หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
: คณะมนุษยศาสตร์
หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
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. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็ น หลั กสู ตรที่มุ่งสร้ างความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ ภ าษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพให้นิสิตสามารถนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเอง สังคมและพัฒนากิจการ
คณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวน ๑๔๐ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (เอกสารและตาราเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย)
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๐
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๒ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
๖.๓ คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
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๑

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
๖.๔ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
การประกอบอาชีพ
ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอบเข้าทางานราชการในตาแหน่งที่ ก.พ.
กาหนดว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือทางานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่ มีคุณวุฒิ
ด้านมนุษยศาสตร์ โดยสามารถเข้าทางานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
(๑) ครู อาจารย์
(๒) นักวิจัย
(๓) นักบริหารงานทั่วไป
(๔) อนุศาสนาจารย์
(๕) ผู้สื่อข่าว
(๖) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
(๗) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(๘) นักวิชาการศึกษา
(๙) นักวิชาการอิสระ
การศึกษาต่อ
ผู้ที่จบการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาวิช าภาษาอังกฤษ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกริก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งมหาวิ ทยาลัยของรัฐและ
เอกชน ที่รับเข้าศึกษา
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๒

๙. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชนตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทางว
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่
ชาการ
การศึกษา
สาเร็จ
Nagpur University,Idia
Ph.D. (Public
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
๒๕๔๐
*************
Administration)
๒๕๓๗
Nagpur University,Idia
M.A. (Linguistics)
Nagpur University,Idia
๒๕๓๘
M. (Philosophy)
Nagpur University,Idia
๒๕๓๕
M.P.A.
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๒๕๒๙
Poona University, India
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโกวิท พานแก้ว
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๒
*************
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๒๕๒๘
Poona University, India ๒๕๒๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทนงค์ ลาประไพ
M.A. (Linguistics)
*************
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ๒๕๒๐
๙.๒ อาจารย์ประจาชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
*************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโกวิท พานแก้ว
*************
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทนงค์ ลาประไพ
*************
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี
อาจารย์
*************
อาจารย์
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
(ลาเสน)
*************

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Public
Administration)

M.A. (Linguistics)
M. (Philosophy)
M.P.A.
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Linguistics)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (English)
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
พธ.บ.(สังคมวิทยา)
พธ.ม.(ภาษาศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

ปีที่
สาเร็จ
Nagpur University,Idia ๒๕๔๐
Nagpur University,Idia
Nagpur University,Idia
Nagpur University,Idia

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Mysore University, India

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
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๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๕
๒๕๒๙
๒๕๓๒
๒๕๒๘
๒๕๒๔
๒๕๒๐
๒๕๔๒
๒๕๔๐
๒๕๓๔
๒๕๕๓

๓

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลั กสู ตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐–
๒๕๕๔) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่ างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึง
จาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็น
สิ่งจาเป็น รวมถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย
เปูาหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา
สังคมแห่งภูมิป๎ญญาและมีความสุขอย่างยั่งยืน
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เปิดเสรีทางการค้าและ
การเคลื่อนย้านการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ
มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุ กที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ และรองรับการแข่งขันทางสังคม
เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางพุทธศาสตรบัณฑิตที่จาเป็นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิช าชี พ รวมถึง ความเข้า ใจในผลกระทบของบริ บ ทของสั งคม โดยต้อ งปฏิบั ติ ตนอย่ างมื ออาชี พ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
และมุ่งธารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริ การวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป
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๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มภาษา จานวน ๘ หน่วยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต คือ
๐๐๐ ๐๑๔ , ๐๐๐ ๑๑๕, ๐๐๐ ๑๐๙
(๒) วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต ให้เลือกเรียน ๑ ภาษา ในกลุ่มภาษา
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อย
กว่า ๑๘ หน่วยกิต ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) วิชาบังคับ ๔ วิชา ๑๒ หน่วยกิต คือ
๓๐๒ ๓๐๑, ๓๐๒ ๓๐๒, ๓๐๒ ๓๐๓, ๓๐๒ ๓๐๗
(๒) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต คือ
ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอีกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๑๓..๓ การบริหารจัดการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้บรรยายจาก
คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญาของหลักสูตร
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความมุ่งมั่น
ส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้านอื่น ๆ ตามหลักการศึกษาสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาและพัฒนา
สังคมและประเทศต่อไป
๑.๒ ความสาคัญของหลักสูตร
ความสาคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารระหว่างคนต่างวัฒนธรรม
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการทูต
ธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งการอยู่ร่วมกันใน
โลกอย่างสันติสุขแบบยั่งยืน
๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
๑.๓.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา (๔ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
๑. แผนการพัฒนาการเรียนการ ๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการสอนที่
สอนที่ เ น้ น คว ามเป็ น เลิ ศ
เน้นความเป็นเลิศติดตามประเมิน
ทางด้านภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
๒. ส่งเสริมการทาวิจัยและการบริการ
แก่สังคม
๓. ใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการจั ด การ
เรียนกา สอน
๒. แผนการพั ฒ นาเรื่ อ งการ ๑. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาเรื่องการใช้
บู ร ณาการการสร้ า งเสริ ม
ภาษา
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่ านโครงงาน/
กิจกรรม
๓. พั ฒ นานวั ต รรมและสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ น
การสอน
๓. แผนการส่ ง เสริ ม การเรี ย น ๑. เพิ่ ม พู น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
การสอนที่เน้นผู้เร ยนเป็ น
ส่ ง เสริ มผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคัญ ในการ
สาคัญ
เรียนรู้
๒. พัฒ นา/ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึ ก ษาและกิ จ กรรมให้ ส ะท้ อ น
ความเอื้ออาทรและให้ความสาคัญ
ต่อผู้เรียน
๓. พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมการประเมินที่เน้นพมนา
ทักษะผู้เรียน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
ประสิทธฺภาพการสอน
๒. จานวนงานวิจัยและโครงงาน
บริการวิชาการ
๓. ความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
๑. จานวนรายวิชาที่บูรณาการ/
เพิ่มเนื้อหาการใช้ภาษา
๒. จานวนโครงงาน/กิจ กรรมที่
เน้นการใช้ภาษา
๓. จานวนนวัตกรรมและสื่อที่ใช้
ในการสอนเรื่องการใช้ภาษา
๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รของ
คณะ
๓. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
๔. จ านวนรายวิ ช าที่ ใ ช้ ก าร
ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน
๕. ผลการประเมิ น การมี ส่ ว น
ร่ ว ม ข อ ง ผู้ เ รี ย ใ น ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
กิ จ กรรมทางวิ ช าการ และ
กิจกรรมอื่นๆ ของคณะ
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑. ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกาหนดให้มีระยะเวลาและ
จ านวนหน่ ว ยกิ ต เที ย บเคี ย งกั น ได้ กั บ การศึ ก ษาภาคปกติ ทั้ ง นี้ ข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจั ดการเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้อน ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร
๑.๓. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑
เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ ๒
เดือนกันยายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑
(๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๒.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
(๑) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
(๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐, (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑
(๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๒.๒.๓ การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๑)
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๒.๓. ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีความแตกต่างในเรื่องวัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมทั้งมีป๎ญหาในการใช้
ภาษา ทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสถิติเบื้องต้น
๒.๔. กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
มีการจัดหลักสูตรเรียนปรับวิชาพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับนิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในด้านเนื้อหาที่ ให้สาหรับ
ศึกษาในหลักสูตรภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรเสริม ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และสถิติเบื้องต้นให้กับนิสิต
๒.๕. แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
ชั้นปีที่ ๑
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปีที่ ๒
๕๐
๕๐
๕๐
ชั้นปีที่ ๓
๕๐
๕๐
ชั้นปีที่ ๔
๕๐
รวม
๕๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
บัณฑิตสาเร็จการศึกษา
๕๐

๒๕๕๙
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐
๕๐

๒.๖. งบประมาณตามแผน
ปีงบประมาณ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
งบบุคลากร
๑,๗๖๐,๐๐๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๒๘๐,๐๐๐ ๗,๐๔๐,๐๐๐ ๗,๐๔๐,๐๐๐
งบดาเนินการ
๔๔๐,๐๐๐
๘๘๐,๐๐๐ ๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐
รวม
๒,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐
๒.๗. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๘. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
ทั้งนี้เป็น ไปตามข้อบัง คับที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๑
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๘

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑. หลักสูตร
๓.๑.๑. จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๒. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บที่ กาหนดไว้ ในเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ
๑๘ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๗๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๑๐ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาบังคับ
๔๘ หน่วยกิต
๒.๒.๓ วิชาเลือก
๑๖ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
รวม
๑๔๐ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
จาก ๔ กลุ่มรายวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และวิชาเลือก
อีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน
๓๐
หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ
จานวน
๑๘
หน่วยกิต
๒) วิชาเลือก
จานวน
๑๒
หน่วยกิต
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)
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(๒)(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
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ข. วิชาเลือก จานวน 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
เหตุการณ์โลกป๎จจุบัน
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
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๑
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๕
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๖
ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๐
โลกกับสิ่งแวดล้อม
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)
หมายเหตุ :
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา
บาลี ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ 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)
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๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
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)
หมายเหตุ :
ข. วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต
๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ จานวน ๑๐ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๐๒
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๐๓
สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๔๐๔
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๔๐๕
สนทนาธรรมและกรรมฐาน
๒ (๒-๐-๔)
๒) วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๖ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๗ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖))
๓๐๒ ๓๐๘ การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๙ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๑ หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๒ การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๔ การฟ๎งภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๓ (๓-๖-๖)
๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๖ การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ
๓ (๓-๐-๖)
๒.๒ วิชาเลือกสาขา ๑๖ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง
๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๑๑

๓๐๒ ๓๒๖
๓๐๒ ๓๒๗
๓๐๒ ๓๒๘
๓๐๒ ๓๒๙
๓๐๒ ๔๓๐
๓๐๒ ๔๓๑
๓๐๒ ๔๓๒
๓๐๒ ๔๓๓
๓๐๒ ๔๓๔
๓๐๒ ๔๓๕

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
การแปลแบบล่าม
วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

๖.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๖.๔ วิชาโท ๑๘ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชา ในสาขาวิชา
ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(๑) วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๖
๓๐๒ ๓๐๗
๓๐๒ ๓๐๘
๓๐๒ ๓๐๙

โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖))
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

(๒) วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๒

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๓๙

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์เบื้องต้น

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๑๖

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๔
๐๐๐ ๑๔๗
๐๐๐ ๑๕๑

วิชาแกนพระพุทธศาสนา
แต่งแปลบาลี
พระไตรปิฎกศึกษา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)*
รวม

๑๖

หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
* วิชาไม่นับหน่วยกิต

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๓

ชั้นปีที่ ๑
รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๔๘
๐๐๐ ๑๔๙
๐๐๐ ๑๕๒
๐๐๐ ๑๕๘

ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)
ปรัชญาเบื้องต้น
ศาสนาทั่วไป
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
พระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
ประวัติพระพุทธศาสนา

