสิตที่คาดว่าสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๕๐
๗๕
๑๐๐
๒๕

๒๕๖๐
๒๕
๒๕
-

๒๕๖๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๑๐๐
๒๕

๒.๖ งบประมาณตามแผน
๒.๖.๑. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) (เฉพาะส่วนกลาง)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๙๐๐,๐๐๐

๙๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐

ค่าลงทะเบียน

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

๑,๓๕๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

รวมรายรับ

๔,๗๕๐,๐๐๐

๔,๘๐๐,๐๐๐

๔,๘๕๐,๐๐๐

๕,๑๐๐,๐๐๐

๕,๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ค่าบารุงการศึกษา

๒.๖.๒. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) (เฉพาะส่วนกลาง)
หมวด เงิน

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

ก. งบดาเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๘,๐๐๐,๐๐๐

๘,๕๐๐,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐

๙,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

๔. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

รวม (ก)

๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

ข. งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รวม (ข)

๑๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
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หน้า ๑๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

หมวด เงิน

๒๕๖๐

๒๕๖๑

รวม (ก) + (ข)

๑๐,๑๐๐,๐๐๐

๑๑,๑๕๐,๐๐๐

๑๒,๒๐๐,๐๐๐

จานวนนิสิต *

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ

๖,๗๐๐

๗,๔๐๐

๘,๑๐๐

๘,๘๐๐

๙,๕๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๑๓,๒๕๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐

๒.๗ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตาม
๑) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการโอนและการเที ย บโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗
๒) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการโอนและการเที ย บโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๓) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑. หลักสูตร
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐
๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ
๓๓
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
๓๒
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
รวม
๑๔๐

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน้า ๒๐

๓.๑.๓ รายวิชา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่
ก. วิชาบังคับ จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
ข. วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
จานวน
๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่ว ยกิต ประกอบด้ว ยกลุ่มวิช า
ภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนา
ธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑ (๑-๒-๔)
๒.๒) วิชาแกนภาษาอังกฤษ จานวน
๓๓ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๓ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๔ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๖ การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๗ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๐ การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓ (๓-๐-๖)
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๓๐๒ ๔๑๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๒.๓) วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ ๓๒ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๑๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๔ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๕ หลักการแปล
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๑๗ ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๐ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร
๓ (๓-๐-๖)
๒.๔) วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๒๔ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๕ สัมมนาภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๖ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๗ สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๒๘ การแปลระดับสูง
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๒๙ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๓๐ การแปลแบบล่าม
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๓๑ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๓๒ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๓๓ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๓๔ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
๓ (๓-๐-๖)
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
นิสิ ตสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องเลื อกศึกษารายวิช าต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลั ยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
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๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา *
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ *
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
รวม
หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
รวม
หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต
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หน่วยกิต
(๒)
๒
๒
๒
๒
๒
(๒)
๒
๑๒

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๒
๒
๑๕
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ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ *
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวม
หมายเหตุ : * วิชาไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๒๓๘
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๑๔๕
๐๐๐ ๑๔๖
๐๐๐ ๒๕๐
๐๐๐ ๒๕๔

ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
มนุษย์กับสังคม
ภาษากับการสื่อสาร
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การเมืองกับการปกครองของไทย
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
บาลีไวยากรณ์
แต่งแปลบาลี
พระอภิธรรมปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
รวม
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หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
(๒)
๒
๒
๒
๑๔

หน่วยกิต
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑
๑๗
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รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๕
๓๐๒ ๓๐๑
๓๐๒ ๓๐๒
๓๐๒ ๓๐๕
๓๐๒ ๓๑๒
๓๐๒ ๓๑๓
๓๐๒ ๓๑๕
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
วิชาแกนภาษาอังกฤษ
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก
วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
หลักการแปล
วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รวม

รหัสวิชา
๐๐๐ ๓๕๖
๓๐๒ ๓๐๓
๓๐๒ ๓๐๔
๓๐๒ ๓๑๔
๓๐๒ ๓๑๖
๓๐๒ ๓๑๗
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
วิชาแกนภาษาอังกฤษ
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รวม

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
(๒)
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒๑

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๒
๓
๓
๑๘

หน้า ๒๖

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา

รหัสวิชา
๐๐๐ ๔๕๕
๓๐๒ ๔๐๖
๓๐๒ ๔๐๗
๓๐๒ ๔๐๙
๓๐๒ ๔๑๘
๓๐๒ ๔๑๙
XXX XXX

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
วิชาแกนภาษาอังกฤษ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

หน่วยกิต
๑
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมวดวิชาเลือกเสรี
XXX XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รวม

รหัสวิชา
๓๐๒ ๔๐๘
๓๐๒ ๔๑๐
๓๐๒ ๔๑๑
๓๐๒ ๔๒๐
๓๐๒ ๔๒๑
๓๐๒ ๔๒๒
XXX XXX

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกนภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร
หมวดวิชาเลือกเสรี
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รวม

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓
๒๒

หน่วยกิต
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๑

หน้า ๒๗

๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก ก)
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภา
มหาวิทยาลัย จานวน ๑๑ หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละแห่ง ดังนี้
(๑) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อยู่: ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

พระมหาวิเชียร ปริชาโน
(หวลโคกสูง), ดร.
๓๓๐ ๑๑๐ ๐๑๔๖ ๑๒๓
รอง
นายนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๒๐๐ ๐๘๖๘ ๑๐๓
ผู้ช่วย
นายมั่น เสือสูงเนิน
ศาสตราจารย์ ๕๔๐ ๐๓๐ ๐๐๑๗ ๕๔๒
ผู้ช่วย
นายโกวิท พานแก้ว
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๐๘๐ ๐๗๒๐ ๘๕๑
อาจารย์
พระฐิตะวงษ์ ฐานุตตโร (ลาเสน)
๓๓๖ ๑๒๐ ๐๒๒๖ ๕๒๘

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Politics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (สังคมวิทยา)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Banaras Hindu University,India
Banaras Hindu University,India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๑
๒๕๔๗
๒๕๒๘
๒๕๒๖
๒๕๓๕
๒๕๓๐
๒๕๓๒
๒๕๒๘
๒๕๕๔
๒๕๓๔

(๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
ที่อยู่ : ๒๑๙ หมู่ ๓ บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

ดร.วิวัฒน์ ทองวาด
๓๔๑ ๑๗๐ ๐๔๘๒ ๕๗๓

อาจารย์

พระกิตติศักดิ์ จ่าพันธ์,ดร.
๕๗๒ ๐๑๙ ๙๐๑๙ ๐๙๑

อาจารย์

ดร.กัมพล นะวัน
๓๕๑๐๕๐ ๐๐๘๕ ๓๕๘

อาจารย์

นายวัฒนา มูลเมืองแสน
๓๔๗๐๑๐ ๐๙๑๕ ๗๘๘
นายธีระพงษ์ ทองจันทร์
๑๔๐ ๑๒๐ ๐๐๘๓ ๕๓๓

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
University of Pune, India
Deccan College, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
Banaras Hindu, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
University of Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๔๒
๒๕๓๗
๒๕๕๘
๒๕๔๙
๒๕๔๒
๒๕๕๙
๒๕๕๔
๒๕๕๒
๒๕๔๐
๒๕๓๕
๒๕๕๙
๒๕๕๕

หน้า ๒๘

(๓) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ที่อยู่ : ๑๓๙ วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

นายปั่น อะทะเทพ
๓๕๖ ๐๖๐ ๐๑๙๖ ๖๑๕
ผู้ช่วย
ดร.สาราญ ขันสาโรง
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๔๐ ๐๙๖๖ ๘๔๓
อาจารย์

ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
๓๓๓ ๐๑๐ ๑๒๕๙ ๖๖๔

อาจารย์

พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์
ชยาภินนฺโท (เลาลี)
๓๕๐ ๐๔๐ ๐๒๔๒ ๑๓๔
นายเดชา ตาละนึก
๓๕๗ ๐๔๐๐๐๔๗ ๘๑๘๘

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ศาสนา)
Ph.D. (English)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Pune, India
Deccan College, Pune, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Manipur University, India
University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๓๗
๒๕๓๒
๒๕๕๒
๒๕๔๑
๒๕๓๘
๒๕๕๙
๒๕๔๘
๒๕๔๖
๒๕๕๒
๒๕๕๐

M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๕๑
๒๕๔๙

(๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ : ๓๐ หมู่ ๑ บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้าพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

พระมหาประกาศ อาภากโร
(ไชยราช)
๓๔๔ ๐๒๐ ๐๑๐๒ ๔๓๖
รอง
ดร.ดิปตี้ วิสุทธางกูร
ศาสตราจารย์ ๘๔๐ ๐๑๐ ๑๐๐๒ ๐๗๘
ผู้ช่วย
พระมหาสาราญ กมฺมสุทโธ, ดร.
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๑๐ ๐๑๐๖ ๔๗๔
อาจารย์
อาจารย์

นายชยันต์ บุญพิโย
๓๔๕ ๐๔๐ ๐๕๑๐ ๘๙๙
พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
(ประภาวะนัง)
๓๔๔ ๐๙๐ ๐๒๗๕ ๗๕๙

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Pune University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๔๘
๒๕๔๖

Ph.D. (English)
M.A. (Art Criticism)
M.A. (English)
B.A. (English)
Ph.D. (English)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Tezpur University, India
MS University, India
University of Pune, India
Cotton College, India
University of Pune, India
Shivaji University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Pune University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๔๗
๒๕๔๐
๒๕๓๙
๒๕๓๖
๒๕๔๙
๒๕๔๖
๒๕๔๒
๒๕๔๒
๒๕๓๙
๒๕๔๙
๒๕๔๗

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๒๙

(๕) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ที่อยู่: ๑๔๙ ม.๗ บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์
ศาสตราจารย์ ๓๓๐ ๑๗๐ ๐๓๖๔ ๘๖๕
อาจารย์

พระมหาสุพร รกฺขติ ธมฺโม
(ปวงกลาง),ดร.
๓๓๐ ๑๗๐ ๐๓๔๑ ๑๒๑

อาจารย์

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทาโย
(พรหมสิทธิ์)
๑๓๐ ๙๙๐ ๐๔๕๕ ๖๒๘
นายจานงค์ ปุผาลา
๓๔๔ ๐๗๐ ๐๔๑๔ ๒๖๗
ดร.ประพันธ์ นึกกระโทก
๓๓๐ ๐๑๐ ๐๘๑๘ ๒๔๔

อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
M.A.(Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Linguistics)
Dip. (Teaching English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๔๐
๒๕๓๗
๒๕๕๗
๒๕๔๐
๒๕๔๐
๒๕๓๕
๒๕๕๗
๒๕๕๕

M.A. (Linguistics)
พธ.บ.(บริหารการศึกษา)
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

University of Mysore, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Nagpur University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๓๕
๒๕๓๐
๒๕๕๘
๒๕๔๐
๒๕๓๖

(๖) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ที่อยู่: หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ
๓๓๐ ๐๙๐ ๐๗๗๕ ๓๙๖
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร (บึงทะเล)
๓๓๔ ๒๑๐ ๐๐๙๓ ๖๖๗
พระมหาไสว สิริปญฺโญ (เถาว์ยา)
๓๓๑ ๐๗๐ ๐๗๐๐ ๓๐๙
นายกวีพล ศรีหะมงคล
๑๔๘ ๐๓๐ ๐๑๐๑ ๙๙๑
นางสาววารุณี ประไพรเมือง
๑๑๐ ๑๘๐ ๐๓๔๒ ๕๖๗

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English For

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
Dr. Babasaheb Ambedkar
Marathwada University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๒๙
๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๖
๒๕๕๓
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๒๕๕๔

ปี พ.ศ.
๒๕๔๘

Professional Development)

B.A. (Tourism)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๓๐

(๗) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ที่อยู่ : ๑๑๑ ม.๕ ต.แม่คามี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางสุมณเทียร แก่นมณี
๓๕๔ ๙๙๐ ๐๑๓๗ ๘๙๒
นางสาวจาปา เทียมทินกฤต
๓๕๔ ๙๙๐ ๐๐๒๖ ๓๗๓
นางมาริณี นันตา
๓๕๖ ๐๕๐ ๐๖๑๒ ๐๕๑
นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์
๓๓๐ ๑๒๐ ๐๘๗๓ ๘๘๔
นายปัญญา สุนันตา
๑๕๐ ๐๓๐ ๐๐๕๕ ๒๘๙