รวม
หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
*วิชาไม่นับหน่วยกิต

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)*
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)

๑๓

๑๔

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๒๘
๐๐๐ ๒๕๙
๐ ๐ ๑๕๐
๐๐๐ ๒๕๓
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒

ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)
มนุษย์กับสังคม
กฎหมายทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การเมืองกับการปกครองของไทย
ภาษาจีนเบื้องต้น
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
พระอภิธรรมปิฎก
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ

รวม

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)*
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒) (๑-๒-๔)*
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๑๔

หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
*วิชาไม่นับหน่วยกิต

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๕

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา

๐๐๐ ๒๓๘

หมวดวิชาศึกษาทั่ว ป (บังคับ)
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๑๒๙

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วัฒนธรรมไทย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ภาษาจีนชั้นสูง

๐๐๐ ๑๔๔
๐๐๐ ๑๔๕
๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๓

วิชาแกนพระพุทธศาสนา
วรรณคดีบาลี
บาลีไวยากรณ์
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รวม

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)*
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑๕

หมายเหตุ : ตารางเรียนรวมของคณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา)
*วิชาไม่นับหน่วยกิต

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๖

แผนการศึกษา สาขาวิชาภาษากฤษ
ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา

รหัสวิชา
๐๐ ๓๕๕
๓๐๒ ๓๐๑
๓๐๒ ๓๐๖
๓๐๒ ๓๐๗
๓๐๒ ๓๐๘
๓๐๒ ๓๐๙
๓๐๒ ๓๒๓
๓๐๒ ๓๒๔

ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
ค. วิชาเอกบังคับ
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
ง. วิชาเอกเลือก
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
รวม

หน่วยกิต
(๒)(๑-๒-๔)*
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒๐

*วิชาไม่นับหน่วยกิต

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๗

แผนการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชั้นปีที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา

หน่วยกิต

๐๐ ๓๕๖

ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖

๑(๑-๒-๔)

๓๐๒ ๓๐๒

ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

๒(๒-๐-๔)

ค. วิชาเอกบังคับ
๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ
๓๐๒ ๓๑๒ การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
ง. วิชาเอกเลือก
๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน

รวม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

๒๐

๑๘

แผนการศึกษาสาขา วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

๓๐๒ ๔๐๓
๓๐๒ ๔๐๔

ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
ข. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์
สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา

๓๐๒ ๔๑๔
๓๐๒ ๔๑๕

ค. วิชาเอกบังคับ
การฟ๎งภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๑ ๔๑๖

การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง

๓(๓-๐-๖)

การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

๓(๓-๐-๖)

ง. วิชาเอกเลือก
การแปลระดับสูง

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๔๕๕

๓๐๒ ๔๑๗

๓๐๒ ๔๒๒

๑(๑-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

จ. วิชาเลือกเสรี
xxxxxx

เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

รวม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๓(๓-๐-๖)

๒๒

๑๙

แผนการศึกษาสาขา วิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา
๓๐๒ ๔๐๕

ชั้นปีที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
ก. วิชาแกนพระพุทธศาสนาประยุกต์
สนทนาธรรมและกรรมฐาน

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)

ค. วิชาเอกบังคับ
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒

๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๓๐

ค. วิชาเอกเลือก
สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย

๓(๓-๐-๖)

xxx xxx

ง. วิชาเลือกเสรี
เลือกศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

๓(๓-๐-๖)

รวม

๒๐

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒๐

๓.๑.๕. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏตามเอกสารในภาคผนวก
๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
วิชาการ
การศึกษา
Nagpur University,Idia
Ph.D. (Public
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
*************
Administration)
Nagpur University,Idia
M.A. (Linguistics)
Nagpur University,Idia
M. Philosophy
Nagpur University,Idia
M.P.A.
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายโกวิท พานแก้ว
M.A. (Linguistics)
*************
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Poona University, India
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทนงค์ ลาประไพ
M.A. (Linguistics)
*************
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
Mysore University, India
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี
อาจารย์
M.A. (English)
*************
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
พธ.บ.(สังคมวิทยา)
อาจารย์
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
พธ.ม.(ภาษาศาสตร์)
(ลาเสน)
*************

ปีที่
สาเร็จ
๒๕๔๐
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๕
๒๕๒๙
๒๕๓๒
๒๕๒๘
๒๕๒๔
๒๕๒๐
๒๕๔๒
๒๕๔๐
๒๕๓๔
๒๕๕๓

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
๑. ดร.คาเอียง กองสิน
๒. ดร.จรรยา อินทร์อ๋อง
๓. ดร.สมร เกษสม
๔. ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์
๕. ดร. สิริพร ชาติพาณิชย์
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกวิปัสสนากรรมฐานและศาสนกิจ)
-ไม่ม-ี
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ ภาษาอังกฤษกับศาสตร์สมัยใหม่
โดยต้องมีผลงานออกมาสู่สาธารณชนและคาดว่าจะนาไปใช้งานหากโครงงานสาเร็จ โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน
๒-๓ คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงาน
ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ
๕.๑. คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษที่ นิ สิ ต สนใจ สามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ น ามาใช้ ใ นการท าโครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
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๒๑

๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงาน และ
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
๕.๓. ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ ๔
๕.๔. จานวนหน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๕.๕. การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
๕.๖. กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดยกาหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
๕.๖.๔ ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
๕.๖.๕ ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจารายวิชา
๕.๖.๖ ผู้สอนเข้าฟ๎งการนาเสนอผลการศึกษาของผู้เรียน
๕.๖.๗ มีการนาคะแนนแต่ละรายวิชาเสนอขอความเห็นจากอาจารย์ประจาวิชา ผ่านคณะกรรมการ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มีการสอดแทรกเรื่อง การสารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการแต่ง
กาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ในกิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา
ด้ า นภาวะผู้ น า และความรั บ ผิ ด ชอบ -ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นิ สิ ต ต้ อ งทางานเป็ น กลุ่ ม และมี ก ารก าหนด
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิต ได้สร้างภาวะผู้นาและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มี กิจ กรรมนิสิ ตที่ มอบหมายให้ นิ สิ ต หมุ นเวีย นกั นเป็น หั ว หน้ าในการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดง
ความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู้ถึงแก่นิสิตในการนาเอาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้
ในการทางานที่จะทาให้นิสิตอยู่ร่วมกับคนอื่นและคนในสังคมได้
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๒๒

๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นป๎ญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ป๎ญหา
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
๒.๒. ความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในป๎จจุบัน
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ทากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานที่ จริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมเป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ลักษณะของแต่ละรายวิชา
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ
๑) การทดสอบย่อย
๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
๒.๓. ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
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๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้
๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) มีความมุ่งมั่น ใฝุรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้

๕) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็น
ผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรีย นรู้ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการนาความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ป๎ญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล
๒.๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
๒.๔.๒ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล และความ
รับผิดชอบ
๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม
๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้สอน
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การจัดการ
อารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอน และการ
ทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
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๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึ กทักษะการสื่อสารระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
๒.๕.๓ กลยุ ทธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิง ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมิ น จากความสามารถในการน าเส นอต่ อ ชั้ น เรี ย นโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์
๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาเฉพาะด้าน
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมันในการทางานให้สาเร็จ
๒) มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓) มีความซื่อสัตย์ กตัญํู มีศีลธรรม
๔) เคารพสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๘.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน
๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นป๎ญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการ
แก้ป๎ญหา
๔) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
๘.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพื่อน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน
๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต
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๘.๒ ความรู้
๘.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายในรายวิชาวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในป๎จจุบัน
๘.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ทั้ ง การบรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ทากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานที่จริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
ที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
๘.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ
๑) การทดสอบย่อย
๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
๔) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
๘.๓ ทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้
๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) มีความมุ่งมั่น ใฝุ รู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่นได้
๕) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้

๘.๓.๒

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม
๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และนาเสนอ
๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง
๘.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น จากผลงานและการปฏิ บั ติ ข องผู้ เ รี ย น ที่ เ กิ ด จากการใช้ ก ระบวนเรี ยนรู้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และนาเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงาน
กรณี ศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ง านและผลงานของผู้ เ รี ย นทั้ ง งานเดี่ ย วและงานกลุ่ ม พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้
ในชั้ น เรี ย น การวั ด ประเมิ น ผลจากข้ อ สอบที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นตอบโดยการคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการ
นาความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพื่อแก้ป๎ญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล
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๒๖

๘.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๘.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ

๘.๔.๒ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
และความรับผิดชอบ
๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ค วามรับผิดชอบ และการเป็น
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรีย นรู้ ระหว่า งผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การ
จัดการอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น
๘.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และ
ความรับผิดชอบ
๑) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของผู้ เ รี ย น ระหว่ า งการเรี ย นการสอน
และการทางานร่วมกับเพื่อน
๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่นาเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

๘.๕.๒ กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอื่นในสถานการณ์ที่หลากหลาย
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือก และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล และการ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒๗

๘.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ประเมิ น จากความสามารถในการน าเสนอต่ อ ชั้ น เรี ย นโดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์
๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔
ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้บ้างเรื่องก็ได้
จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีวินัย
๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น
๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๓.๒ ความรู้

๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
๒) ใช้ความรู้มาอธิบายในรายวิชาวิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
๕) สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในป๎จจุบัน
๓.๓ ทักษะทางปัญญา
๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้
๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพื่อแก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) มีความมุ่งมั่น ใฝุรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอด และสามารถนาความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่นได้
๕) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๓.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒๘

๓.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีทักษะในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นและการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒๙

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 













รายวิชา

๑. คุณธรรม จริยธรรม

๒. ความรู้

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๓. ทักษะทางปัญญา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๓๙
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๒๓๘

มนุษย์กับสังคม
Man and Society
กฎหมายทัว่ ไป
General Law

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔)

Technique of Higher Learning
ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Philosophy
ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
Religions
ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
Language and Communication
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
Introduction to Linguistics
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Basic Mathematics
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(๒) (๒-๐-๔)
Introduction to Logic
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
Basic Statistics and Research

ข. วิชาเลือก ๑๒
หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๐๔

การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)

Politics and Thai Government
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน ๒(๒-๐-๔)
Economics in Daily Life

มอค.๒_สาขาวิชาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๓๐

รหัสวิชา

๐๐๐ ๑๐๕
๐๐๐ ๑๐๖
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๑๘
๐๐๐ ๑๑๙
๐๐๐ ๑๒๐
๐๐๐ ๑๒๑
๐๐๐ ๑๒๘
๐๐๐ ๑๒๙
๐๐๐ ๑๓๐
๐๐๐ ๑๓๑
๐๐๐ ๑๓๕
๐๐๐ ๑๓๖
๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๒๑๒

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔































 











































 











































 











































 











































 







































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 











































 