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (English Teaching)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ศาสนา)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
Avondale College, Australia
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Mysore University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย
Banaras Hindu University, India
ม.มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๒๔
๒๕๑๙
๒๕๔๓
๒๕๑๔
๒๕๔๕
๒๕๓๕
๒๕๔๐
๒๕๓๘
๒๕๕๖
๒๕๕๔

(๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่อยู่: ๙๙๙ หมู่ ๖ ต.นครสววรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เงารังสี
Ph.D. (Linguistics)
University of Copenhagen, DK
(พิเศษ)
๔๖๕ ๙๙๐ ๐๓๖๖ ๓๙๔ M.A. (Linguistics)
University of Hawaii, USA,
อ.บ.(อักษรศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Comparative Literature) University of the Philippines
อาจารย์
ดร.จุฑาภรณ์ เจิมขุนทด
๓๖๐ ๙๙๐ ๐๓๒๗ ๔๖๑ M.A. (English)
University of Missouri, USA
กศ.บ. (มัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
อาจารย์
นางสาวภาวิณี บุญจันดา
M.A. (English Literature)
Visva Bharati University, India
๑๖๐ ๙๙๐ ๐๑๒๓ ๔๒๘ พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์
นายคณิต จันทวานิช
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓๖๐ ๐๕๐ ๐๐๒๙ ๘๙๙ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์
นางสาววลีทิพย์ พงศาวลี M.A. (Linguistics)
University of Poona, India
๓๖๐ ๙๙๐ ๐๔๐๘ ๖๒๓ ศษ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี พ.ศ.
๒๕๒๓
๒๕๑๒
๒๕๐๖
๒๕๓๘
๒๕๓๖
๒๕๑๓
๒๕๕๘
๒๕๕๕
๒๕๔๘
๒๕๒๓
๒๕๒๘
๒๕๑๕

หน้า ๓๑

(๙) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่อยู่ : ๒๑๗ หมู่ ๖ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

อาจารย์

พระจิรพจน์ ญาณฉนฺโท (ขวัญคง)
๓๖๒ ๐๗๐ ๐๐๐๔ ๗๙๒
ผู้ช่วย
ดร.อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม
ศาสตราจารย์ ๓๑๐ ๐๒๐ ๒๕๒๙ ๙๗๙
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

นายดารงค์ มะปะวงศ์
๓๖๕ ๙๙๐ ๐๕๕๔ ๐๒๖
นายจุมพต อ่อนทรวง
๓๓๓ ๐๔๐ ๐๘๑๔ ๓๓๓
นายสุทัศน์ อาสนาชัย
๓๔๔ ๐๖๐ ๐๗๙๖ ๗๕๓

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Ph.D. (Linguistics)
Nagpur University, India
M.A. (Linguistics)
Nagpur University, India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยการศึกษาพิษณุโลก
M.A. (English)
University of Pune, India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (Linguistics)
University of Mysore, India
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๔๘
๒๕๔๐
๒๕๓๑
๒๕๒๖
๒๕๒๑
๒๕๑๔
๒๕๕๑
๒๕๔๙
๒๕๔๓
๒๕๑๔

(๑๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ที่อยู่ : ถนนฤทธิประศาสน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นายกาพล สุกันโท
๓๕๗ ๐๑๐ ๑๕๒๒ ๕๐๙
นายอานุรักษ์ สาแก้ว
๓๕๗ ๐๕๐ ๑๒๘๔ ๔๔๓
นางสาวภัทราวรรณ กวาวสาม
๕๕๗ ๐๖๙ ๐๐๐๘ ๙๗๖
นายสุรยิ ฉัตร รัตนะ
๑๕๖ ๐๓๐ ๐๐๘๘ ๙๙๗
พระครูสุธีสตุ สุนทร
(สมพงษ์ พอกพูน),ดร.
๓๓๒ ๐๑๐ ๑๔๒๒ ๒๔๗

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Ph.D. (Linguistics)
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Banaras Hindu University, India
Banaras Hindu University, India
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
๒๕๕๒
๒๕๔๔
๒๕๕๒
๒๕๔๘
๒๕๕๕
๒๕๔๙
๒๕๕๖
๒๕๕๑
๒๕๔๔
๒๕๓๙
๒๕๓๖

หน้า ๓๒

(๑๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน

ที่อยู่ : ๑๒๙ หมู่ ๒ ต.ต้นธง อ. เมือง จ.ลาพูน ๕๑๐๐๐
ตาแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ – สกุล
พระกัมพล กนฺตสีโล (นะวัน)
๓๕๑ ๐๕๐ ๐๐๘๕ ๓๕๘
นายภราดร สุขพันธ์
๓๖๗ ๐๑๐ ๐๔๕๗ ๖๙๙
นางสาววิภาพร สุรินทร์ธรรม
๑๕๐ ๙๙๐ ๐๘๒๐ ๘๙๘
นางวิลาวัลย์ กาวิชัย
๓๕๐ ๐๒๐ ๐๖๘๗ ๒๒๑
นายเฉลิมพล ณ เชียงใหม่
๓๕๘ ๐๔๐ ๐๑๓๕ ๖๕๕

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
ชื่อสถาบัน
M.A. (English)
University of Pune, India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A. (English)
University of Pune, India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Technology
M.A. (English Teaching)

ปี พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๕๓
๒๕๕๑
๒๕๕๘
๒๕๕๓
๒๕๔๑

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๒๕

ศษ.ม. (Teaching English as a
Foreign Language)
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๗

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๕๑๙

Sydney

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
-ไม่มี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ภาษาอังกฤษกับศาสตร์สมัยใหม่
โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณชนและคาดว่าจะนาไปใช้งานหากโครงงานสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน ๒-๓
คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้น
การสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ
๕.๑. คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานภาควิช าภาษาอังกฤษที่นิสิ ตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ในการทาโครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทา
โครงงาน และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
๕.๓. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
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๕.๕. การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่ว โมงการให้ คาปรึก ษา จั ดทาบันทึก การให้ คาปรึก ษา ให้ ข้อ มูล ข่ าวสารเกี่ ยวกั บ
โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๔ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๖.๕ ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟัง
การนาเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผู้สอนทุกคนเข้าฟังการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
๕.๖.๗ ผู้ประสานงานรายวิชานาคะแนนทุกส่ว นเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาวิช า
ทุกคน ผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่อง การสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี
มนุ ษยสั ม พัน ธ์ที่ ดี และการวางตั ว ในการท างานในบางรายวิช าที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
ด้ า นภาวะผู้ น า และความรั บ ผิ ด ชอบ -กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่ม และมีการกาหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ นิ สิ ต ในการน าเอาความรู้ ท างด้ า นสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและ
คนในสังคมได้

๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการเรียนการสอน
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
(๒) อภิปราย รายงาน การนาเสนอและการตอบคาถาม
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
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(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
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(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มอบหมายงานกลุ่ม
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(๔) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
(๓) นาเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้า นทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๒.๒ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
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๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทางานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๓๘

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculam Mapping) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ ไป
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
ข) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จานวน (๒) หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค. วิชาเลือก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
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๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓













































































































































           



    

































































๑. คุณธรรม จริยธรรม





































๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้



































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 























หน้า ๓๙

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑
๒๔๒
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

รายวิชา

ภาษาจีนชั้นสูง
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
ภาษาฮินดีชั้นสูง
วัฒนธรรมไทย
มนุษย์กับอารยธรรม
ชีวิตกับจิตวิทยา
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สันติศึกษา
ภาวะผู้นา
หลักธรรมาภิบาล
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๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑
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๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้
๕
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๕ . ทั ก ษ ะ ก า ร
๔. ทั ก ษะความสั ม พัน ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หน้า ๔๐

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓













































































































































































































































































































        
        







 
 







  
  







๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
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๒. ความรู้

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

หน้า ๔๑

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๒๕๓
๒๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๔๕๗

๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
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๒. ความรู้
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๓. ทักษะทาง
ปัญญา
๕
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๒
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๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑






๒






๓






๔






๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
  
  
  
  
  

หน้า ๔๒

๒.๓ หมวดวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีวินัยและความรับผิดชอบ
(๒) มีน้าใจและจิตอาสา
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) มีความซื่อสัตย์ กตัญญู
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สอดแทรกเรื่องวินัย ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ในการเรียนการสอน
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
(๒) อภิปราย รายงาน การนาเสนอและการตอบคาถาม
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
๒) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาภาษาอังกฤษ
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ทางด้านภาษาอังกฤษ
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้และบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
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หน้า ๔๓

๓) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถสืบค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างอย่างสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) สามารถทางานเป็นทีม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) มอบหมายงานกลุ่ม
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(๔) ศึกษาดูงาน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทางานร่วมกับเพื่อน
(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและคิดค้น
(๓) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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หน้า ๔๔

กลยุทธ์ การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
(๓) นาเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นาเสนอผลงาน
๒.๔ แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีวินัยและความรับผิดชอบ
(๒) มีน้าใจและจิตอาสา
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) มีความซื่อสัตย์ กตัญญู
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหาภาษาอังกฤษ
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนาความรู้มาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหม่ทางด้านภาษาอังกฤษ
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้และบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถสืบค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจอย่างเป็นระบบ
(๒) สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างอย่างสร้างสรรค์
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) สามารถทางานเป็นทีม
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(๒) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและคิดค้น
(๓) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ร ะห ว่ า ง บุ ค คล แ ล ะคว า ม การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓

















































































































































































































































   



    










































































































































๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. ด้านความรู้

๓. ทักษะด้านปัญญา

๒.๒.วิชาแกนภาษาอังกฤษ ๓๓ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑
๓๐๒ ๓๐๒
๓๐๒ ๓๐๓
๓๐๒ ๓๐๔
๓๐๒ ๓๐๕
๓๐๒ ๔๐๖
๓๐๒ ๔๐๗
๓๐๒ ๔๐๘
๓๐๒ ๔๐๙
๓๐๒ ๔๑๐
๓๐๒ ๔๑๑

โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
ศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ

๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ ๓๒ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๑๒
๓๐๒ ๓๑๓
๓๐๒ ๓๑๔
๓๐๒ ๓๑๕
๓๐๒ ๓๑๖
๓๐๒ ๓๑๗
๓๐๒ ๔๑๘
๓๐๒ ๔๑๙
๓๐๒ ๔๒๐

การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักการแปล
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
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หน้า ๔๗

รหัสวิชา

๓๐๒ ๔๒๑
๓๐๒ ๔๒๒

รายวิชา

ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร

๑ ๒ ๓ ๔
   
   

๕



๑ ๒ ๓ ๔ ๕
    
    

๑



๒



๓



๕. ด้านทักษะการ
๔. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ร ะห ว่ า ง บุ ค คล แ ล ะคว า ม การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
      
      



























































































๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

๒. ด้านความรู้

๓. ทักษะด้านปัญญา

๒.๓ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๓
๓๐๒ ๓๒๔
๓๐๒ ๔๒๕
๓๐๒ ๔๒๖
๓๐๒ ๔๒๗
๓๐๒ ๓๒๘
๓๐๒ ๓๒๙
๓๐๒ ๔๓๐
๓๐๒ ๓๓๑
๓๐๒ ๔๓๒
๓๐๒ ๔๓๓
๓๐๒ ๔๓๔