รายวิชา

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
Man and Environment
เหตุการณ์โลกป๎จจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
Current World Affairs
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
Basic English
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
Advanced English
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)Basic Sanskrit
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
Advanced Sanskrit
ภาษาไทยเบื้องต้น
Basic Thai
ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุนชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษย์กับอารยธรรม
Man and Civilization

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๑. คุณธรรม จริยธรรม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒. ความรู้

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๓. ทักษะทางปัญญา

๓๑





รหัสวิชา

๐๐๐ ๒๑๓
๐๐๐ ๑๔๐
๐๐๐ ๒๔๑
๐๐๐ ๒๔๒

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔































 











































 











































 











































 













รายวิชา
ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Life and Psychology
โลกกับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
World and Environment
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทย ๒ (๒-๐-๔)
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Computer and Information Technology

๑. คุณธรรม จริยธรรม

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๒. ความรู้

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

๓. ทักษะทางปัญญา

๓๒

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑

๑. หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔
วรรณคดีบาลี
๐๐๐ ๑๔๕
บาลีไวยากรณ์
๐๐๐ ๑๔๖
แต่งแปลบาลี
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฏก
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๔๕๗
๑๕๘
๒๕๙

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

พระอภิธรรมปิฏก
๒ (๒-๐-๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๑) (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)
ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๖๒

การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมนิเทศ

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๖๓

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๒

๓

๔

๒. ความรู้
๕

๑

๒

๓. ทักษะทางปัญญา
๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

                  
                  
                  

   
   
   












































































































































































































































































































                  

   

                  
                  
                  

   
   
   

๒ (๒-๐-๔)
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๓๓

  

   

   

รหัสวิชา

รายวิชา

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒

๓

๔

๒. ความรู้
๕

๑

๒

๓. ทักษะทางปัญญา
๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

๓๐๒ ๓๐๑

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
                  
๒(๒-๐-๔)

๓๐๒ ๓๐๒
๓๐๒ ๔๐๓

การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤ ๒(๒-๐-๔)
สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา๒(๒-๐-๔)
สนทนาธรรมและกรรมฐาน ๒(๒-๐-๔)
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐๖)
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น๓(๓-๐-๖)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีองั กฤษ
๓(๓-๐-๖)
หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปราย
ความ
๓(๓-๐-๖)
การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
๓(๓-๐-๖)
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๓(๓-๐-๖)
การฟ๎งภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ๓(๓-๐-๖)
การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๓(๓-๐-๖)
การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓(๓-๐-๖)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๔๐๔
๓๐๒ ๔๐๕
๓๐๒ ๓๐๖
๓๐๒ ๓๐๗
๓๐๒ ๓๐๘
๓๐๒ ๓๐๙
๓๐๒ ๓๑๐
๓๐๒ ๓๑๑
๓๐๒ ๓๑๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒

๓๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗

๓๐๒ ๔๑๘
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๓๔

รหัสวิชา

รายวิชา

๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑

๓๐๒ ๔๑๙
๓๐๒ ๔๒๐
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒

๔๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕

๓๐๒ ๓๒๖
๓๐๒ ๓๒๗
๓๐๒ ๓๒๘
๓๐๒ ๓๒๙
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒
๓๐๒

๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕

๒

๓

๔

๒. ความรู้
๕

๑

๒

๓. ทักษะทางปัญญา
๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑

๑

๒

๓

๔

๒

๓

๔

การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓(๓-๐-๖)
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
การแปลระดับสูง
๒(๒-๐-๔)
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)

                  

   

                  

   











          

   

ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน ๓(๓-๐-๖)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒(๒-๐-๔)
การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย ๓(๓-๐-๖)
การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน ๒(๒-๐-๔)
การแปลแบบล่าม
๒(๒-๐-๔)
วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๒(๒-๐-๔)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖)
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หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
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 เกณฑ์คะแนนต่าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ คือ ระดับ D
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทาได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้าสั มภาษณ์ หรือ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ
เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ
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๓๖

(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ
ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ แก่ (ก) จานวนโครงงานที่นิสิตได้จัดทาและได้รับการยอมรับจาก
สังคมจนได้รับการจดสิทธิบัตร, (ข) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (ง) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑. นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑. สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลาการศึกษา
ตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓.๑.๒. ผ่ า นการฝึ กภาคปฏิบั ติต ามข้ อบั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย ว่ าด้ ว ยการฝึ ก
ภาคปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฎฐาน
๓.๑.๓. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยสาย
ตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(๒) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
๒.๒. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๓) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
(๔) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตร อันประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา เป็นประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจน
กาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ๑.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานที่ -หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
โดยอาจารย์และนิสิตสามารถ
เป็นสากลหรือระดับชาติ(หากมีการ
มาตรฐานที่กาหนดโดยหน่วยงานที่
ก้าวทันหรือเป็นผู้นาในการ
กาหนด)
กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา มี
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
ทางด้านภาษาอังกฤษ
สม่าเสมอ
๒. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝุรู้ ๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
-จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ ๓ ปี
วิชาเรียนที่มีแนวทางให้นิสิตได้
ความรู้ความสามารถใน
ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
วิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
ตนเอง
๓. ตรวจสอบและปรับปรุง
๓. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง -จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนว
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
มาตรฐาน
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจาวิชาให้ ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม
นิสิตได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง ของอาจารย์
๔. มีการประเมินมาตรฐานของ ๔. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือ - จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
ใฝุรู้
สนับสนุนการเรียนรู้
๕. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่า -ผลการประเมินการเรียนการสอน
กว่าปริญญาโทหรือหรือเป็นผู้มี
อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุน
ประสบการณ์หลายปีมีจานวนคณาจารย์ การเรียนรู้ของผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยนิสิต
๖. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นา
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ในทางวิชาการ และหรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ
ทางด้านภาษาอังกฤษหรือในด้านที่
ทุก ๒ ปี
เกี่ยวข้อง
๗. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ไปดู -ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
งานในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ ๔ ปี
ทั้งในและต่างประเทศ
๘.มีการประเมินหลักสูตรโดย
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี
การศึกษาทุกๆ ๒ ปี
และภายนอกอย่างน้อยทุก ๔ปี
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๙. จัดทาฐานข้อมูลทางด้านนิสิต อาจารย์
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ความร่วมมือ
กับสถาบันภายนอก ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
๑๐.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
๒.๒. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มีหนั งสือด้านการ
บริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้
คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
๒.๓. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและ
บางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการ
สอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ ๓
มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
๒.๔. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการ
จัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร สื่อ ๑. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีอุปกรณ์การเรียนการ - รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
และช่องทางการเรียนรู้ ที่
สอน พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
เช่น เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ชั่วโมงที่นิสิตเข้าใช้งาน
การศึกษาในห้องเรียน นอก
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ ๓ มิติ
- สถิตขิ องจานวนหนังสือตารา
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ เครื่องฉายสไลด์
และสือ่ ดิจิทัล ที่มีให้บริการ
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
๓.จัดให้มีห้องสารสนเทศที่นิสิตสามารถเข้าถึง
และสถิติการใช้งานหนังสือ
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๓๙

ประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษได้โดยสะดวก ทั้งข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศ
๔. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน

ตารา สื่อดิจิทัล
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ

๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑. การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๓.๒. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร และผู้ ส อน จะต้องประชุม ร่ว มกัน ในการวางแผนจัด การเรีย นการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
๓.๓. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับ
นิสิต ดังนั้นคณะกาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยาย
อย่างน้อยวิชาละ ๓ ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์
ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑. การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
แต่สามารถใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี
๔.๒. การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถอานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ในขณะเดียวกันสามารถเป็นที่ปรึกษาในเบื้องต้นให้กับนิสิตได้
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
๕.๑. การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ
คณะมนุษยศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกรูป/คน โดยนิสิตที่มีป๎ญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกรูป/คนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกรูป/คนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสิต
๕.๒. การอุทธรณ์ของนิสติ
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการ
สอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต้องการกาลังคนสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้น คาดว่าตลาดแรงงานยังมีความต้องการกาลังคนด้าน
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๔๐

ภาษาอังกฤษนั้นสูงมาก เนื่องจากการขยายตัวของงานในระดับท้องถิ่นรวมไปถึงตลาดแรงงานในภาคเอกชน ทั้งนี้
คณะมนุษยศาสตร์โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุ ตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 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) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(๒) มีร ายละเอีย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในมคอ.๓ & ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่แล้ว
(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารย์ ป ระจ าทุกคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จานวนบุคลากรสนับสนุน การเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
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หมวดที่ ๘
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑. การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา
หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนิสิตและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต ทั้งนี้ ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสิต การ
ประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนา การสอบถามจากนิสิต
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมป๎ญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
๑.๒. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
– ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา
– การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
– การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
– นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
– ประชุมผู้แทนนิสิตกับผู้แทนอาจารย์
– ผู้ว่าจ้าง
– ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่ านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
• รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• การนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
• ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
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๔๓

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๐๐ ๑๐๑
มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิ
บาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ป๎ญหาสังคมไทยในป๎จจุบัน รวมทั้งแนวทาง
แก้ไขป๎ญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของ
กฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม
๐๐๐ ๑๐๗
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์
๐๐๐ ๑๐๘
ปรัชญาเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขา
ปรัชญา และสาระสาคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙
ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสาคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา
หลักคาสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนา
ป๎จจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔
ภาษากับการสื่อสาร
๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟ๎ง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน การอ่านคาร้อยแก้ว คาร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ
โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟ๎ง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการ
ฟ๎ง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
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๐๐๐ ๑๑๕

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จานวนจริง
ระบบจานวนจริง คุณสมบัติของจานวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชั่น ฟ๎งชั่น
เชิงซ้อน แมตริกซ์ การดาเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(๒) (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คาที่เป็นปฏิป๎กษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ การแบ่ง
ญัตติ ความเป็นปฏิป๎กษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการ
และวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถา
วัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ
Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย
๐๐๐ ๑๐๓
การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบัน
ทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย
และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจาวันรูปแบบ
ต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ป๎จจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
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มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
การแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์สาคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาท
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งในโลกป๎จจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คานาหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การ
สร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟ๎ง พูด
อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคาศัพท์
ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การ
เขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคาศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การ
เขียน การอ่านคาศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็น
อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตก
รรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคาถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่งประโยค
สันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐
ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมาย
ในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟ๎ง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟ๎งคาสั่ง คาบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟ๎ง พูด ทักทาย
ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนาตัวเอง แนะนาผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่
แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
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ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์ ความหมาย
ในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟ๎งข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ
การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘
ภาษาจีนเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียน
ภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ป๎จจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙
ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝึกทักษะในการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ป๎จจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ป๎จจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝึกทักษะในการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ป๎จจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคา และระบบประโยค ฝึกการฟ๎ง-อ่าน-เขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจาวัน
๐๐๐ ๑๓๖
ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟ๎ง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ป๎จจุบัน
๐๐๐ ๒๑๑
วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒
มนุษย์กับอารยธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยป๎จจุบัน ความ หมาย
ของอารยธรรมบ่ อเกิดและพัฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ออกและตะวันตกในยุคต่างๆความสั มพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตกที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิด
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆการแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน
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๐๐๐ ๒๑๓

ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการดารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติ
ของจิ ตใจลั กษณะต่า งๆ ผลของสุ ขภาพจิ ต ที่มี ต่อ พฤติก รรมของมนุ ษย์ และการดารงอยู่ ร่ว มกั นในสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๑๔๐
โลกกับสิ่งแวดล้อม
๒(๒-๐-๔)
(World and Environment)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะอุณหภูมิพื้นโลกที่สูงขึ้ น ฝน
กรดและหมอกควันดา สภาวะเรือนกระจก มลพิษทางอากาศ ทางน้า การตัดไม้ทาลายปุา ป๎ญหาขยะล้นโลก
และสารพิษใต้ดิน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักใน
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมั ย ต่าง ๆ ความคิด
เกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิป๎ญญาไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจาวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบดิ จิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบ
การประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลี
๐๐๐ ๑๔๔
วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึกษาประวัติความหมายประเภทและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา
และปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย
๐๐๐ ๑๔๕
บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
(Pali Grammar)
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์ การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วยสนธิกิริ
โยปกรณ์ ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา อัพยยศัพท์ กิริยาอาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์ สมาสและตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๖
แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและการ
แปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กาหนด
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ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระ
พระไตรปิฎก คาอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร ลาดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่
สาคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สาคัญ
คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ
ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐
พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจ
ในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดย
อาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสม
ถกรรมฐาน ๔๐ วิป๎สสนาภูมิ ๖ สติป๎ฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน
๔ อรูป ฌาน ๔ วสี ๕ นิว รณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึกปฏิบัติ
วิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุป๎ส สนาสติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร
วิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิป๎สสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา
๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลั กการและวิธีป ฏิ บั ติเวทนานุป๎ส สนาสติป๎ฏ ฐานในมหาสติป๎ฏ ฐานสู ต ร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕
หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิป๎ลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓
ระยะ นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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๐๐๐ ๒๕๔

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลั กการและวิธีป ฏิบั ติจิ ตตานุป๎ส สนาสติป๎ฏ ฐาน ในมหาสติป๎ฏ ฐานสู ตร กระบวน การเกิดของ
ไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิป๎สสนูปกิเลส ๑๐ วิป๎สสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุป๎สสนาสติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐาน
สูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิป๎กขิยธรรม ๓๗ ฝึก
ปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่ เชื่อมโยงกับมหาสติป๎ฏฐานสูตร เช่น
อป๎ณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสานักปฏิบัติธรรม
ในสมัยป๎จจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติป๎ฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด
ส่งและสอบอารมณ์
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 ป๎ จ จุ บั น ความส าคั ญ และลั ก ษณะเด่ น ของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุ ทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคป๎จจุบันและอนาคต
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 ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงป๎จจุบันศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์การ
ปกครองและการบริหารในป๎จจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๕๐

๐๐๐ ๒๖๒

ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนา
บุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ป๎จจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของพระ
สิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระ
มงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรม
ทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของ
อาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิ จัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
(๒) วิชาเฉพาะด้าน ๗๔ หน่วยกิต
ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
( Buddhist Literary Works in English)
ศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ เช่น นิยาย เรื่องสั้น บทละคร ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ทั้งฝุายเถรวาทและมหายาน
๓๐๒ ๓๐๒
การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Reading Tipitaka in English)
ศึกษาการอ่านบทคัดเลือกจากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Buddhism in English)
สัมมนาป๎ญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Writing Articles on Buddhism)
ฝึกเขียนบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Talk and Meditation)
ฝึกการบรรยาย อภิปรายและการนาเสนอหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ วัตถุประสงค์และ
วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
ข. วิชาเฉพาะสาขาวิชา ๖๔ หน่วยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๖ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Structure and Reading in English)
ฝึกการอ่านให้มีประสิทธิภาพโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับต่าง ๆ เน้นการเดา
ความหมายของคา วลี และประโยค การจับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยค และการเขียนตอบคาถาม
เพื่อแสดงความเข้าใจบทอ่าน
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๕๑

๓๐๒ ๓๐๗ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Structure and Writing in English)
ฝึกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักไวยากรณ์ของประโยค และองค์ประกอบของงานเขียน
ระดับย่อหน้า เน้นการเขียนประโยคที่มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๘
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
(Fundamental Listening and Speaking)
ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกใช้ทักษะการฟ๎ง ฝึกสนทนาการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกสนทนาตาม
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กาหนด
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 หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
เช่น บทกวีนิพนธ์ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร
๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
(Principle of Translation)
ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปลเบื้องต้น ศึกษาป๎จจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล และ
บทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย ป๎ญหาและวิธีการแก้ป๎ญหาการแปล
๓๐๒ ๓๑๑ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ
๓(๓-๐-๖)
(Informative and Argumentative Writing in English)
ศึกษาหลักและฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบายและอภิปราย เน้นการเขียนแบบแยกข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น
๓๐๒ ๓๑๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
๓(๓-๐-๖)
(Intermediate Listening and Speaking)
ฝึกใช้ทักษะการฟ๎งและการสนทนาภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์และหัวข้อต่าง ๆ ที่กาหนดเน้น
ความสามารถในการสื่อความหมาย ความเหมาะสมในการใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้องและรูปแบบของ
ประโยคอันเป็นที่ยอมรับ
๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
(Analytical Reading )
ฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อจาแนก แยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียนแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจ
ความคิดของผู้เขียนและหาข้อสรุปจากเหตุผลข้ออ้าง ทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น
ข้อเท็จจริง หรือหาความเห็นของผู้เขียน ฝึกการวิจารณ์งานเขียนต่าง ๆ
๓๐๒ ๔๑๔ การฟังภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๓(๓-๐-๖)
(Specific Listening in English)
ฝึกทักษะการฟ๎งภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา ข่าว บันเทิง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรม จากเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๓(๓-๐-๖)
(Writing for Specific Purposes)
ศึกษารูปแบบและฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในหน้าที่การงาน เพื่อการสื่อสารในวง
ราชการ ธุรกิจและส่วนตัว ศัพท์และสานวนที่เกี่ยวข้อง
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๕๒

๓๐๒ ๔๑๖

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Listening and Speaking)
ฝึกทักษะในด้านการฟ๎ง การออกเสียง การพูดในระดับที่ยากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหาและการ
ใช้ภาษา ฝึกการสนทนาโต้ตอบ การรายงานปากเปล่า การอภิปรายกลุ่ม และตอบคาถามจากกลุ่ม
๓๐๒ ๔๑๗
การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน
๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Pronunciation )
ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน เน้นสาเนียง ทานอง เสียงหนักเบา ตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

๓๐๒ ๔๑๘

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
(Academic Writing)
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการโดยวิธีค้นคว้า รวบรวมเรียบเรียงและเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
รายงาน การเขียนสรุป การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Public Speaking)
ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบแผนโดยใช้หลักวาทศิลป์และศิลปะการใช้เสียงที่
เหมาะสม ฝึกการเตรียมและกล่าวคาปราศรัยแบบต่างๆ เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูงใจ การโต้วาทีเป็น
ภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Contrastive Studies of English and Thai)
ศึกษาระบบวิธวี ิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับเสียง คา และ
ประโยค ความหมาย วัฒนธรรมและองค์ประกอบอื่น ๆ ของภาษา สารวจข้อคล้ายคลึงกันและข้อแตกต่างระหว่างภาษาทั้ง
สอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Independent Studies in English)
ให้นิสิตได้ฝึกหัดทาผลงานทางวิชาการขั้นต้นเป็นภาษาอังกฤษโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการวิจัยมากยิ่งขึ้น
ค. วิชาเลือก ๑๖ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Translation)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลในการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกวิธีวิเคราะห์สาเหตุข้อผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงในบทแปล
๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Phonology)
ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่อง สระ พยัญชนะ การลงเสียงหนักเบา ทานอง
เสียงและจังหวะเสียง ฝึกฟ๎ง ฝึกออกเสียงและถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร
๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Morphology and Syntax in English)
ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการประกอบคาและประโยคในภาษาอังกฤษตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
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๓๐๒ ๓๒๕

ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(English Semantics)
ศึก ษาความหมายในภาษาอัง กฤษตามแนวภาษาศาสตร์ ความหมายในระดั บค า ประโยค
และข้อความ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว
๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓(๓-๐-๖)
(English for Office Personnel)
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการ และบุคลากรอื่นในสานักงานจาเป็นต้อง
ใช้ เน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบกาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่านและการบันทึก
การประชุม การดาเนินการประชุม และการเขียนเอกสาร เขียนจดหมายติดต่อระหว่างประเทศให้มีการศึกษานอก
สถานที่
๓๐๒ ๓๒๗ การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
(Reading in Social Sciences and Humanities)
ฝึกการอ่านข้อเขียนทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ที่มีความสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในป๎จจุบัน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยใช้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านใน
รูปแบบการเขียนระดับย่อหน้า และการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา ที่อ่านระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสาร
๓๐๒ ๓๒๘
การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๒(๒-๐-๔)
(Reading in Arts and Cultures)
ฝึกการอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตของชนชาติที่สาคัญต่างๆ โดยใช้
เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความ เก็บข้อมูล เพิ่มพูนศัพท์และสานวนที่ใช้ในความหมายเฉพาะ
๓๐๒ ๓๒๙ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Intercultural Communication in the English Speaking World)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงธรรมชาติและกฎเกณฑ์ป๎ญหาต่าง ๆ ของสื่อ
ความหมายที่ต้องมีวัฒนธรรมเป็นป๎จจัยสาคัญ การวิเคราะห์ป๎ญหาของการสื่อสารในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มชนต่าง
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อความหมาย
๓๐๒ ๔๓๐ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Important Places of Religion in Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย และฝึกบรรยายสถานที่เหล่านั้น
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
๓๐๒ ๔๓๑ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๒(๒-๐-๔)
(Specific Translation)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษา และหลักการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานเขียนด้านพระพุทธศาสนา
ประเภทข่าวและงานวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ และฝึกวิธีการใช้ภาษา คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ ความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๔๓๒ การแปลแบบล่าม
๒(๒-๐-๔)
(Interpretation)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการแปลแบบล่าม วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของภาษาพูด
และการพูดในที่สาธารณะ ฝึกการใช้ทฤษฎีและหลักการในการแปลแบบล่ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๕๔