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
สัมมนาภาษาอังกฤษ
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
การแปลระดับสูง
การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
การแปลแบบล่าม
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
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หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
(๑) ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบั นอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผ ล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(๒) การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๓) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น
ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
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(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จานวนโครงงานที่นิสิตได้จัดทาและได้รับการยอมรับ
จากสังคมจนได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ , (ค) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ
สังคมและประเทศชาติ, (ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) สอบได้ห น่วยกิตสะสมครบตามหลักสู ตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
(๒) ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
(๓) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลั ย
และคณะตลอดจนในภาควิชาของหลักสูตรที่สอน
(๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยสายตรง
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
สายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
อาจารย์มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
(๔) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีกระบวนการกากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เกณฑ์ปี ๒๕๕๘ โดยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดูแลควบคุมและกากับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสีย ทาหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบประเมินมาตรฐานของการ
จัดการเรี ย นการสอนให้ นิสิ ตมีผ ลการเรี ย นรู้ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรทุกประการ โดยเริ่มตั้งแต่ภ าค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรต้องจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และจัดให้มีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. บัณฑิต
หลั กสู ตรมีการติดตามคุณภาพของบั ณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลั กสู ตร โดยพิจ ารณาจากข้ อมูล ผลลั พ ธ์การเรียนรู้ และการมีงานทา นอกจากนั้น ยังติด ตามความต้ องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์ สารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการ
สารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรกาหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
๓. นิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนการรั บ นิ สิ ต
การประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ และการแนะแนวการศึกษา มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการแนะแนวการศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีระบบและกลไกในการสารวจการคงอยู่ของนิสิ ต
การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนาผลที่ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา
ในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นอกจากนี้ หลักสูตรส่งเสริมการพัฒนานิสิต ดังนี้
๑) กาหนดให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นให้กับนิสิต โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
๒) มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกรูป/คน อาจารย์จะแจ้งวัน เวลา ที่นิสิตจะขอรับคาปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้นิสิตที่มี
ปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่นๆ สามารถขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
๓) มีระบบการอุทธรณ์ของนิสิต นิสิตที่ต้องการอุท ธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไปหรือผลการ
ประเมิน สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ทาหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆได้
๔) หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิตได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนิสิต อัตรา
การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๕๒

๔. อาจารย์
หลั กสู ตรมีกระบวนการบริ หารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
โดยให้ความสาคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนาไปสู่การมีอัตรากาลังที่เหมาะสมกับจานวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
ทั้งนี้ โ ดยบทบาทหน้ าที่ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร และผู้ ส อน จะต้ องประชุ มร่ ว มกัน ในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๓. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้ได้
ดังนี้
๑) ผลงานวิจัย จานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี
๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI จานวน ๑ เรื่องต่อปี
๓) เอกสารประกอบการสอน /หนังสือ/ตารา /งานแปล ประเภทใดประเภทหนึ่ง จานวน ๑ เรื่องต่อปี
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิต
มีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕ (จากระดับ ๕)
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรมี
การควบคุมกากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มีการ
ประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกากับให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชานาญในเนื้อหา
ทั้งนี้คานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทางาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการกากับให้อาจารย์ทุกท่าน
จะต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.๓) ทุกรายวิชา และมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.๕)
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่ องมือการ
ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รโดยการสนั บ สนุ น ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มทางกายภาพทั้ ง ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สภาพแวดล้ อ มด้ า นการเรี ย นรู้ รวมทั้ ง จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกและสิ่ ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียงและ
ทัน สมัย มีการบริ การอิน เตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู ง เพียงพอและทั่ว ถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมีการปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาโดยอาศัยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มากกว่า ๓.๕ คะแนน (จากระดับ ๕)
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑–๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ปีที่ ๕
๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุม X
X
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐาน X
X
X
X
X
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๓) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน X
X
X
X
X
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน X
X
X
X
X
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน X
X
X
X
X
มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ X
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗
ปีที่แล้ว
๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ X
X
X
X
X
เรียนการสอน
๙) อาจารย์ ประจ าทุ กคนได้ รั บการพั ฒนาทางวิ ชาการ และ/หรื อวิ ชาชี พ X
X
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ X
X
X
X
X
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ต่อปี

๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐
๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓) นิสิตมีงานทาภายใน ๑ ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

๑๔) บัณฑิต (คฤหัสถ์) ที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ.
กาหนด

-

-

-

-

X
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ การ
ปรึกษา หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
- นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓
คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน)
๔.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
--------------------๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) วิชาบังคับ จานวน ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ย วกับ กฎหมายทั่ว ไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลั กษณะทั่ว ไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมาย
ศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ช ญา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปรั ช ญา ศาสนาและวิ ท ยาศาสตร์
สาขาปรัชญา และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลัก
คาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิ ธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔
ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่วไปเกี่ย วกับ สัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สั ทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
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๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลั กพื้น ฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัว บ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต
เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง ระ บบ
จ านวนจริ ง คุณสมบั ติของจ านวนจริ ง สมการ อสมการ ค่าสั มบูรณ์ ความสั มพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อ น
แมตริกซ์ การดาเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การแบ่งญัตติ
ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ
ญาณวิ ท ยาของนิ ก ายสรวาสติ ว าท วิ ภ าษวาที ข องนาคารชุ น เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งระหว่ า ง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T
และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการ
วิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
๒) วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จานวน (๒) หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒)(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุด มศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
๓) วิชาเลือก จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทาง
การเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันรูปแบบต่าง ๆ
ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ
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เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การ
สร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคาศัพท์ต่างๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งประโยคตามหลั ก ไวยากรณ์ แ ละฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น เน้ น การอ่ า น
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน
การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม สั มพั น ธสรรพนาม กริ ย าศั พท์ ส่ ว นประกอบของกริ ยาอาขยาต การประกอบรูป เป็ นอาขยาต
กรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรม
วาจก การสลับเปลี่ ยนประโยคกรรตุว าจกเป็ นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
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๐๐๐ ๑๒๐

ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึ ก ษาหน่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน่ ว ยเสี ย งสระ หน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ หน่ ว ยค า ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง
พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุ ญาต แนะนาตั วเอง แนะนาผู้ อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตารา
วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน
และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาญี่ ปุ่ น ในเรื่ อ งระบบเสี ย ง ระบบค า และระบบประโยค ฝึ ก การอ่ า น เขี ย น
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการฟัง อ่านเขียน
สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย ประเภทของวั ฒ นธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๖๑

๐๐๐ ๒๑๒

มนุษย์กับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมาย
ของอารยธรรม บ่ อเกิ ดและพัฒ นาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสั มพั นธ์ระหว่า ง
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติ
ของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลั กพื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ ความคิ ด
เกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต
การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวัน
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
ศึ ก ษาบทบาทของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประวั ติ ข องคอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Peace Education)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง
อีกทั้งพัฒนาทักษะใน
กระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับ
ศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้นา
๒(๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง
ศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นากับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา วิสัยทัศน์ผู้นา ผู้นากับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดย
อาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้นาในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นาของบุคคล
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จและเกิดสันติสุข
แก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๖๒

๐๐๐ ๒๖๖

หลักธรรมาภิบาล
๒(๒-๐-๔)
( Good Governance)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธ รรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและ
ปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริโย
ปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการ
แปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับ
คัม ภีร์ ทางพระพุท ธศาสนา ความเป็ น มาของพระไตรปิฎ ก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ ได้ รับ จากการศึก ษา
พระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
ส าคั ญ ในคั ม ภี ร์ ม หาวิ ภั ง ค์ ภิ ก ขุ นี วิ ภั ง ค์ มหาวรรค จุ ล วรรค และปริ ว าร โดยอาศั ย อรรถกถาและฎี ก าประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่
สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัย อรรถกถา และฎีกา
ประกอบ
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๖๓

๐๐๐ ๑๕๐

พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจ
ในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสนาพระพุ ท ธศาสนาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ความส าคั ญ และลั ก ษณะเด่ น ของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิ พลของพระพุทธศาสนาต่อ วัฒ นธรรมในประเทศนั้ นๆ รวมทั้ง ศึกษาขบวนการและองค์ก ารใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ
ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์ การปกครอง
และการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึ ก ษาศั พ ท์ ธ รรมะทางพระพุ ท ธศาสนาที่ นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายในภาษาอั ง กฤษ และหนั ง สื อ ที่ ส าคั ญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
เกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่ าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระ
สิ ริ มั งคลาจารย์ กาพย์ ม หาชาติของพระเจ้ าทรงธรรม สั ง คีติ ยวงศ์ข องสมเด็ จพระวั นรั ต (แก้ว ) วั ดพระเชตุพ น
พระมงคลวิ เ สสกถาของสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส แก่ น พุ ท ธศาสน์ ของพุ ท ธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของ
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อาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกร
รมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน
๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรม
ที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ
นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขา
และไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
กระบวนการเกิดดับ ของรูป นามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลั กธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐาน ในพระสู ต รที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ มหาสติ ปั ฏ ฐานสู ต ร
เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปั สสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธรรม
ในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์

๒) วิชาแกนภาษาอังกฤษ ๓๓ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑

โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Structure and Reading in English)
ฝึ ก การอ่า นให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยศึ กษาวิ เ คราะห์ โ ครงสร้า งไวยากรณ์ ในระดั บต่ าง ๆ เน้ น การเดา
ความหมายของคา วลี และประโยค การจับใจความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค และการเขียนตอบคาถาม
เพื่อแสดงความเข้าใจบทอ่าน
๓๐๒ ๓๐๒

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Listening and Speaking in English for Higher Education)
ศึกษาและฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา เน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดตาม
สถานการณ์จริงที่ใช้ได้จริง เสมือนเจ้าของภาษา
๓๐๒ ๓๐๓
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Structure and Writing in English)
ฝึกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักไวยากรณ์ของประโยค และองค์ประกอบของงานเขียน
ระดับย่อหน้า เน้นการเขียนประโยคที่มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๔
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่
๓(๓-๐-๖)
(Listening and Speaking in English for Dissemination)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโครงสร้างภาษา ศัพท์ สานวน วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติในการเผยแผ่
วิธีการและขั้นตอนในการนาเสนอข้อมูล
๓๐๒ ๓๐๕
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก
๓(๓-๐-๖)
(Informative and Argumentative Writing in English)
ศึกษาหลักการ และวิธีการเขียน ฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบายและอภิปราย เน้นการเขียนแบบแยก
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
๓๐๒ ๔๐๖
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๓(๓-๐-๖)
(Specific Listening and Speaking in English)
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา ข่าว บันเทิง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๒ ๔๐๗
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
(Analytical Reading in English)
ศึกษาวิธี และฝึกอ่านข้อความประเภทต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา บริบท การสร้าง
คา และการใช้สานวนโวหาร
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๓๐๒ ๔๐๘

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ
๓(๓-๐-๖)
(Professional Listening and Speaking in English)
ศึกษาเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิชาชีพ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
๓๐๒ ๔๐๙
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Pronunciation )
ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน เน้นสาเนียง ทานอง เสียงหนักเบา ตามวัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา
๓๐๒ ๔๑๐

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓(๓-๐-๖)
(English for Office Personnel)
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสานักงานที่จาเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษาที่เป็น
ทางการ เช่น การอ่านและการบันทึกการประชุม การดาเนิน การประชุม และการเขียนเอกสาร เขียนจดหมายติดต่อ
ระหว่างประเทศ
๓๐๒ ๔๑๑
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Independent Studies in English)
ให้นิสิตได้ฝึกหัดทาผลงานทางวิชาการขั้นต้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

๓) วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๑๒

๓๒ หน่วยกิต

การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Intercultural Communication in the English Speaking World)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงธรรมชาติและกฎเกณฑ์ปัญหาต่าง ๆ ของการ
สื่อความหมายที่ต้องมีวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสาคัญ การวิเคราะห์ปัญหาของการสื่อสารในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มชนต่าง
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อความหมาย
๓๐๒ ๓๑๓
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช้ Play on Words, Puns, Figurative Language,
Allusion, Symbol, Tone and Irony หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บท
กวีนิพนธ์ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร
๓๐๒ ๓๑๔
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Reading and Writing in Social Sciences and Humanities)
ฝึกการอ่านข้อเขียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ที่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุ บัน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านใน
รูปแบบการเขียนระดับย่อหน้า และการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา ที่อ่านระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือสาหรับสื่อสาร
๓๐๒ ๓๑๕
หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Translation)
ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปล ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล และบทบาท
ของการแปลในการสื่อความหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการแปล
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๓๐๒ ๓๑๖

การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๒(๒-๐-๔)
(Writing for Specific Purposes)
ศึกษารูปแบบ และฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในหน้าที่การงาน เพื่อการสื่อสารในวงราชการ
ธุรกิจ สังคม และส่วนตัว เน้นศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๓๑๗
ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
๓(๓-๐-๖)
(English for Guide)
ศึกษาและฝึ กใช้ป ระโยคและข้อความภาษาอั งกฤษต่าง ๆ ที่จ าเป็ นส าหรับงานมัคคุ เทศก์ เช่น การ
พรรณนาและบรรยายประวัติของบุคคล สิ่งของ และสถานที่น่าสนใจ รวมทั้ งสาระสาคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการพูดและฟัง
๓๐๒ ๔๑๘
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Public Speaking)
ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบแผนโดยใช้หลักวาทศิลป์และศิลปะการใช้เสียงที่เหมาะสม
ฝึกการเตรียมและกล่าวคาปราศรัยแบบต่างๆ เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูงใจ การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Important Places of Religion in Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานทองเที่ยวที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย และฝึกบรรยายสถานที่
เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มีการศึกษานอกสถานที่
๓๐๒ ๔๒๐
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
(Academic Writing)
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการ โดยวิธีค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และเสนอข้อมูลใน
รูปแบบของรายงาน การเขียนสรุป การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
๓๐๒ ๔๒๑
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Contrastive Studies of English and Thai)
ศึกษาระบบและวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับ
เสียง คา ประโยค ความหมาย และองค์ประกอบอื่น ๆ ของภาษา วิเคราะห์ข้อคล้ายคลึงกันและข้อแตกต่างระหว่าง
ภาษา ทั้งสอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร
๓(๓-๐-๖)
(English for Master of Ceremony)
ศึกษาหลั กการพูดของการเป็นพิธีกร และฝึ กเขียนบทพิธีกรในถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การกล่าวต้อนรับ การกล่าวเชิญองค์ประธาน การกล่าวสรุปสาระสาคัญ การกล่าว
ขอบคุณ และการกล่าวลา หลักการในการพูด และการเตรียมตัวเพื่อพูด นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาท่าทาง
และบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเป็นพิธีกร
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๔) วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๓

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Literary Works in English)
ศึกษาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และ
วรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน
๓๐๒ ๓๒๔
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Tipitaka Reading in English)
ฝึกอ่านพระไตรปิ ฎ กภาคภาษาอังกฤษ ที่คัดเลื อกจากพระสุ ตตันติปิฎ ก พระวินัยปิฎ ก และพระ
อภิธรรมปิฎก
๓๐๒ ๔๒๕
สัมมนาภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar in English)
สัมมนาปัญหาที่สาคัญภาคภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กาหนด
๓๐๒ ๔๒๖
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
(Writing Articles on Buddhism)
ฝึกเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๒๗
สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Dhamma Talk and Meditation)
ฝึกสนทนา และอภิปรายหลักธรรม และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๒๘
การแปลระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Translation)
ฝึกการนาทฤษฎีหลักการแปลมาใช้ในการแปลต้นฉบับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกวิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงบทแปล
๓๐๒ ๓๒๙
การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๓(๓-๐-๖)
(Specific Translation)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษา และหลักการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานเขียนด้านพระพุทธศาสนา
ประเภทข่าวและงานวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ และฝึกวิธีการใช้ภาษา คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ ความรู้พื้นฐ านที่
เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๔๓๐
การแปลแบบล่าม
๓(๓-๐-๖)
(Interpretation)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการแปลแบบล่าม วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด และ
การพูดในที่สาธารณะ ฝึกการใช้ทฤษฎีและหลักการในการแปลแบบล่ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๓๑
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Phonology)
ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่อง สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ทานอง เสียงและระดับเสียง
ฝึกฟัง ฝึกออกเสียง และถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร
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๓๐๒ ๔๓๒

ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Morphology and Syntax in English)
ศึกษาและวิเคราะห์หน่วยคา การประกอบคา การสร้างคา และโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
๓๐๒ ๔๓๓
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Semantics)
ศึกษาวิธีสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ โครงสร้างของความหมายในระดับคา ระดับประโยค และระดับ
ข้อความต่อเนื่อง ศึกษาวิธีการตีความหมายในพจนานุกรม การจัดหมวดศัพท์ ตามความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย
ตลอดจนการสื่อสารทางตรงและทางอ้อมด้วยภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๓๔
วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Literature)
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษางานประพันธ์ประเภทต่างๆ ใน
วรรณคดีอังกฤษ โดยคัดวรรณกรรมบางตอนของนักเขียนที่สาคัญในแต่ละสมัยมาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งชี้ให้เห็น
อิทธิพล ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สถาบันสังคมแนวความคิดต่างๆ ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยนั้น

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา
***************
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

หมายเหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๐๔
ภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

หมายเหตุ

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ
๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
๓.๒ เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถใช้ ภ าษาอั งกฤษอย่ างมี ๓.๒ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามสามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อผลิตบั ณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่ พุทธธรรม ๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เพิ่มเติมรหัสหลักสูตร

หน้า ๗๒

เปลี่ยนวัตถุประสงค์
ข้อที่ ๓.๑

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่ สอดคล้ องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อ
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาของ
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุม่ พระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชา
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๗๔ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ
๓๓ หน่วยกิต
เฉพาะ
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐
หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ
๓๒ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาบังคับ
๔๘ หน่วยกิต
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙
หน่วยกิต
๒.๒.๓ วิชาเลือก
๑๖ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต
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หน้า ๗๓

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
๒ (๒-๐-๔)
ศึก ษาความหมายและความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ กั บ สั งคม ตามหลั ก การทาง
สังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ
กระบวนการทางสังคมและวัฒ นธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสั งคมไทยในปัจจุบัน
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
(General Law)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ เบื้ องต้นเกี่ย วกับ กฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลั กษณะ
ทั่ว ไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่ เ กี่ย วกั บ
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิ
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้ห้องสมุด
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับ มนุษย์กับสั ง คม ตามหลั กการทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

หมายเหตุ

แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
(General Law)
๒ (๒-๐-๔)
แก้ไข
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะ คาอธิบาย
ทั่ว ไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกั บ
รายวิชา
พระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
เปลี่ยนแปลง
ศึ ก ษาเทคนิ ค การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เน้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การใช้
หน่วยกิตและ
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ใน
แก้ไข
ศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
คาอธิบาย
รายวิชา
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๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่าง ๆ พัฒนาการ
ของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
(General Religions)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลัก
ในการศึ ก ษาศาสนา หลั ก ค าสอน พิ ธี กรรมและจุ ด มุ่ ง หมายของศาสนาต่ า ง ๆ
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกั บ ภาษากั บ การสื่ อสาร การฟัง พูด อ่ านและเขีย น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่าน
ประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด
การสนทนา บรรยาย อภิป ราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของเรื่อง
มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
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๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
(Introduction to Philosophy)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา
และวิ ท ยาศาสตร์ สาขาปรั ช ญา และสาระส าคั ญ ของปรั ช ญาสาขาต่ า ง ๆ
พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
(General Religions)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่ าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ
หลักในการศึกษาศาสนา หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ
วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของ
ศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าที
ของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
(Language and Communication)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่าน
ทักษะการเรียนรู้ภ าษา ๔ ด้า น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขีย น
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Linguistics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะ
ทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์
(Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์
หน้า ๗๕

คงเดิม

คงเดิม

แก้ไข
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Mathematics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้
ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้ เหตุผ ล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การ
เท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต
จานวนจริง ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่า
สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแม
ตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)
(๒) (๒-๐-๔)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจาก
บทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาใน
คั ม ภี ร์ ก ถาวั ต ถุ ญาณวิ ท ยาของนิ ก ายสรวาสติ ว าท วิ ภ าษวาที ข องนาคารชุ น
เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งระหว่ า งตรรกศาสตร์ ต ะวั น ตก กั บ
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
(Basic Statistics and Research)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การ
หาค่าแนวโน้ มเข้ าสู่ ส่ วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่ วนเบี่ยงเบน ความ
แปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการ
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Mathematics)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้
ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การ
คงเดิม
เท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต
จานวนจริง ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่า
สัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแม
ตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานิมติ คาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ใน
แบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ ผสม การให้เหตุผล
เปลี่ยนแปลง
ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบท
หน่วยกิต
สนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์
กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก
โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
(Basic Statistics and Research)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่
การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความ
คงเดิม
แปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการ
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
หน้า ๗๖

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ ทั่วไปเกี่ย วกับ การเมืองและการปกครอง พัฒ นาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทาง
การเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับ
การเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Economics in Daily Life)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจาวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทางานของกลไกราคาใน
ตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบัน
การเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
(Thai Politics and Government)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการ
ปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการ
ทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนา
กับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Economics in Daily Life)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ประจาวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทางานของกลไกราคาในตลาด
บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน
เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา
และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
(Current World Affairs)
๒ (๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ความร่ ว มมือและความขัดแย้ งที่เกิดขึ้น ในสั งคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article)
การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition)
สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะ
ที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและ
คาศัพท์ต่าง ๆ

สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนา
กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article)
การใช้ ก าล (Tense) การสร้ า งประโยค (Sentence) การใช้ บุ ร พบท
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและคาศัพท์ต่าง ๆ

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(Advanced English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
(Basic Sanskrit )
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร เครื่ อ งหมาย ระบบเสี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสีย ง การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่ว นประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(Advanced English)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
(Basic Sanskrit )
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาโครงสร้ า งของภาษาสั น สกฤต อั ก ษร เครื่ อ งหมาย ระบบเสี ย ง การ
เปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๗๘

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
(Advanced Sanskrit)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์
อัพยยศัพท์ กริ ย าศัพท์ การประกอบรู ป เป็ น อาขยาตกรรตุว าจกจากธาตุ กริยา
อาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยน
ประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสีย งสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ
ขอโทษ ขออนุ ญ าต แนะน าตั ว เอง แนะน าผู้ อื่ น บอกชื่ อ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
(Advanced Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาวิเคราะห์ ห น่ ว ยเสี ย งพยั ญชนะ หน่ ว ยเสี ย งสระ หน่ว ยเสี ยงวรรณยุกต์
หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
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๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
(Advanced Sanskrit)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยา
ศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุ วาจกจากธาตุ
กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับ
เปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและ
แต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
(Basic Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึก ษาหน่ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ หน่ ว ยเสี ย งสระหน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ หน่ ว ยค า
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ฟังคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอ
โทษ ขออนุ ญ าต แนะน าตั ว เอง แนะน าผู้ อื่ น บอกชื่ อ สิ่ งของที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
(Advanced Thai)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสี ยงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์
หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจาก
วิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึก
การอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
หน้า ๗๙

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
(Advanced Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Basic Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่ น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล จากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
(Advanced Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
(Basic Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
(Advanced Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
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๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
(Advanced Chinese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
(Basic Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
(Advanced Japanese)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
(Basic Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค
ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
(Advanced Hindi)
๒ (๒-๐-๔)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

หน้า ๘๐

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม
(World and Environment)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาเกี่ย วกับ ความหมายของวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะ
อุณหภูมิพื้นโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันดา สภาวะเรือนกระจก มลพิษทาง
อากาศ ทางน้า การตัดไม้ทาลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและสารพิษใต้ดิน การใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย การพิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ด้ า น
เศรษฐกิจ ที่มั่น คง การอนุรั กษ์และการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ การส่ งเสริม
บทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
(Thai Culture)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภท
ของวั ฒ นธรรม พระพุ ท ธศาสนากั บ วั ฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ การเผยแพร่ แ ละ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรม
ต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจ จุบั น ความหมายของอารยธรรม บ่ อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวัน ตกในยุ คต่างๆ ความสั มพัน ธ์ระหว่างโครงสร้างทางสั งคม
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวั น ออกกั บ ตะวั น ตก และอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมทั้ ง สองที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ตัดออก