๓๐๒ ๔๓๓ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Literature)
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุ คป๎จจุบัน ศึกษางานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ใน
วรรณคดีอังกฤษ โดยคัดวรรณกรรมบางตอนของนักเขียนที่สาคัญในแต่ละสมัยมาศึกษาอย่างละเอียด พร้อมทั้งชี้ให้เห็น
อิทธิพล ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สถาบันสังคมและแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยนั้น
๓๐๒ ๔๓๔
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
๒(๒-๐-๔)
(English for Public Relation)
ศึกษาวิธีการและรูปแบบในการเขียน และการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ เน้นวิธีเสนอข้อมูล
การเลือกสรรถ้อยคา การใช้ภาษาเฉพาะแบบ วิธีการสื่อสาร ความหมายลีลาการใช้ภาษาวิธีใช้สัมภาษ ณ์และ
แถลงข่าว
๓๐๒ ๔๓๕ ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in English)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยภาษาอังกฤษตามแนวภาษาศาสตร์ กาหนดป๎ญหา วัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาจานวน ๓๐ หน่วยกิต จาก
กลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
๓) กลุ่มวิชาภาษา
๘ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔)
(Man and Society)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Law)
ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Politics and Government)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
๐๐๐ ๒๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environment)
๐๐๐ ๒๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
(Current World Affairs)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน ๓๐ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาจานวน ๓๐ หน่วยกิต

วิชาบังคับ

หมายเหตุ

๑๘ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Man and Society)
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔)
(General Law)

คงเดิม
คงเดิม

๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
คงเดิม
๒(๒-๐-๔)
วิชาเลือก
(Thai Politics and Government)
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
คงเดิม
๒(๒-๐-๔)
วิชาเลือก
(Economics in Daily Life)
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้
๒(๒-๐-๔)
อม
เปลี่ยน
(Man and Environment)
รหัส
วิชาเลือก
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔)
เปลี่ยน
(Current World Affairs)
รหัส
วิชาเลือก
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๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒)(๒-๐-๔)
(Technique of Higher
Learning)
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับไม่
นับหน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Religions)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒(๒-๐-๔)
(General Religions)
๐๐๐ ๒๑๐ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒)(๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)

นับหน่วย
กิต
เนื้อหา
คงเดิม
วิชา
บังคับ
คงเดิม
คงเดิม
เนื้อหา
คงเดิมไม่
นับ
หน่วยกิต

ข.
วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Culture)
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
๓) กลุ่มวิชาภาษา ๘ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
(Language and Communication)

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(Thai Culture)
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม ๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Man and Civilization)
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(Life and Psychology)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic English)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit )
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Basic English)
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced English)
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit )
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)
(Language and
Communication)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
(Introduction to Linguistics)
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คงเดิม
วิชา
บังคับ
คงเดิม
วิชา
บังคับ
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
๕๘

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Vietnamese )
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาเวียดนามชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
(Advanced Vietnamese)
๐๐๐ ๑๒๒ ภาษาพม่าเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Burmese)
๐๐๐ ๑๒๓ ภาษาพม่าชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Burmese)
๐๐๐ ๑๒๔ ภาษามาเลย์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Malay)
๐๐๐ ๑๒๕ ภาษามาเลย์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Malay)
๐๐๐ ๑๒๖ ภาษาลาวเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Lao)
๐๐๐ ๑๒๗ ภาษาลาวชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Lao)

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒(๒-๐-๔) วิชาใหม่
(Basic Thai)
เพิม่ รหัส
ศึกษาหน่วยเสียงพยั ญชนะ หน่วยเสียงสระ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคา ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึ ก ทัก ษะการฟ๎ง พู ด
อ่าน เขียนภาษาไทย ฟ๎งคาสั่ง คาบรรยาย จด
บันทึกเรื่องที่ฟ๎ง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ
ขออนุญาต แนะนาตัวเอง แนะนาผู้อื่น บอกชื่อ
สิ่งของที่ใช้ใ นชีวิต ประจาวัน สนทนาได้ทั้งคาที่
แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
(Basic Chinese)

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) วิชาใหม่
(Advanced Thai)
เพิม่ รหัส
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห น่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ
หน่ว ยเสี ยงสระ หน่ว ยเสี ยงวรรณยุกต์ หน่ว ยค า
ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึ ก
ทั ก ษะการฟ๎ ง ข่ า วจากวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ การพู ด
วาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และตาราวิชาการ
การเขี ย นบทความ และฝึ ก แต่ ง กาพย์ กลอน
โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(Basic Chinese)

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๕๙

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
๐๐๐ ๑๓๒ ภาษาเขมรเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Khmer)
๐๐๐ ๑๓๓ ภาษาเขมรชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Khmer)
๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Korean)
๐๐๐ ๑๓๗ ภาษาเกาหลีชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Korean)
๔) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖
หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษามโนมติพื้น ฐานของสถิติ การแจกแจง
ความถี่ การวั ด และแนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง การ
กระจายความเบ้และความโค้ง เปอร์เซ็นไทล์ เดไซส์
ควอร์ไทส์ ทฤษฎีความน่ าจะเป็นเบื้องต้น และการ
สุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอน
ของการวิ จั ย ลั ก ษณะและประเภทของการวิ จั ย
รูป แบบและขบวนการของการวิจั ย และการเขียน
รายงานผลงานการวิจัย
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วยนิยาม ประพจน์ การใช้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ เรื่องเซต
และพี ช คณิ ต ของเซต เรื่ อ งระบบจ านวนและ
คุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ ของจ านวนชนิ ด ต่ า งๆ การแก้
สมการและอสมการ ทฤษฎี เ มตริ ก ซ์ แ ละดี เ ทอร์

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก

๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
(Basic Hindi)
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง
(Advanced Hindi)

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม

๒(๒-๐-๔)

คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก

๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) แก้ไข
(Basic Statistics and Research) เล็กน้อย
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่า
แนวโน้ ม เข้ า สู่ ส่ ว นกลาง การกระจายปกติ และ
ความเบ้ ส่ ว นความเบี่ ย งเบน ความแปรปรวน
ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z – T และ F ประชากร
และสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติ ฐาน การวิจัย
ลั กษณะและประเภทการวิ จัย ขั้ น ตอนการวิจั ย
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย และ
การเขียนรายงานผลการวิจัย
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) แก้ไข
(Basic Mathematics)
เล็กน้อย
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ
ประโยคเปิด ประพจน์ ตัว บ่งชี้ปริมาณ ค่าความ
จริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสซ การหาค่าความ
จริง การสมมูลกัน การใช้เหตุผล เซต ความหมาย
ของเซต ประเภทของเซต เซตย่อย การที่เท่ากัน
ของเซต การดาเนินการของเซต พีชคณิตของเซต
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มิแนนท์ ความสัมพันธ์และฟ๎งก์ชั่น

ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)
(World and Environment)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Physical Science and
Technology)
ศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์
ในยุคโบราณจนถึงป๎จจุบั น ความคิดรวบยอดเกี่ยว
กับ เอกภาพ และระบบสุ ริ ย ะ การเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการ
เกษตร วัชพืช วิธีการปูองกันและกาจัดโรคพืช การ
ขนส่งและการสื่อสาร อุปกรณ์ด้านเครื่องเสียงและ
ภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยา
๐๐๐ ๒๔๒ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and
Information Technology)
ศึกษาวิทยาการคอมพิว เตอร์ และเทคโน
โลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง ทางด้ า นฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
ระบบเลขฐาน ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ฐานข้ อ มู ล
เครือข่ายคอมพิว เตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ

๐๐๐ ๒๔๓ สาธารณสุขมูลฐาน ๒(๒-๐-๔)
(Primary Health Care)

และการประยุกต์เซต จานวนจริง ระบบจานวนจริง
คุ ณ สมบั ติ ข องจ านวนจริ ง สมการ อสมการ ค่ า
สมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟ๎งชั่น ฟ๎งก์ชั่นเชิงซ้อน แม
ตริกซ์ การดาเนินแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก
การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมริกซ์
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อ ๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(World and Environment)
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์ กายภาพและประยุกต แก้ไข
วิทยา
๒(๒-๐-๔)
เล็กน้อย
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติ
และผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาห กรรม
การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง
การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิป๎ญญาไทย ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวัน พระพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี แก้ไข
สารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)
เล็กน้อย
(Introduction to Computer and
Information Technology)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์
ประกอบของคอมพิ ว เตอร์ ระบบดิ จิ ทั ล ภาษา
คอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลต
ฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การ
วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒ นาระบบ ข้อมูล และ
การบริ ห ารข้ อ มู ล เครื อ ข่ ายและการสื่ อ สาร อิ น
เทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความ
มั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
ตัดออก
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ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตรวิชาแกนพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (เดิม)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต
หลักสูตร วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๕๕๐
หลักสูตร วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๕๕๕
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หน่วยกิต

นิ สิ ต ทุ ก คณะต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าแกนพระพุ ท ธศาสนา
จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี
๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
นอกจากนี้ นิ สิ ต แต่ ล ะสาขาวิ ช า ต้ อ งศึ ก ษาวิ ช า
พระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา
จานวน ๓๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษา
บาลี ๖ หน่ว ยกิต และกลุ่ มวิช าพระพุท ธศาสนา
๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้อง
ศึกษาวิชาพระพุทธ ศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วย
กิต

๒.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลี จานวน ๖ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๔ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๔๖ บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง

๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี

๒(๒-๐-๔)

๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒.๑.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๐ 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)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

หมาย
เหตุ
หมาย
เหตุ

แก้ไขชื่อ
วิชา
แก้ไขชื่อ
วิชา
แก้ไข
รหัสและ
ชื่อวิชา

๖๒

๐๐๐ ๑๕๙ 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 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา
๒(๒-๐-๔)
คาอธิบายรายวิชาแกนพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึ ก ษาประวั ติ ความหมาย ประเภท และ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา
โยชนา และปกรณ์วิเสส วรรณ กรรมบาลีในประเทศ
ไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย

๐๐๐ ๑๕๙ 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 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา
๒(๒-๐-๔)
คาอธิบายรายวิชาแกนพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Literature)
ศึ ก ษาประวั ติ ความหมาย ประเภท และ
พัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
อนุฎีกา โยชนาและปกรณ์วิเสส วรรณกรรมบาลีใน
ประเทศไทย และคุณค่ าของวรรณกรรมบาลี ต่ อ
สังคม ไทย
๐๐๐ ๒๔๖ บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์
๒(๒-๐-๔)
(Advanced Pali Grammar)
(Pali Grammar)
ศึก ษาไวยากรณ์บ าลี โดยอาศัย สู ต รต่ าง ๆ ใน
ศึกษาการเขียน การอ่านภาษาบาลี ฐานกรณ์
คัมภีร์กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติปกรณ์ และปท การออกเสียงพยัญชนะสังโยค การเชื่อมอักษรด้วย
รูปสิทธิปกรณ์
สนธิกิริโยปกรณ์ประเภทและวิธีแจกคานาม สังขยา
อัพยยศัพท์ กิริยา อาขยาต นามกิตก์ กิริยากิตก์
สมาสและ ตัทธิต
๐๐๐ ๑๔๔ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
(Pali Composition and Translation)
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลี ทั้ง โดยอรรถ
และโดยพยั ญชนะให้ ถูกต้องตามหลั กภาษา การแต่ง
และการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควรทราบ การ
แปลบาลี เป็ น ไทยและแปลไทยเป็ น บาลี จ ากหนังสื อ ที่
กาหนด
๒) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา จานวน ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ความเป็นมา
จ
โครงสร้าง

เปลี่ยน
รหัส
เนื้อหา
แก้ไข
เล็กน้อย

เปลี๒(๒-๐-๔)
่ยน
รหัสและ
เนื้อหา
เปลี่ยน
วิชาทั้ง
ภาษา
ไทยและ
ภาษา
อังกฤษ
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี
๒(๒-๐-๔)
เปลี่ยน
(Pali Composition and Translation) รหัส
ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถ เนื้อหา
และโดยพยัญชนะให้ ถูกต้องตามหลั กภาษา การ คงเดิม
แต่งและการแปลประโยคพิเศษและสานวนที่ควร
ทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลี
จากหนังสือที่กาหนด
๒) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา จานวน ๒๔ หน่วยกิต หมาย
เหตุ
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Tipitaka Studies)
ศึกษากาเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจาแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตร ปิฎก คาอธิบายโดยย่อของ
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๖๓

จ
จ
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
(Vinaya Pitaka)

๒(๒-๐-๔)

จ
จ
โดยอาศัย อรรถกถา
และฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka )
คือ
จจ
โดย
อาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย
โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็น
ที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้น
ให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และ
นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึ ก ษาความเป็ น มา ความหมาย หลั ก การ
วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิป๎สสนาภูมิ ๖ สติป๎ฏฐาน ๔
หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓
รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติและนาไปใช้ ฝึ ก

พระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ
และลายลักษณ์อักษร ลาดับคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศ
ไทย
และประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการ ศึ ก ษา
พระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
แก้ไข
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย
โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระที่สาคัญในคั มภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนี
วิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัย
อรรถกถาและฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔) คงเดิม
(Suttanta Pitaka )
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย
โครงสร้ า งของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เลื อ กศึ ก ษา
วิเคราะห์ พ ระสู ตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสู ต ร
มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็น
สาคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆ
นิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย
และขุ ท ทกนิ ก าย โดยอาศั ย อรรถกถาและฎี ก า
ประกอบ
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
คงเดิม
(Abhidhamma Pitaka)
ศึก ษาประวั ติ ความเป็ นมา ความหมาย
โครงสร้ า งของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก เนื้ อ หาสาระ
ประเด็ น ที่ น่ า สนใจในพระอภิ ธ รรมปิ ฏ กทั้ ง ๗
คัม ภีร์ โดยเน้น ให้ เ ข้า ใจหลั ก ปรมั ต ถธรรม คื อ
จิต เจตสิ ก รูป และนิพพาน โดยอาศัยอรรถ
กถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔) คงเดิม
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ
วิ ธี ก าร และประโยชน์ ข องการปฏิ บั ติ ก รรมฐาน
อารมณ์ข องสมถกรรมฐาน ๔๐ วิ ป๎ส สนาภู มิ ๖
สติป๎ฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา
๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี
๕ นิ ว รณ์ ๕ อุ ป กิ เ ลส ๑๖ ให้ มี ค วามรู้ ค วาม
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๖๔

ปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ เข้ า ใจในการปฏิ บั ติ แ ละน าไปใช้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ
นั่งกาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
วิป๎สสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่ง
กาหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุป๎สสนา
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ายา
สติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร นุป๎สสนาสติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร และอา
วิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะและ นาปาน สติสูตร วิธีการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานทั้ง
วิ ป๎ ส สนายานิ ก ะ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ได้ แ ก่ สิ ก ขา ๓ แบบสมถยานิกะ และวิป๎สสนายานิกะ หลักธรรมที่
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนา ควรรู้ ได้ แ ก่ สิ ก ขา ๓ วิ ช ชา ๓ และสามั ญ ญ
กรรมฐาน โดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิป๎ส สนากรรมฐานโดยการ
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
เดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกาหนด ๒ ระยะ ส่งและ
สอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุป๎สสนา
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุป๎สสนา
สติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ สติ ป๎ ฏ ฐานในมหาสติ ป๎ ฏ ฐานสู ต ร วิ ธี ก ารปรั บ
๕ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ วิป๎ลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิ อิ น ทรี ย์ ๕ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ไ ด้ แ ก่ วิ ป๎ ล ลาส ๓
สุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยการ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนา
เดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกาหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบ กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกาหนด
อารมณ์
๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุป๎สสนา
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุป๎ส ส
สติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร กระบวนการเกิดของ นาสติป๎ฏฐาน ในมหาสติป๎ฏฐานสูตร กระบวน การ
ไตรสิ ก ขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ ได้ แ ก่ เกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้
วิ ป๎ ส สนู ป กิ เ ลส ๑๐ วิ ป๎ ส สนาญาณ ๑๖ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ วิ ป๎ ส สนู ป กิ เ ลส ๑๐ วิ ป๎ ส สนาญาณ ๑๖
วิป๎ ส สนากรรมฐานโดยการเดิน จงกรม ๔ ระยะ นั่ ง ปฏิ บั ติ วิป๎ ส สนากรรมฐานโดยการเดิ น จงกรม ๔
กาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
ระยะ นั่งกาหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุป๎สสนา
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป๎สสนา
สติป๎ฏฐานในมหาสติป๎ฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับ กรรมฐาน ตามแนวธัมมานุป๎สสนาสติป๎ฏฐานใน
ของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ มหาสติป๎ฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูป
ได้ แ ก่ โพธิ ป๎ ก ขิ ย ธรรม ๓๗ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ป๎ ส สนา นามตามแนวปฏิ จ จสมุ ปบาท หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด ๕ ได้ แ ก่ โพธิ ป๎ ก ขิ ย ธรรม ๓๗ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ป๎ ส สนา
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกาหนด
๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ป๎ ส สนา
กรรมฐานในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติป๎ฏฐานสูตร
เช่น อป๎ณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและ
คุ ณ ธรรมของพระอริ ย บุ ค คล ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ป๎ ส สนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกาหนด ๖
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก ร ร ม ฐ า น
สภาวธรรมที่ เ กิ ด ดั บ ในขณะปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารแก้
สภาวธรรมของส านั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมในสมั ย ป๎ จ จุ บั น
เปรียบเทียบกับมหาสติป๎ฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด ส่งและ
สอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต
จนถึงป๎ จ จุ บั น ความส าคัญและลั กษณะเด่น ของพระ
พุทธศาสนา การแยกนิ กายของพระพุทธศาสนา การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศและ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้น
ๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคป๎จจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึ ก ษาเทศกาลและพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะ
สงฆ์ ไ ทย ตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย ถึ ง ป๎ จ จุ บั น ศึ ก ษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ
ระเบียบ คาสั่ง และประกาศที่สาคัญของคณะสงฆ์

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิป๎สสนา
กรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติป๎ฏฐาน
สูตร เช่น อป๎ณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุ
มรรคผลและคุ ณ ธรรมของพระอริ ย บุ ค คล ฝึ ก
ปฏิ บั ติ วิป๎ ส สนากรรมฐานโดยการเดิ น จงกรม ๖
ระยะ นั่งกาหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรม
ที่ เ กิ ด ดั บ ในขณะปฏิ บั ติ ฯ วิ ธี แ ก้ ส ภาวธรรมของ
สานัก ปฏิบัติธรรมในสมัยป๎จจุบัน เปรียบเทียบกับ
มหาสติป๎ฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม และนั่งกาหนด ส่งและสอบ
อารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีต
จนถึง ป๎จ จุ บัน ความส าคัญ และลั ก ษณะเด่ นของ
พระพุ ท ธศาสนา การแยกนิ ก ายของพระพุ ท ธ
ศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปใน
นานาประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ต่ อ วั ฒ น ธรรมในประเทศนั้ น ๆ รวมทั้ ง ศึ ก ษา
ข บ ว น ก า ร แ ล ะ อ ง ค์ ก า ร ใ ห ม่ ๆ ใ น ว ง ก า ร
พระพุทธศาสนายุคป๎จจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึ ก ษาเทศกาลและพิ ธี ก รรมที่ ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาล
และพิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงป๎จจุ บัน ศึกษา
และวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎ ระเบียบ คาสั่งและประกาศที่สาคัญของ
คณะสงฆ์
การประยุกต์การปกครองและการ
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๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่นิยมใช้
กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สาคัญทาง
พร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ที่ นั ก ป ร า ช ญ์ ไ ด้ ร จ น า ไ ว้ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพเกี่ ย วกั บ การพู ด การเทศนา การแสดง
ปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ ง า น วิ จั ย แ ล ะ ว ร ร ณ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and
Literary Works on
Buddhism)
ศึ ก ษาความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ทาง
พระพุทธศาสนา ศึกษางานวิจั ย และวรรณกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ป๎จจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่า
สน ใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริ มังคลาจารย์ กาพย์ มหาชาติของพระเจ้าทรง
ธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเช
ตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ ของ
พุทธทาสภิกขุ กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส
ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และ
งานวิ จั ย และวรรณกรรมทางพระพุ ท ธ ศาสนาใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บริหารในป๎จจุบันสาหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้
ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒ ( ๒ -๐ -๔ )
(Dhamma Communications)
ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูด
ในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด
การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย
และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on
Buddhism)
ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
และวรรณ กรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ป๎ จ จุ บั น วิ เ คราะห์
วรรณกรรมทางพระ พุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น
เตภูมิกถาของพญาลิ ไท มังคลั ตถทีปนีของพระ
สิริมังคลาจารย์ กาพย์มหา ชาติของพระเจ้าทรง
ธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัด
พระเชตุพน พระมงคลวิเสส กถาของสมเด็ จ
พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส
แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรมทีปนีของ
พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโ ต) พุทธ
วิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงาน วิจัย
และวรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนา ในมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ตารางเปรียบเทียบ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (หลักสูตรปรับปรุง
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ.๒๕๕๐

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.๒๕๕๔

หมายเหตุ

๓.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถฟ๎ง พูด อ่าน และ
เขียนภาษาอังกฤษได้
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนาจากตาราภาษาอังกฤษ
๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๓.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
๓.๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

มีการแก้ไข

๑) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต

๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์ ๑๐ หน่วยกิต

๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๐๒ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ๒
(๒-๐-๔)
อ่านบทคัดเลือกจากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก
และพระอภิธรรมปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