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
(Thai Culture)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของวั ฒ นธรรมไทย
ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่
และสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมไทยกั บ การพั ฒ นา ผลกระทบของ
วัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
(Man and Civilization)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรม
ตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสั งคม
เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรม
ตะวั น ออกกั บ ตะวั น ตก และอิ ท ธิ พ ลของอารยธรรมทั้ ง สองที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
วัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หน้า ๘๑

คงเดิม

คงเดิม

๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
(Life and Psychology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาพัฒ นาการและองค์ป ระกอบของชีวิต ความสั มพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
(Physical Science and Technology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การ
ขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Introduction to Computer and Information Technology) ๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและ
การสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
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๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
(Life and Psychology)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาพัฒ นาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการ
ดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์และการดารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุค
สมัย ต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทาง
การเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิ ต
การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์
กับชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คงเดิม

คงเดิม

(Introduction to Computer and Information Technology) ๒ (๒-๐-๔)

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การ
วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและ
การสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา (Peace Education)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ความรุ น แรง สั น ติ ภ าพและ
ปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติ
ของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีก
หน้า ๘๒

คงเดิม

เพิ่มเติม
รายวิชา

ทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ
อย่างสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสาคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้นา
(Leadership)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาที่นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึง ศึ กษา คุณ ลั กษณะและบทบาทของผู้ น ากั บการใช้ก าร
สื่ อ สารที่เ อื้ ออาทร ผู้ น ากั บ ความเห็ น ที่ ถูก ต้ องดีง ามและความเปลี่ ยนแปลงที่
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของผู้ น า วิ สั ย ทั ศ น์ ผู้ น า ผู้ น ากั บ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นาตามทฤษฎีตะวันตกและ
ภาวะผู้ น าในทางพระพุ ท ธศาสนา ถอดบทเรี ย นภาวะผู้ นาของบุ ค คลส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
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เพิ่มเติม
รายวิชา

เพิ่มเติม
รายวิชา

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
นิ สิ ต ทุ ก คณะต้ อ งศึ ก ษาวิ ช ากลุ่ ม พระพุ ท ธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔
หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
อีก ๑๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๑๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
หน้า ๘๔

หมายเหตุ

ปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชา

๐๐๐ ๑๕๘
๐๐๐ ๒๕๙
๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒
๐๐๐ ๒๖๓

(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
ประวัติพระพุทธศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
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๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๕๑
๐๐๐ ๑๕๒
๐๐๐ ๒๕๓
๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๓๕๕
๐๐๐ ๓๕๖
๐๐๐ ๔๕๗

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)

หน้า ๘๕

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕)
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒ นาการของคัมภีร์พระไตรปิฎ ก
อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศ
ไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar)
๒(๒-๐-๔)
ศึก ษาการเขี ย น การอ่า นภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสี ยงพยั ญชนะ
สังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริ โยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม
สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)
๒(๒-๐-๔)
ศึ ก ษาก าเนิ ด ความเป็ น มา และพั ฒ นาการของคั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฎ ก การ
จาแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็ นมาของพระไตรปิฎ กในประเทศไทย
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
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วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี (Pali Literature)
๒(๒-๐-๔)
หมายเหตุ
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถ
กถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และ
คุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ (Pali Grammar)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค
คงเดิม
การเชื่ อ มอั ก ษรด้ ว ยสนธิ กิ ริโ ยปกรณ์ ประเภทและวิธี แ จกค านาม สั ง ขยา
อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตาม
คงเดิม
หลักภาษา การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถา
จารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับคัมภีร์ทาง
คงเดิม
พระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก

หน้า ๘๖

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาสาระที่ ส าคั ญ ในคั ม ภี ร์ ม หาวิ ภั ง ค์ ภิ ก ขุ นี วิ ภั ง ค์
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka )
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระสุตตันตปิฎก
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย
คือ ทีฆนิ กาย มัช ฌิมนิ กาย สั งยุ ตตนิ กาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎ ก
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็ นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการ
ปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน
๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิ มิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔
อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ
นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือก
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค
จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก (Suttanta Pitaka )
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระสุตตันตปิฎก
เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพาน
สูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย
คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้ า งของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก
เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดยอาศัย
อรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติ
กรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัส สนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน
๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
นาไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด
๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
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๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สู ต ร และอานาปานสติ สู ต ร วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานทั้ ง แบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓
และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒
ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิ
สุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่ง
กาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร
กระบวน การเกิ ด ของไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ไ ด้ แ ก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุป
บาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐาน
สู ต ร และอานาปานสติ สู ต ร วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานทั้ งแบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา ๓
และสามัญญลั กษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒
ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร
วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ
๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกาหนด
๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร
กระบวน การเกิ ด ของไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ไ ด้ แ ก่
วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏ
ฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบั ติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้
สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธ รรมในสมัย ปัจ จุ บัน เปรียบเทียบกับมหาสติ
ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญ
และลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา
การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับ
มหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖
ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึก ษาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก รรมฐาน สภาวธรรมที่ เ กิ ด ดั บ ในขณะปฏิ บั ติ ฯ วิ ธี แ ก้
สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทีย บกับมหาสติปัฏ
ฐานสู ตร ฝึ กปฏิบัติวิปัส สนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา (History of Buddhism) ๒(๒-๐-๔)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสาคัญและ
ลั กษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตั ว ของพระพุ ท ธศาสนาเข้ า ไปในนานาประเทศ และอิ ท ธิ พ ลของ
พระพุทธศาสนาต่อวัฒ นธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและ
องค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่า
ของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง

หน้า ๘๙
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๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปั จ จุ บั น ศึกษาและวิเ คราะห์ เนื้ อหาพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ ฉบับ ต่างๆ
กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และประกาศที่ ส าคั ญ ของคณะสงฆ์ การประยุ ก ต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ
และหนั ง สื อ ที่ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ์ ไ ด้ ร จนาไว้ ใ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ
การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การ
แสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์ ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒ นาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่ส มัยสุ โ ขทัยถึง
ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์ ฉ บั บ ต่ า งๆ
กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และประกาศที่ ส าคั ญ ของคณะสงฆ์ การประยุ ก ต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ
และหนั ง สื อ ที่ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ที่ นั ก ปราชญ์ ไ ด้ ร จนาไว้ ใ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลั กการและวิธีการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ศิล ปะการเขียนบทความ
การพู ด และการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเกี่ ย วกั บ การพู ด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์ ว รรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิ ริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สั งคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วั ดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส แก่ น พุ ท ธศาสน์ ข องพุ ท ธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม
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คุณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) พุ ทธวิ ท ยาของอาจารย์ พ ร รั ต นสุ ว รรณ และ คุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โ ต) พุ ท ธวิ ท ยาของอาจารย์ พ ร รั ต นสุ ว รรณ และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
กรณราชวิทยาลัย
ราชวิทยาลัย

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะภาษาอังกฤษ
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๐๒ ๓๐๖ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Structure and Reading in English)
ฝึกการอ่านให้มีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ใน
ระดับ ต่าง ๆ เน้ นการเดาความหมายของคา วลี และประโยค การจับ ใจความ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยคและการเขียนตอบคาถามเพื่อแสดงความ
เข้าใจในบทอ่าน
๓๐๒ ๓๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
(Fundamental Listening and Speaking)
ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกใช้ทักษะการฟัง ฝึ กสนทนาการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กาหนด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเหตุ
๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Structure and Reading in English)
ฝึกการอ่านให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ใน
ระดับต่าง ๆ เน้นการเดาความหมายของคา วลี และประโยค การจับใจความ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค และการเขียนตอบคาถามเพื่อแสดงความ
เข้าใจในบทอ่าน
๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Listening and Speaking in English for Higher Education)
ชื่อ
ศึกษาและฝึกการฟังและพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา ภาษาไทย
เน้ นการฝึ ก ทัก ษะการฟั งและการพู ดตามสถานการณ์ จริ งที่ ใช้ ได้ จริ ง เสมือ น อังกฤษ และ
เจ้าของภาษา
คาอธิบาย
รายวิชา
๓๐๒ ๓๐๗ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖) ๓๐๒ ๓๐๓ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Structure and Writing in English)
(Structure and Writing in English)
ฝึกการเขีย นโดยศึกษาวิเคราะห์ โ ครงสร้างหลักไวยากรณ์ของประโยค
ฝึกการเขียน โดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักไวยากรณ์ของ
และองค์ ป ระกอบของงานเขี ย นระดั บ ย่ อ หน้ า เน้ น การเขี ย นประโยคที่ มี ประโยค และองค์ประกอบของงานเขียนระดับย่อหน้า เน้นการเขียนประโยคที่มี
ความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
ความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๙๑

๓๐๒ ๓๑๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Listening and Speaking)
ฝึกใช้ทักษะการฟังและการสนทนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์และ
หัวข้อต่าง ๆ ที่กาหนดเน้นความสามารถในการสื่อความหมาย ความเหมาะสมใน
การใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้องและรูปแบบของประโยคอันเป็นที่ยอมรับ

๓๐๒ ๓๐๔ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ ๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Listening and Speaking in English for Presentation)
ชื่อ
ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด โครงสร้ า งภาษาอั ง กฤษ ศั พ ท์ ภาษาไทย
สานวน วัฒนธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติในการนาเสนอ วิธีการและขั้นตอนใน อังกฤษ และ
การนาเสนอข้อมูล
คาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ ๓(๓-๐-๖)
(Informative and Argumentative Writing in English)
ศึกษาหลักและฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบายและอภิปราย เน้นการเขียน
แบบแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
๓๐๒ ๔๑๔ การฟังภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
(๓-๐-๖)
(Specific Listening in English)
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา ข่าว บันเทิง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ๓(๓-๐-๖)
(Informative and Argumentative Writing in English)
ศึกษาหลักการ และวิธีการเขียน ฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบาย
และอภิปราย เน้นการเขียนแบบแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
๓๐๒ ๔๐๖ การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๓(๓-๐-๖)
(Specific Listening and Speaking in English)
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา ข่าว
บันเทิง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๒ ๔๐๗ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
(Analytical Reading in English)
ศึ ก ษาวิ ธี และฝึ ก อ่ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ ความด้ า นสั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อนามาวิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา บริบท การสร้างคา
และการใช้สานวนโวหาร สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง หรือความเห็น
ของผู้เขียน

๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
(Analytical Reading )
ฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อจาแนก แยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการ
เขีย นแบบต่ าง ๆ เพื่ อให้ เ ข้าใจความคิด ของผู้ เขีย นและหาข้ อสรุป จากเหตุผ ล
ข้ออ้าง ทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง หรื อ
หาความเห็นของผู้เขียน ฝึกการวิจารณ์งานเขียนต่าง ๆ

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๙๒

แก้ไขรหัส
ชื่อ
ภาษาไทย
รายวิชา
แก้ไขรหัส
ชื่อ
ภาษาไทย
รายวิชา
แก้ไขรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๔๑๖ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖) ๓๐๒ ๔๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Advanced Listening and Speaking)
(Professional Listening and Speaking in English)
ชื่อ
ฝึกทักษะในด้านการฟัง การออกเสี ยง การพูดในระดับที่ยากขึ้น ทั้งใน
ศึกษาเนื้อหาที่สอดคล้องกับวิชาชีพ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา ฝึกการสนทนาโต้ตอบ การรายงานปากเปล่า การ เป็นเครือ่ งมือประกอบอาชีพ
อังกฤษ และ
อภิปรายกลุ่ม และตอบคาถามจากกลุ่ม
คาอธิบาย
รายวิชา
๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓(๓-๐-๖) ๓๐๒ ๔๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓(๓-๐-๖)
แก้ไขรหัส
(Advanced English Pronunciation )
(Advanced English Pronunciation )
รายวิชา
ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน เน้นสาเนียง ทานอง เสียง
ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน เน้นสาเนียง ทานอง
หนักเบา ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
เสียงหนักเบา ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา
๓๐๒ ๓๒๖

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓(๓-๐-๖)
(English for Office Personnel)
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการ และ
บุคลากรอื่นในสานักงานจาเป็นต้องใช้ เน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษา ทั้ง
ทางด้านรูปแบบกาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่านและการบันทึกการประชุม
การด าเนิ น การประชุ ม และการเขี ย นเอกสาร เขีย นจดหมายติด ต่ อ ระหว่ า ง
ประเทศให้มีการศึกษานอกสถานที่
๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Independent Studies in English)
ให้ นิ สิ ตได้ ฝึ กหั ด ทาผลงานทางวิช าการขั้ น ต้นเป็นภาษาอั งกฤษโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิจัย
มากยิ่งขึ้น
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๓๐๒ ๔๑๐ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓(๓-๐-๖)
(English for Office Personnel)
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสานักงานที่จาเป็นต้องใช้ เน้น
ความเหมาะสมของการใช้ภาษาที่เป็นทางการ เช่น การอ่านและการบันทึกการ
ประชุ ม การด าเนิ นการประชุ ม และการเขีย นเอกสาร เขีย นจดหมายติด ต่ อ
ระหว่างประเทศ

แก้ไขรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๔๑๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Independent Studies in English)
นิสิตฝึกทาผลงานทางวิชาการขั้นต้นด้านภาษาอังกฤษ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ
วิจัยมากขึ้น

แก้ไขรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

หน้า ๙๓

วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ ๓๒ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๙ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ๓๐๒ ๓๑๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
(Intercultural Communication in the English Speaking World)

แก้ไขรหัส
รายวิชา

(Intercultural Communication in the English Speaking World)

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ ปั ญหาต่ าง ๆ ของสื่ อ ความหมายที่ต้ องมีวัฒ นธรรมเป็นปัจ จัยส าคั ญ
การวิเคราะห์ปัญหาของการสื่อสารในกลุ่ ม ระหว่างกลุ่มชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อความหมาย
๓๐๒ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น การใช้ Play on Words, Puns,
Figurative Language,Allusion, Symbol, Tone and Irony หลักการและ
วิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆเช่น บทกวีนิพนธ์ บท
ประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ปัญหาต่าง ๆ ของการสื่อความหมายที่ต้องมีวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสาคัญ
การวิเคราะห์ปัญหาของการสื่อสารในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อความหมาย
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบ ลั กษณะงานวรรณคดีภาษาอังกฤษ
และฝึกตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์ บทประพันธ์ นว
นิยาย เรื่องสั้น บทละคร

แก้ไขรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๓๒๗ การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
(Reading in Social Sciences and Humanities)
ฝึ ก การอ่ า นข้ อ เขี ย นทางด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และการ
ปกครองของประเทศ ที่มีความส าคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจ และสั งคมในปัจจุบั น
แสดงความคิ ด เห็ น วิ เคราะห์ วิจ ารณ์ โดยใช้ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น หรือ คั ด ค้า นใน
รูปแบบการเขียนระดับย่อหน้า และการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา ที่อ่านระหว่างชน
ต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสาร

๓๐๒ ๓๑๔ การอ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษด้ า นสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์
๓(๓-๐-๖)

แก้ไขรหัส
รายวิชา

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(Reading and Writing in Social Sciences and Humanities)

ฝึกการอ่านและเขียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการ
ปกครองของประเทศ ที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสั งคมในปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็ น วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้เหตุผ ลสนับสนุนหรือคัดค้านใน
รูปแบบการเขียนระดับย่อหน้า และการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา ที่อ่านระหว่างชน
ต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสาร

หน้า ๙๔

๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Translation)
ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปลเบื้องต้น ศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล และบทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาการแปล
๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(๓-๐-๖)
(Writing for Specific Purposes)
ศึกษารูปแบบและฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในหน้าที่การงาน
เพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจและส่วนตัว ศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้อง

๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Public Speaking)
ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบแผนโดยใช้หลักวาทศิลป์
และศิลปะการใช้เสียงที่เหมาะสม ฝึกการเตรียมและกล่าวคาปราศรัยแบบต่างๆ
เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูงใจ การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๓๐ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓(๓ -๐ -๖ )
(Important Places of Religion in Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
และฝึกบรรยายสถานที่เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓๐๒ ๓๑๕ หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Translation)
ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปล ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ
ที่สัมพันธ์กับการแปล และบทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาการแปล
๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๒(๒-๐-๔)
(Writing for Specific Purposes)
ศึกษารูปแบบ และฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในหน้าที่การงาน
เพื่อการสื่อสารในวงราชการ ธุรกิจ สังคม และส่วนตัว เน้นศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๓๑๗ ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
๓(๓-๐-๖)
(English for Guide)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จาเป็น
สาหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การพรรณนาและบรรยายประวัติของบุคคล สิ่งของ
และสถานที่สาคัญ รวมทั้งสาระสาคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
การปกครอง และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการพูดและฟัง
๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Public Speaking in English)
ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบแผนโดยใช้หลักวาทศิลป์
และศิลปะการใช้เสียงที่เหมาะสม ฝึกการเตรียมและกล่าวคาปราศรัยแบบต่างๆ
เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูงใจ การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Important Places of Religion in Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานท่องเที่ยวที่สาคัญทางศาสนาในประเทศ
ไทย และฝึ กบรรยายสถานที่เหล่ านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน มี
การศึกษานอกสถานที่
หน้า ๙๕

แก้ไขรหัส
รายวิชา

แก้ไขรหัส
รายวิชา
วิชาใหม่

แก้ไขรหัส
รายวิชา

แก้ไขรหัส
รายวิชา

๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
(Academic Writing)
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการโดยวิธีค้นคว้า รวบรวมเรียบ
เรียงและเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงาน การเขียนสรุป การเขียนบทคัดย่อ
และการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Contrastive Studies of English and Thai)
ศึกษาระบบวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทยในระดับเสียง คา และประโยค ความหมาย วัฒนธรรม และองค์ประกอบ
อื่ น ๆ ของภาษา ส ารวจข้ อคล้ ายคลึ งกั นและข้ อแตกต่ างระหว่ างภาษาทั้ งสอง
เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

๓๐๒ ๔๒๐ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
(Academic Writing)
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการ โดยวิธีค้นคว้า รวบรวม
เรียบเรียง และเสนอข้อมูลในรูปแบบของงานวิชาการประเภทต่าง ๆ

แก้ไขรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Contrastive Studies of English and Thai)
ศึกษาระบบและวิธีวิเคราะห์ เปรียบเทียบภาษา และเปรียบเทียบ
ภาษาอั ง กฤษกั บ ภาษาไทยในระดั บ เสี ย ง ค า ประโยค ความหมาย และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของภาษา วิเคราะห์ข้อคล้ายคลึงกันและข้อแตกต่างระหว่าง
ภาษาทั้งสอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

แก้ไขรหัส
รายวิชา

๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสาหรับการเป็นพิธีกร
๓(๓-๐-๖)
วิชาใหม่
(English for Master of Ceremony)
ศึกษาหลักการพูดของการเป็นพิธีกร ฝึกเขียนบทพิธีกรในถานการณ์
ที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเตรียมตัวเพื่อพูด และ
ฝึกการใช้ภาษาท่าทางและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเป็นพิธีกร
วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ ๙ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๓๒๓ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) แก้ไขรหัส
( Buddhist Literary Works in English)
(Buddhist Literary Works in English)
และ
ศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ เช่น นิยาย เรื่องสั้น
ศึกษาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษประเภท แผนการ
บทละคร ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และวรรณกรรมร่วมสมัย ทั้งฝ่ายเถรวาทและ สอนรายวิชา
มหายาน

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๙๖

๓๐๒ ๓๐๒ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๓๒๔ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Reading Tipitaka in English)
(Tipitaka Reading in English)
ศึกษาการอ่านบทคัดเลือกจากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ
ฝึกอ่านพระไตรปิฎ กภาคภาษาอังกฤษ ที่คั ดเลื อกจากพระสุ ตตันติ
พระอภิธรรมปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
ปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๔๒๕ สัมมนาภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Buddhism in English)
(Seminar in English)
สัมมนาปัญหาที่สาคัญภาคภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กาหนด
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักเป็นภาษาอังกฤษ

แก้ไขรหัส
และ
แผนการ
สอนรายวิชา
แก้ไขรหัส ชื่อ
วิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
แผนการสอน
และคาอธิบาย
รายวิชา

๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๔๒๖ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
(Writing Articles on Buddhism)
(Writing Articles on Buddhism)
ฝึกเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
ฝึ ก เขี ย นบทความภาษาอั ง กฤษเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ทาง
พระพุทธศาสนา

แก้ไขรหัส
แผนการ
สอน และ
คาอธิบาย
รายวิชา
๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน ๒(๒-๐-๔)
๓๐๒ ๔๒๗ สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖) แก้ไขรหัส
(Dhamma Talk and Meditation)
(Dhamma Talk and Meditation)
และ
ฝึ ก การบรรยาย อภิ ป รายและการน าเสนอหลั ก ธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ฝึกสนทนา และอภิปรายหลักธรรม และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานภาค แผนการ
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
ภาษาอังกฤษ
สอนรายวิชา
๓๐๒ ๓๒๒

การแปลระดับสูง
๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๓๒๘ การแปลระดับสูง
๓(๓-๐-๖) แก้ไขรหัส
(Advanced Translation)
(Advanced Translation)
และ
ฝึ ก การน าทฤษฎี ห ลั ก การแปลมาใช้ ใ นการแปลต้ น ฉบั บ จาก แผนการ
ฝึ ก การใช้ท ฤษฎีท างภาษาและหลั กการแปลในการแปลต้ นฉบั บ
ภาษาอังกฤษเป็ น ภาษาไทย และภาษาไทยเป็ น ภาษาอังกฤษ ฝึ กวิธีวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกวิเคราะห์สาเหตุ สอนรายวิชา
ข้อผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงบทแปล
สาเหตุข้อผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงในบทแปล
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๙๗

๓๐๒ ๔๓๑ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๒(๒-๐-๔)
(Specific Translation)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษา และหลักการแปล
ต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานเขียนด้านพระพุทธศาสนาประเภทข่าวและงาน
วิช าการสาขาวิช าต่า ง ๆ และฝึ ก วิธีก ารใช้ภ าษา คาศัพ ท์ ส านวน ไวยากรณ์
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๔๓๒ การแปลแบบล่าม
๒(๒-๐-๔)
(Interpretation)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการแปลแบบ
ล่าม วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด และการพูดในที่สาธารณะ ฝึก
การใช้ทฤษฎีและหลักการในการแปลแบบล่ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Phonology)
ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่อง สระ
พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ทานอง เสียงและจังหวะเสียง ฝึกฟัง ฝึกออก
เสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร
๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Morphology and Syntax in English)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประกอบคาและประโยคใน
ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓๐๒ ๓๒๙ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๓(๓-๐-๖)
(Specific Translation)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษา และหลักการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นงานเขียนด้านพระพุทธศาสนาประเภทข่าวและงานวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ
และฝึกวิธีการใช้ภาษา คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขรหัส
รายวิชา

๓๐๒ ๔๓๐ การแปลแบบล่าม
๓(๓-๐-๖)
(Interpretation)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการแปลแบบล่าม วิเคราะห์
ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด และการพูดในที่สาธารณะ ฝึกการใช้ทฤษฎี
และหลั ก การในการแปลแบบล่ ามจากภาษาอัง กฤษเป็น ภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

แก้ไขรหัส
รายวิชา

๓๐๒ ๓๓๑ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Phonology)
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาอังกฤษในเรื่อง สระ พยัญชนะ การลงเสียง
หนักเบา ทานอง เสียงและระดับเสี ยง ฝึ กฟัง ฝึ กออกเสียงและถ่ายทอดเสียง
ภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร
๓๐๒ ๔๓๒ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Morphology and Syntax in English)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห น่ ว ยค า การประกอบค า การสร้ า งค า และ
โครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