๓๐๒ ๓๐๑ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๐๒ การอ่านพระไตรปิฎกภาค
ภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาการอ่านบทคัดเลือกจากพระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกภาค
ภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ๓๐๒ ๔๐๓ สัมมนาพระพุทธศาสนาภาค
๒(๒-๐-๔)
ภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
สัมมนาป๎ญหาเกี่ยวกับ
สัมมนาป๎ญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็น
พระพุทธศาสนา เป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อหลัก
๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
๓๐๒ ๔๐๔ การเขียนบทความทาง
๒(๒-๐-๔)
พระพุทธศาสนา
(๒-๐-๔)
ฝึกเขียนบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ฝึกเขียนบทความภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน
๓๐๒ ๔๐๕ สนทนาธรรมและกรรมฐาน
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
ฝึกการบรรยาย อภิปรายหลักธรรมที่เกี่ยวกับ
ฝึ ก การบรรยาย อภิ ป ราย และการ
การปฏิบัติ วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน น า เ ส นอ ห ลั กธ ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก าร ป ฏิ บั ติ
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
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๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน ๖๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๐๖ โครงสร้างภาษาและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ฝึ กการอ่านให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพโดยศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้ า งไวยากรณ์ ใ นระดั บ ต่ า ง ๆ เน้ น การเดา
ความหมายของคาและประโยค การจับความสัมพันธ์
ของกลุ่ ม ประโยค และการเขีย นตอบค าถาม เพื่ อ
แสดงความเข้าใจบทอ่าน
๓๐๒ ๓๐๗ โครงสร้างภาษาและการเขียน
ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ฝึ ก ก าร เ ขี ย น โ ด ย ศึ ก ษ าวิ เ คร า ะ ห์
โครงสร้างไวยากรณ์ของประโยค และองค์ประกอบ
ของงานเขียนระดับย่อหน้า เน้นการเขียนประโยคที่มี
ความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๘ การฟ๎งและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๓(๓-๐-๖)
ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกสนทนาการ
ออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์และ
สถานการณ์ที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๙ ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วรรณคดี
อังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาองค์ป ระกอบต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น
การใช้ figurative language, allusion, symbol,
tone and irony หลักการและวิธีการวิเคราะห์ และ
ตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บทกวีนิพนธ์
นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร
๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาหลั กการ กระบวนการและกลวิธี
ขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปลในการสื่อ
ความหมายป๎ญหาและวิธีการแก้ป๎ญหาการแปล

๒.๒.๒วิชาเฉพาะสาขา๖๔หน่วยกิต
๒.๒.๒.๑ วิชาบังคับ๔๘หน่วยกิต
ก)วิชาบังคับร่วม ๔๘ หน่วยกิต (๑๖ วิชา)
๓๐๒ ๓๐๖ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ฝึ ก การอ่ า นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยศึ ก ษา
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับต่าง ๆ เน้น
การเดาความหมายของคา วลี และประโยค การ
จับใจความสัมพันธ์ของกลุ่ มประโยค และการ
เขียนตอบคาถาม เพื่อแสดงความเข้าใจบทอ่าน
๓๐๒ ๓๐๗ โครงสร้างและการเขียน
ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ฝึกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลัก
ไวยากรณ์ของประโยค และองค์ประกอบของ
งานเขียนระดับย่อหน้า เน้นการเขียนประโยคที่
มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น ๓(๓-๐-๖)
ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึ ก
ใช้ทักษะการฟ๎ง ฝึ กการสนทนาการออกเสี ยงที่
ถู ก ต้ อ ง ฝึ ก สนทนาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สถานการณ์ที่กาหนด
๓๐๒ ๓๐๙ ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ
วรรณคดีอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึก ษาองค์ป ระกอบต่า ง ๆ ในวรรณคดี
เช่น การใช้ Play on Words, Puns,
Figurative Language, Allusion, Symbol,
Tone and Irony หลักการและวิธีการวิเคราะห์
และตีความงานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น บท
กวีนิพนธ์ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น บท
ละคร
๓๐๒ ๓๑๐ หลักการแปล
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาหลักการ กระบวนการและกลวิธีใน
การแปลเบื้องต้น ศึกษาป๎จจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์
กับการแปล และบทบาทของการแปลในการสื่อ
ความหมาย ป๎ญหาและวิธีการแก้ป๎ญหาการแปล
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๓๐๒ ๓๑๑ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
อภิปราย
๓(๓-๐-๖)
ศึกษากลวิ ธีต่าง ๆ ที่ช่ว ยให้ ก ารอ่า นและการ
เขี ย นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เน้ น การอ่ า นเพื่ อ เขา
ใจความมุ่ งหมาย ความโน้ ม เอีย งทางความเชื่อ ของ
ผู้เขียน แยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ฝึกการเขยน
แสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งในระดับย่อหน้า
๓๐๒ ๓๑๒ การฟั ง และการพู ด ภาษาอั ง กฤษ
ระดับกลาง
๓(๓-๐-๖)
ฝึกสนทนาตามวัตถุประสงค์และหัวข้อต่างๆ
ที่ ก าหนดเน้ น ความสามารถในการสื่ อ ความหมาย
ความเหมาะสมในการใช้ภาษาการออกเสียงที่ถูกต้อง
และรูปแบบของประโยคอันเป็นที่ยอมรับ
๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์โครงสร้ างของแนว
การเขียนแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้เขียน
และหาข้ อ สรุ ป จากเหตุ ผ ลข้ อ อ้ าง ทั้ งที่ ร ะบุ ไ ว้ ห รื อ
กล่าวโดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง
หรือหาความเห็นของผู้เขียน ฝึกการวิจารณ์งานเขียน
ต่าง ๆ
๓๐๒ ๓๑๔ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายความ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาหลักและฝึกการเขียนความเรียงเพื่อแสดงข้อ
โต้แย้ง วิจารณ์ โดยการตั้งประเด็นและให้เหตุผลจูงใจ

๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษารูปแบบและฝึกฝนการเขียนเพื่อการสื่อสารใน
วงราชการ ธุ ร กิ จ และส่ ว นตั ว ศั พ ท์ แ ละส านวนที่
เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๔๑๗ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
ฝึ กทั กษะในด้ านการฟ๎ ง การพูด ในระดับ ที่

๓๐๒ ๓๑๑ การการเขียนภาษาอังกฤษเชิง
อธิบายและอภิปรายความ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาหลักและฝึกเขียนความเรียงเชิงอธิบาย
และอภิปราย เน้นการเขียนแบบแยกข้อเท็จจริง
และความคิดเห็น

มี ก ารแก้ ไ ข
โดยยุ บ รวม
วิ ช า ๓๐๒
๓๑๑ และ
๓๐๒ ๔๑๔

๓๐๒ ๓๑๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง
๓(๓-๐-๖)
ฝึกใช้ทักษะการฟ๎งและการสนทนาตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ที่ ก าหนดเน้ น
ความสามารถในการสื่ อ ความหมาย ความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้อง
และรูปแบบของประโยคอันเป็นที่ยอมรับ
๓๐๒ ๓๑๓ การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์
๓(๓-๐-๖)
ฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อจาแนก แยกแยะ
และวิเคราะห์โ ครงสร้างของแนวการเขียนแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความคิดของผู้เขียนและหา
ข้อสรุปจากเหตุผลข้ออ้าง ทั้งที่ระบุไว้หรือกล่าว
โดยนัย สามารถวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริง
หรือหาความเห็นของผู้เขียน ฝึกการวิจารณ์งาน
เขียนต่าง ๆ
๓๐๒ ๔๑๔ การฟั ง ภาษาอั ง กฤษเฉพาะ
ด้าน (Specific Listening in English)
๓ (๓-๐-๖ )
ฝึ ก ทั ก ษะการฟ๎ ง ภาษาอั ง กฤษด้ า น
พระพุทธศาสนา ข่าว บันเทิง การเมือง เศรษฐกิจ
สั ง คม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม จากเครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓๐๒ ๔๑๕ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษารูปแบบและฝึกฝนการเขียนภาษา
อังกฤษเพื่อนาไปใช้ในหน้าที่ การงาน เพื่อการ
สื่อสารในวงราชการ ธุรกิจและส่วนตัว ศัพท์และ
สานวนที่เกี่ยวข้อง
๓๐๒ ๔๑๖ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับสูง ๓(๓-๐-๖)
ฝึกทักษะในด้านการฟ๎ง การออกเสียง

แก้ ไ ขแนว
สังเขป
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แก้ ไ ขแนว
สังเขป

แก้ ไ ขวิ ช า
ใ ห ม่ แ ล ะ
ภ า ษ า
อังกษ

แก้ ไ ขแนว
สังเขป

แก้ ไ ขรหั ส
และ
แนวสังเขป
๗๐

ยากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา ฝึกการ และการพูดในระดับที่ยากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหา
สนทนา การรายงานปากเปล่ า การอภิ ป รายกลุ่ ม และการใช้ภ าษา ฝึ กการสนทนาโต้ตอบ การ
และตอบคาถามจากกลุ่ม
รายงานปากเปล่า การอภิปรายกลุ่ม และตอบ
คาถามจากกลุ่ม
๓๐๒ ๔๑๘ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศ
๓๐๒ ๔๑๗ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ
ไทย
๓(๓-๐-๖) มาตรฐาน
๓(๓-๐-๖)
Important Places of Religion in Thailand)
(Advanced English Pronunciation )
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานที่สาคัญ
ฝึ ก ออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษตามแบบ
ทางศาสนาในประเทศไทย และฝึกบรรยายสถานที่ มาตรฐานเน้นสาเนียง ทานอง เสียงหนักเบา ตาม
เหล่ า นั้ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ภาษาพู ด และภาษา วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
เขียน
๓๐๒ ๔๑๙ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓๐๒ ๔๑๘ การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
๓(๓-๐-๖) วิชาการ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการโดย
ศึกษารูปแบบและฝึกการเขียนเชิงวิชาการ
วิ ธี ค้ น คว้ า รวบรวมเรี ย บเรี ย งและเสนอข้ อ มู ล ใน โดยวิ ธี ค้ น คว้ า รวบรวมเรี ย บเรี ย งและเสนอ
รูปแบบของรายงาน และบทคัดย่อ
ข้อมูลในรูปแบบของรายงาน การเขียนสรุป การ
เขียนบทคัดย่อ และการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
๓๐๒ ๔๒๐ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓๐๒ ๔๑๙ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบ
ศึกษาวิ ธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบ
แผนโดยใช้ ห ลั ก วาทศิ ล ป์ แ ละศิ ล ปะการใช้ เ สี ย งที่ แบบแผนโดยใช้ห ลักวาทศิลป์และศิลปะการใช้
เหมาะสม ฝึกการพูดในที่ชุมชนแบบต่างๆ
เสี ย งที่ เ หมาะสม ฝึ ก การเตรี ย มและกล่ า วค า
ปราศรัยแบบต่างๆ เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูง
ใจ การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๑๖ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับ
๓๐๒ ๔๒๐ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖) กับภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Contrastive Studies of English and Thai)
(Contrastive Studies of English and
ศึกษาระบบวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาและ Thai)
เปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับเสียง คา
ศึกษาระบบวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษา
และประโยค ความหมาย วัฒนธรรมและองค์ประกอบอื่น และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในระดับ
ๆ ของภาษา ส ารวจข้อคล้ ายคลึ งกันและข้อแตกต่ าง เสียง คา และประโยค ความหมาย วัฒนธรรมและ
ระหว่างภาษาทั้งสอง
องค์ประกอบอื่น ๆ ของภาษา สารวจข้อคล้ายคลึง
กั น และข้ อแตกต่ า งระหว่ า งภาษาทั้ งสอง เพื่ อ
นาไปใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๒๑ การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖)
ให้นิสิตเลือกศึกษาภาษาอังกฤษเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให้นิสิตได้ฝึ กหัดทาผลงานทางวิชาการ
ที่สนใจ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นต้นเป็นภาษาอังกฤษโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ
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แก้ไข
วิชาใหม่
รและะหัส
ใหม่