แก้ไขรหัส
รายวิชา

หน้า ๙๘

แก้ไขรหัส
รายวิชา

๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔) ๓๐๒ ๔๓๓ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Semantics)
(English Semantics)
ศึกษาวิธีสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ โครงสร้างของความหมายใน
ศึกษาความหมายในภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ ความหมายใน
ระดั บ ค า ประโยคและข้ อ ความความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหมายกั บ ความรู้ ระดับคา ระดับประโยค และระดับข้อความต่อเนื่อง ศึกษาวิธีการตีความหมายใน
พจนานุกรม การจัดหมวดศัพท์ ตามความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย ตลอดจน
เกี่ยวกับโลกรอบตัว
การสื่อสารทางตรงและทางอ้อมด้วยภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๓๔ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Literature)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการของวรรณคดี อั ง กฤษ ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกจนถึ ง ยุ ค
ปัจจุบัน ศึกษางานประพันธ์ประเภทต่างๆ ในวรรณคดีอังกฤษ โดยคัดวรรณกรรม
บางตอนของนั กเขีย นที่ ส าคั ญในแต่ล ะสมัย มาศึก ษาอย่า งละเอีย ด พร้ อมทั้ ง
ชี้ให้เห็นอิทธิพล ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สถาบันสังคมแนวความคิดต่างๆ ที่
มีต่อวรรณคดีในสมัยนั้น
วิชาใหม่

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน้า ๙๙

แก้ไขรหัส
รายวิชา

วิชาใหม่

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๐๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
-------------------------เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๔๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบั งคับ นี้ เรี ย กว่า “ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ว่าด้ว ยการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“นิสิต” หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นพระภิกษุสามเณร
๖.๑.๑ เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือ
๖.๑.๒ เป็ น ผู้ ส อบได้เ ปรียญธรรม ๓ ประโยคและเป็นผู้ ส าเร็จการศึกษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๑.๓ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระปริยัติ
ธรรมสามัญศึกษา หรือ
๖.๑.๔ เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองและเมื่อได้รับ การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องศึกษา
วิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
๖.๑.๕ เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรม ผู้สาเร็จการศึกษา ประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖.๑.๖ เป็ น ผู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น กรณี พิ เ ศษ เพื่ อ ขอรั บ ปริ ญ ญา
ตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกาหนด
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๐๑

๖.๑.๗ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ในการศึกษา
๖.๑.๘ ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความ ประพฤติหรือ
วินัย
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
ข้ อ ๘ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ ประจาคณะหรือ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่จะรั บเข้าศึกษามีอานาจพิจารณา เทียบ
รายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขและจานวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ผู้
นั้นขอเข้าศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๓ ภาค
การศึกษาปกติ
ข้อ ๙ การนับวันต่างๆ ตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป
หมวดที่ ๑
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System) โดยแบ่งเวลา
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง อีกหนึ่งภาคก็ได้
โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับภาคปกติ ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และต้อง
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ต่อเนื่อง ระยะเวลา
การศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครางสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ ให้กาหนด หน่วยกิต (Credit) เป็นหน่วยสาหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต่ละ
รายวิชา
ข้อ ๑๔ การกาหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้กาหนดเกณฑ์ดังนี้
๑๔.๑ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟังบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และมีการเตรียม หรือการศึกษานอก
เวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อรวมกับ
การศึกษานอกเวลาเรียนแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่า กับ ๑ หน่วย
กิต
ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกาหนดหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน โดยจะต้องมีวิชาแกน
พระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละหลักสูตร
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๐๒

ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรื อวิทยาลัยที่
จะออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์
ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียนและ
วัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน
ภายหลังวันลงทะเบียนรายวิชาแล้ว หากคณะหรือวิทยาลัยจาเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาใหม่ เพิ่มขึ้น หรือไม่
เปิ ดสอนรายวิช าใดที่ได้แจ้ งไว้ก็ให้ ดาเนิ น การได้แต่ต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะ กรรมการประจาคณะหรือ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยและต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่จะขอ
ย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดย จะต้องมีเวลาการศึกษา
ต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษา ปกติและต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อย
กว่า ๖๐ หน่วยกิต
ข้อ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยกาหนดจานวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียนและ
สอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระทาเมื่อสิ้นภาค การศึกษาปกติทุกภาค
ข้อ ๒๐ สภาพนิสิต แบ่งออกได้ดังนี้ :๒๐.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ (On Promotion)
ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
๒๐.๑ นิสิตสภาพรอพินิจ (On Probation)
ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐
การจาแนกสภาพนิสิตจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ทั้งนี้ ยกเว้นนิสิต ที่เข้าศึกษาเป็นปี
แรก ซึ่งการจาแนกสภาพจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา
กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิสิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่ปรึกษาของ
นิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๒๑ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ นิสิตอาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดีหรือ
ผู้อานวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒๑.๒ ได้รับทุนการศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มาแสดงต่อ
มหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญ
ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา นิสิตต้องยื่น
คาร้องต่อคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัด อย่างช้าภายใน ๗ วัน นับจาก วันที่เปิดภาคการศึกษา และ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้ หากไม่ปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออก
จากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที
อนึ่ง ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว หรือในระหว่างภาค
การศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่าเสมอ ในระยะก่อนการยื่ นคาร้องขอลาพัก
หากรายวิชาใดนิสิตขาดเรียนเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผลการศึกษาระดับ F เฉพาะรายวิชานั้น
และให้นาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย
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ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา ถ้า
นิสิตยังมีความจาเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ ดังกล่าวแล้ว
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น คาร้องขอกลับเข้า
ศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อานวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่มี
สิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่คณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเห็น
ว่ามีเหตุสาคัญและจาเป็นที่ทาให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นคาร้องขอ กลับเข้าศึกษาได้ทันตามกาหนดจะอนุมัติให้เป็นกรณี
พิเศษก็ได้
ข้อ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและรายชื่อ
นิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด
หมวดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดมายื่น ต่อกองทะเบียนและวัดผล
ด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิ ตตามวันที่กาหนดต้องแจ้ง เหตุขัดข้องให้กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วัน หลังจากที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ จึงอนุญาตให้มอบหมายผู้แทนมา
ขึ้นทะเบียนได้ ทั้งนี้ ต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวัน เปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตต้องลงทะเบี ยนรายวิชาตามที่ประสงค์จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่กอง
ทะเบียนและวัดผลกาหนดไว้
๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบี ยนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระ
ค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างชาระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ และนิสิตจะได้รับรายงานผล
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
๒๕.๔ นิ สิ ต ที่ ม าลงทะเบี ย นรายวิ ช าหลั ง จากวั น ที่ ก องทะเบี ย นและวั ด ผล ก าหนดให้ ถื อ ว่ า มา
ลงทะเบียนช้า ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ
ไป
๒๕.๕ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรก
ของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน เว้นแต่ไ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย
เป็นกรณีพิเศษ ทั้งระยะเวลาที่พ้นกาหนดนั้นไม่นานเกินสมควร และต้องชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๒๕.๔
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ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้ ถ้าเวลาเรียน นับจากวันลงทะเบียน
รายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนด้วย แต่ทั้งนี้
ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปิดทาการ
สอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนิสิตผู้
นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
๒๕.๗ ถ้าไม่เกินกาหนด ๒ ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิตตามข้อ
๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร
โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณีเช่นนี้นิ สิตต้องเสี ยค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่า ธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่ค้างชาระ (ถ้ามี) ด้วย
ข้อ ๒๖ จานวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ :๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตและไม่
เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตและ
ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๒๖.๓ นิ สิ ต พิ เศษที่ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มัติ รั บเข้ าศึ ก ษาเป็น กรณี พิ เศษให้ ล งทะเบี ย น รายวิ ช าตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๗ นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น คาร้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายใน ๗
วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ ปรึกษา ภายในเงื่อนไข
และให้มีผล ดังต่อไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของภาค
การศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถ้ าขอถอนเมื่อพ้น กาหนด ๑๕ วัน แรก แต่ยัง อยู่ภ ายใน ๔๕ วันแรก ของภาค
การศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกาหนด ๗ วันแรก แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือว่านิสิตถอนตัว
จากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่ อ พ้ น ก าหนด ตามข้ อ ๒๘.๒.๒ นั้ น จะกระท ามิ ไ ด้ เว้ น แต่
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเช่นนี้นิสิตจะ
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
๒๘.๒.๔การถอนซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือ คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น และให้นามา คานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
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๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๙ หน่วยกิต ในการศึกษาภาค
ปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนในบางกรณี
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
หมวดที่ ๓
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา
ข้ อ ๓๑ การวั ด ผลการศึ ก ษาอาจท าได้ ห ลายวิ ธี ในระหว่ า งภาคการศึ ก ษาจะมี ก ารสอบทุ ก ราย วิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อานวยการ วิทยาลัยประกาศให้
นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕
นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กาหนดดังกล่าว และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้ระดับ F ใน
รายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
ข้อ ๓๓ การประเมินผลการศึกษา
ระบบการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นให้มีผลการศึกษาระดับ (Grade) และค่าระดับ (GradePoint) ดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับ
ค่าระดับ
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
A
๔.๐
ดีมาก (VERY GOOD)
B+
๓.๕
ดี (GOOD)
B
๓.๐
ค่อนข้างดี (VERY FAIR)
C+
๒.๕
พอใช้ (FAIR)
C
๒.๐
ค่อนข้างพอใช้ (QUITE FAIR) D+
๑.๕
อ่อน (POOR)
D
๑.๐
ตก (FAILED)
F
๐
ทั้งนี้ เกณฑ์คะแนนต่าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้นๆ คือ ระดับ D
ข้อ ๓๔ การให้ระดับ F ให้กระทาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ นิสิตเข้าสอบและสอบตก
๓๔.๒ นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัย
๓๔.๓ นิสิตไม่มีสิทธิเข้าสอบ ตามข้อ ๓๒
๓๔.๔ นิสิตขอถอนรายวิชาในกรณีอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๔
๓๔.๕ นิสิตไม่แก้ผลการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ (I) ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๓๗ วรรค ๒
๓๔.๖ นิสิตกระทาผิดระเบียบการสอบไล่และได้รับการตัดสินให้สอบตก
ข้อ ๓๕ นอกจากการวัดผลเป็นระดับตามข้อ ๓๓ แล้ว รายงานผลการศึกษาอาจแสดงได้ด้วย สัญลักษณ์อื่นอีก
ดังนี้
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สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory)
สอบได้ไม่กาหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไม่กาหนดระดับ
W (Withdrawn)
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสู ตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลั กษณะ
เช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้ และให้แสดงผลการศึกษาโดยใช้
สัญลักษณ์ S หรือ U
รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๗ การให้สัญลักษณ์ I สาหรับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ให้กระทาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ :๓๗.๑ นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามกาหนด ที่อาจารย์ผู้สอนวิชา
นั้นสั่งหรือดาเนินการในภาคการศึกษา
๓๗.๒ นิสิตป่วยไม่อาจกระทาการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์มาแสดงต่อ
มหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีหรือผู้อานายการวิทยาลัย หรือด้วย เหตุสุดวิสัย
บางประการ ซึ่งทาให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสาหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น
ในกรณีดังกล่าวตามข้อ ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องทาการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับมอบหมาย
จาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพื่อให้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันลงทะเบียนรายวิชา
ในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะถูกปรับเป็น F ทันที
นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิตผู้นั้นจะมี
ประวัติการเรียนเป็นพิเศษ และผลไม่สมบูรณ์ (I) นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูงกว่า C ได้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุ ลพินิ จของอาจารย์ผู้ สอนหรื ออาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ
ข้อ ๓๘ การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิตต้อง
เรียนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับ
ข้อ ๓๙ การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิตต้ อง
เรียนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้สัญลักษณ์ S
ข้อ ๔๐ การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระทาเฉพาะรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จานงในวัน
ลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล
ข้อ ๔๑ การให้สัญลักษณ์ W ให้กระทาเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๒ และ ๒๘.๒.๓
ข้อ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้ น ในรายวิชาที่
หลักสูตรกาหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D
หากรายวิ ช าที่ ส อบตกเป็ น วิ ช าบั ง คั บ ในหลั ก สู ต ร นิสิ ต จะต้ อ งลงทะเบี ยนเรี ย นวิ ช านั้ น จนสอบ ได้ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคแรก
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หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้น หรืออาจลง ทะเบียนเรียนวิชา
อื่นแทนก็ได้
ข้อ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก ส่วน รายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้
ข้อ ๔๔ การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๒
เท่านั้น
๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นับจานวนของ หน่วยกิตของ
รายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิตเฉพาะ
รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม
ข้อ ๔๕ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค โดยคานวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย ของรายวิชา
ที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้สาหรับภาคการศึกษานั้น ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค (SEMESTER GRADE
POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยสาหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต่เริ่มเป็นนิสิตถึง
ภาคการศึกษาปัจจุบัน ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUMULATIVE GRADE POINT AVERAGE = CUM GPA)
ข้อ ๔๖ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค (SGPA ) คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่าระดับ
ต่อหน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมดที่
ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๔๗ การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA ) คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่าระดับ
ต่อหน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจานวน หน่วยกิตทั้งหมดที่ได้
ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ากันหรือแทนกันก็ตาม
ข้อ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, W, Au จะไม่นามาคานวณหาค่า ระดับเฉลี่ย
ตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
ข้อ ๔๙ การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ปัดเศษ
หมวดที่ ๔
การเตือนและการรอพินิจ
ข้อ ๕๐ มหาวิท ยาลั ย จะน าผลการศึก ษาของนิสิ ตแต่ล ะรายมาพิ จารณาทุก ภาคการศึก ษา รวมทั้ ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะได้รับ
การเตือน (เตือน ๑ หรื อ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถั ดไป หรือถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๑ ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการ ศึกษานั้น ต่ากว่า
๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยซึ่งไม่นับเป็นการเตือนตาม ข้อ ๕๓
ข้อ ๕๒ นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิยาลัย ไม่ต่ากว่า ๑.๗๕ มิฉะนั้น
จะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ข้อ ๕๓ หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐ อยู่
เช่นเดิม ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียนเรียนด้วย
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ข้อ ๕๔ ในภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษานั้นต่า
กว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕
ข้อ ๕๕ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษาต่อไปตามที่เห็นสมควร
โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้ข้อบังคับ ๖๒.๑ และข้อ ๖๒.๕
ข้อ ๕๖ กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ ๒.๐๐ ภายใน
ระยะ ๓
ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี) สาหรับภาคการศึกษาปกติ นับแต่วันที่ขึ้น ทะเบียนเป็นนิสิต
ข้อ ๕๗ ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การย้ายโอนคณะสังกัดก็ดี การพักการศึกษาก็ดี ไม่มีผล
ทาให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ ๕
การพ้นสภาพนิสิตและวินัยของนิสิต
ข้อ ๕๘ นิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีต่อไปนี้
๕๘.๑ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๖๔
๕๘.๒ ได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยให้ลาออก
๕๘.๓ ถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ในกรณีดังต่อไปนี้
๕๘.๓.๑ ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดการศึกษาหนึ่งตามข้อ ๒๕.๖
๕๘.๓.๒ เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งภาคการศึก ษาแล้วไม่ชาระค่าบารุง มหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี
๕๘.๓.๔ สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (ปีที่ ๑ หรือปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี) ต่ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาคการศึกษา
แรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ากว่า ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นต้นไป สอบได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เป็นเวลาสองภาคการศึกษา ติดต่อกัน
๕๘.๓.๗ ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบได้ไม่ครบตามหลั กสู ตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ ย สะสม ตลอด
หลักสูตรไม่ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทาการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไม่สามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่แต่ละ
คณะกาหนดไว้ในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรือตาย
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ข้อ ๕๙ นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว หากจะกลับมาศึกษาใหม่จะนาหน่วยกิตสะสมเดิม มาใช้ประโยชน์
ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่นิสิตกระทาผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่งหรือประกาศอื่น ของมหาวิทยาลัย
ต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ์
๖๐.๒ พักการเรียน
๖๐.๓ พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรือการสอบ ระหว่างภาค ให้
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นิสิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการควบคุมการสอบ
เป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น
๖๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระทาผิดดังต่อไปนี้
๖๑.๑.๑ ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ที่นิสิตผู้นั้นสังกัด
อยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้
การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระทาผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทาผิด และ
ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
๖๑.๒ ถ้ า เป็ น ความผิ ด ประเภทผิ ด ระเบี ย บการสอบอย่ า งอื่ น นอกเหนื อ จากข้ อ ๖๑.๑ ให้
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีความผิด แต่
จะต้องไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ ๖๑.๑.๑
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค ณบดี ห รื อ ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ที่ นิ สิ ต ผู้ ก ระท าผิ ด นั้ น สั ง กั ด อยู่ ด าเนิ น การลงโทษตาม มติ ข อง
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที
หมวดที่ ๖
การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต
ข้อ ๖๒ การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะหนึ่งได้ต่อเมื่อ
ได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก ถูก
สั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดงความจานง
เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี หรือผู้อานวยการ วิทยาลัย ที่ตนสังกัดอย่างช้า ๑๕ วันก่อน
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ให้คณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งคาขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะหรือ
วิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจา วิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้ว ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖๒.๓ การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องดาเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา เว้นแต่
อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
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๖๒.๔ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลั ยที่รับย้ายโอน มีอานาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว เพื่อกาหนดเงื่อนไขการศึกษา และจานวน หน่วยกิ
ตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน
ให้คณะหรือวิทยาลัยที่รับ ย้ายโอน ดาเนินการ ตามความในวรรคแรกให้เสร็จสิ้นและแจ้งผลให้ กองทะเบียน
และวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
๖๒.๕ การนับระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓ และข้อ ๖๔.๑ ให้นับระยะเวลา การศึกษาใน
คณะเดิมรวมด้วย
ข้อ ๖๓ สาหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้นาผลการศึกษา ของรายวิชาต่างๆ ที่
ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย แม้รายวิชาที่นิสิตผู้ ย้ายโอนคณะได้ศึกษาจะไม่
ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม สาหรับนิสิตที่โอนคณะหรือวิทยาลัยมาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นให้ทาการประเมินผล เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น
ในกรณีที่นิสิตมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ลงทะเบียน เรียน
บางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นาผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา คานวณหาค่าระดับ
เฉลี่ยด้วย
หมวดที่ ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อที่ ๖๔ นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :๖๔.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๖๔.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้น
๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า C หรือได้สัญลักษณ์ U
ในรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้และ
๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคย
ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๑

ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ และ
๖๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่างร้ายแรงในระหว่างที่
ศึกษา
ข้อ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม เว้นแต่
จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมด
ข้อ ๖๗ นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิตจะ
สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
ข้อ ๖๘ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยและผู้อานวยการ กองทะเบียนและ
วัดผลเป็นผู้พิจารณาคาร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป
ข้อ ๖๙ สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะประกาศกาหนดวัน ให้ทราบเป็นปีๆ
ไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๑ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
๗๑.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ ตามข้อบังคับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ลงชื่อ
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก - โท
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๗๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาเอก
๔๖ หน่วยกิต
๒.๒.๓ วิชาโท
๑๘ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเดี่ยว
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๗๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา
๖๔ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐
-------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐
จึงให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้ :ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
๖.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๘) เป็นผู้สาเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๕

(๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภา
วิชาการกาหนด
(๑๐) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย”
๖.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
อื่นรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จ
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภา
วิชาการกาหนด
(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ลงชื่อ
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๑๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ งพระราชบัญ ญัติ มหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค (Semester Credit System)
โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่ส อง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕
สัปดาห์
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สองอีก
๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
ปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บปริ ญญาตรีใ ช้ เ วลาศึ กษาไม่ เกิ น ๘ ปี
การศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึก ษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาที่ ๕
ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่ด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกาหนดหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน โดย
จะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน แต่ละหลักสูตร”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาหรือวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกข้อ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ จานวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนในภาคการศึกษาฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
๖ หน่ว ยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่ว ยกิต ส่ ว นในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้ลงทะเบียน
รายวิชาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้สาเร็จการศึกษาได้ไม่ต่ากว่า ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า ด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในเจ็ดวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้
๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ดวัน
แรกของภาคการศึ กษาฤดู ร้ อน หรื อนิ สิ ตที่ ถู กสั่ งพั กการศึ กษา
รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W ในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันแรก แต่ยังอยู่ภายในสี่สิบห้า
วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันแรก แต่
ยังอยู่ภายในยี่ สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ถือว่านิสิ ต
ถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W ใน
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รายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นกาหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทามิได้
เว้ นแต่ คณะกรรมการประจ าคณะหรื อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยเห็นสมควรอนุมัติด้วยเหตุผลพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ นิสิต
จะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่ งมิ ได้ รั บอนุ มั ติ จากคณะกรรมการประจ าคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลั ย ตามข้อ ๒๘.๒.๓ นิสิ ตจะได้รับ
ระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๙ หน่วยกิต
ในการศึ ก ษาภาคปกติ ไ ม่ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕
นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กาหนดดังกล่าว และมิได้รับอนุมัติ จากคณบดี
หรือผู้อานวยการวิทยาลัย จะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย”
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อ ๖๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต้ อ งสอบได้ ห น่ ว ยกิ ต ครบตามหลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไม่ เ คยสอบได้ ต่ ากว่ า C หรื อ ได้ สั ญ ลั ก ษณ์ U ในรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนไว้และ
๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ ต้ อ งสอบได้ ห น่ ว ยกิ ต ครบตามหลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๒๕
๖๕.๒.๓ ไม่ เ คยสอบได้ ต่ ากว่ า D หรื อ ได้ สั ญ ลั ก ษณ์ U ในรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนไว้และ
๖.๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้ เคยประพฤติผิ ดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา”
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ประกาศ ณ วันที่

๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
----------------เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๘, ๑๘ และ ๖๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓/
๒๕๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชา
ใน
ระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิตของรายวิชา ในระดับ
เดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา
ปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือ
สาเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบ
ห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่กาหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคาร้องเฉพาะรายวิชาที่มีผล
การศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า
ให้ ค ณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ ด าเนิ น การรั บ โอนเสร็ จ สิ้ น แล้ ว แจ้ ง ผลการโอนให้ ก องทะเบี ย นและวั ด ผลทราบก่ อ นวั น
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
(๓) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่ศึกษาได้
และนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จา
กมหวิทยาลัย
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๑

(๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาคการศึกษา
ปกติ
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู้ ที่ เ คยศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษามาแล้ ว จาก
สถาบั น อุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลั ย รั บ รอง ต้องยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลั ยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
(๒) รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ใหม่ที่ขอเทียบโอน และจานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นคาร้อง เฉพาะ
รายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐
หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดาเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว
(๔) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่ศึกษา
ได้ และไม่สามารถนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้
(๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการวิทยาลัย จานวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาวิชาการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาวิชาการ
(๕) ผู้อานวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อานวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษา
(๒) ออกประกาศหรือคาสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) รับพิจารณาคาร้องและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อันอยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้การดาเนินการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ดาเนินการไปก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๒

ประกาศ ณ วันที่

๑๔

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๑
----------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ข้ อ ๔ แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย ว่ า
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่วยกิต ของรายวิชาใน
ระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาและ
หน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วใน
สถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการ
เทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู้ที่เคยศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือสาเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นคาร้องขอ
อนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ
แรกที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิช าใหม่ที่ขอเทียบโอน และจานวนหน่ว ยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสามในสี่ ของ
จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของ ผู้ยื่นคา
ร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่
มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๔

ดาเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ ภายใน
ระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้าศึกษา
(๔) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตร
ที่ศึกษาได้ และไม่สามารถนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้
(๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๕

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๖

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๗

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๘

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๒๙

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๓๐

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๓๑

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๓๒

มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า ๑๓๓