แก้ไขรหัส
แนวสังเขป

แก้ไขรหัส
แนวสังเขป

แก้ไขรหัส
แนวสังเขป

แก้ไข
แนวสังเขป

๗๑

และทักษะในการวิจัยมากยิ่งขึ้น
๒.๒.๒ วิชาเลือก ๑๖ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง
๓(๓-๐-๖)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปล
ในการแปลต้นฉบั บภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็ น ภาษาอังกฤษ ฝึ กวิ ธีวิเคราะห์ ส าเหตุ
ข้อผิดพลาดในการแปล รวมทั้งวิธีแก้ไขข้อบกพร่องใน
การแปล
๓๐๒ ๓๒๕ เสียงและระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)

๒.๒.๒.๒ วิชาเลือก
๑๖ หน่วยกิต
๓๐๒ ๓๒๒ การแปลระดับสูง ๒(๒-๐-๔)
ฝึ ก ก า ร ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี ท า ง ภ า ษ า แ ล ะ
หลั กการแปลในการแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ฝึ ก วิ ธี วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข้ อ ผิ ด พลาดในการแปล
รวมทั้งวิธีแก้ไขและปรับปรุงในบทแปล
๓๐๒ ๓๒๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)

๓๐๒ ๓๒๖ ระบบคาและประโยคของภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๒๗ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Semantics)
ศึก ษาความหมายในภาษาอัง กฤษตามแนว
ภาษาศาสตร์ ความหมายในระดั บ ค า ประโยค
และข้อความ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างความหมายกับ
ความรู้เกีย่ วกับโลกรอบตัว

๓๐๒ ๓๒๔ ระบบคาและประโยคของ
ภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๒๕ ระบบความหมายของ
แก้ไขรหัส
ภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(English Semantics)
ศึกษาความหมายในภาษาอังกฤษตาม
แนวภาษาศาสตร์ ความหมายในระดับคา
ประโยค
และข้อความ ความสัมพันธ์
ระหว่างความหมายกับความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัว

๓๐๒ ๓๒๙ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสานักงาน
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เลขานุการ
และบุคลากรอื่นในสานักงานจาเป็นต้องใช้ เน้นความ
เหมาะสมของการใช้ ภ าษา ทั้ ง ทางด้ า นรู ป แบบ
กาลเทศะ และเนื้อหา เช่น การอ่านและการบันทึก
การประชุม การดาเนิน การประชุม และการเขียน
เอกสารติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศให้ มี ก ารศึ ก ษานอก
สถานที่

๓๐๒ ๓๒๖ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
สานักงาน
๓(๓-๐-๖)
ศึ ก ษาและฝึ ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษที่
เลขานุ ก าร และบุ ค ลากรอื่ น ในส านั ก งาน
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เน้ น ความเหมาะสมของการใช้
ภาษา ทั้งทางด้านรูปแบบกาลเทศะ และเนื้อหา
เช่ น การอ่ า นและการบั น ทึ ก การประและชุ ม
การดาเนินการประชุม การเขียนเอกสารและ
จดหมายติ ดต่อ ระหว่างประเทศให้ มี การศึกษา
นอกสถานที่
๓๐๒ ๓๒๗ การอ่านภาษาอังกฤษด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓(๓-๐-๖)
ฝึ กการอ่า นข้ อเขีย นทางด้ านการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของประเทศ ที่
มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ป๎จจุบัน แสดงความคิด เห็ น วิเ คราะห์ วิจารณ์
โดยใช้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านในรูปแบบการ

๓๐๒ ๓๓๐ การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
๓(๓-๐-๖)
ฝึ ก การอ่ า นข้ อ เขี ย นทางด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สั งคม และการปกครองของประเทศ ที่ มี
ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสั งคมในป๎จจุบัน
แสดงความคิดเห็ น วิจ ารณ์ โดยใช้เหตุผ ลสนับสนุ น
หรือคัดค้านในรูปแบบการเขียนระดับย่อหน้า และการ
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แก้ไข
แนวสังเขป
และหน่วย
กิต
แก้ไขชื่อ
วิชาและ
รหัส
แก้ไขรหัส

แก้ไขรหัส
แนวสังเขป

แก้ไขรหัส
แนวและ
สังเขป
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สนทนาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หา ที่ อ่ า นระหว่ า งชนต่ า ง เขี ย นระดั บ ย่ อ หน้ า และการสนทนาเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรมที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ เนื้ อ หา ที่ อ่ า นระหว่ า งชนต่ า งวั ฒ นธรรมที่ ใ ช้
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสาร

๓๐๒ ๓๓๑ การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒(๒-๐-๔)
ฝึกการอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตของชนชาติที่สาคัญต่างๆ โดยใช้เทคนิค
การอ่ า นจั บ ใจความ เก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม พู น ศั พ ท์ แ ละ
สานวนที่ใช้ในความหมายเฉพาะ
๓๐๒ ๓๓๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่าง
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยค านึ ง ถึ ง ธรรมชาติ แ ละกฎเกณฑ์
ป๎ญหาต่าง ๆ ของสื่อความหมายที่ต้องมีวัฒนธรรมเป็น
ป๎ จ จั ย ส าคั ญ การวิเคราะห์ ป๎ ญหาของการสื่ อสารใน
กลุ่ม ระหว่างกลุ่มชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสาหรับสื่อความหมาย
๓๐๒ ๔๑๘ สถานที่สาคัญทางศาสนาในประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Important Places of Religion in Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานที่สาคัญ
ทางศาสนาในประเทศไทย และฝึกบรรยายสถานที่
เหล่ า นั้ น เป็ น ภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง ภาษาพู ด และภาษา
เขียน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๓ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๒(๒-๐-๔)
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษาและหลักการแปลต้นฉบับ
ภาษาอั งกฤษซึ่ ง เป็ น งานเขี ย นด้ านพระพุ ทธศาสนา
ประเภทข่าวและงานวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ และฝึก
วิ ธี ก ารใช้ ภ าษา ศั พ ท์ ส านวน ความรู้ พื้ น ฐานที่
เกี่ยวข้อง

๓๐๒ ๓๒๘ การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะ แก้ไขรหัส
และวัฒนธรรม
๒(๒-๐-๔)
ฝึกการอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับศิลปะและ
วั ฒ นธรรม และการด าเนิ น ชี วิ ต ของชนชาติ ที่
สาคัญต่างๆ โดยใช้เทคนิคการอ่านจับใจความ
เก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม พู น ศั พ ท์ แ ละส านวนที่ ใ ช้ ใ น
ความหมายเฉพาะ
๓๐๒ ๓๒๙ การสื่อความหมายระหว่างชนต่าง แก้ไขรหัส
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
ศึ ก ษาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยค านึ ง ถึ ง ธ รรมชาติ แ ละ
กฎเกณฑ์ป๎ญหาต่าง ๆ ของสื่อความหมายที่ต้อง
มีวัฒนธรรมเป็นป๎จจัยสาคัญ การวิเคราะห์ป๎ญหา
ของการสื่ อ สารในกลุ่ ม ระหว่ า งกลุ่ ม ชนต่ า ง
วัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาหรับ
สื่อความหมาย
๓๐๒ ๔๓๐ สถานที่สาคัญทางศาสนาใน
ประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Important Places of Religion in
Thailand)
ศึกษาประวัติ ความสาคัญของสถานที่
ส าคั ญ ทางศาสนาในประเทศไทย และฝึ ก
บรรยายสถานที่เหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน
๓(๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๓๑ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
๒ ( ๒ -๐ -๔ )
ฝึกการใช้ทฤษฎีทางภาษาและหลักการ
แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นงานเขียนด้าน
พระพุ ท ธศาสนาประเภทข่ า วและงานวิ ช าการ
สาขาวิช าต่าง ๆ และฝึกวิธีการใช้ภ าษา ศัพท์
สานวน ไวยากรณ์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
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แก้ไขรหัส
จากวิชา
บังคับ
เป็นวิชา
เลือก

แก้ไขรหัส
แนวสังเขป

และหน่วย
กิต
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๓๐๒ ๔๒๔ การแปลแบบล่าม
(Interpretation)

๒(๒-๐-๔)

ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของการ
แปลแบบล่ า ม วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะและรู ป แบบของ
ภาษาพูด และการพูดในที่สาธารณะ ฝึกการใช้ทฤษฎี
และหลั กการในการแปลแบบล่ ามจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๒๔ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง ๓(๓-๐-๖)
(Advanced English Literature)
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ ตั้งแต่ยุค
แรกจนถึงยุคป๎จจุบัน ศึกษางานประพันธ์ประเภทต่าง ๆ
ในวรรณคดีอังกฤษ โดยคัดวรรณกรรมบางตอนของ
นักเขียนที่สาคัญในแต่ละสมัยมาศึกษาอย่างละเอียด
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นอิทธิพล ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
สถาบันสังคมและแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณคดีใน
สมัยนั้น

๓๐๒ ๔๓๒ การแปลแบบล่าม๒(๒-๐-๔)
แก้ไขรหัส
(Interpretation)
ศึกษาหลักการ วิธีการ กระบวนการของ
การแปลแบบล่าม วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบ
ของภาษาพูด และการพูดในที่ ส าธารณะ ฝึ ก
การใช้ทฤษฎีและหลักการในการแปลแบบล่าม
จากภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๓๐๒ ๔๓๓ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง
แก้ไขรหัส
(Advanced English Literature)
ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีอังกฤษ ตั้งแต่
ยุ ค แรกจนถึ ง ยุ ค ป๎ จ จุ บั น ศึ ก ษางานประพั น ธ์
ประเภทต่ า ง ๆ ในวรรณคดี อั ง กฤษ โดยคั ด
วรรณกรรมบางตอนของนักเขียนที่สาคัญในแต่ละ
สมั ยมาศึ กษาอย่ างละเอี ยด พร้ อมทั้ งชี้ ให้ เห็ น
อิทธิพล ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สถาบันสังคม
และแนวความคิดต่าง ๆ ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยนั้น

๓๐๒ ๔๓๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓๐๒ ๔๓๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
แก้ไขรหัส
๒(๒-๐-๔) ประชาสัมพันธ์
๒(๒-๐-๔)
(English for Public Relation)
(English for Public Relation)
ศึกษาวิธีการและรูปแบบในการเขียน และการพูด
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและรู ป แบบในการเขี ย น
เพื่อประชาสั มพันธ์งานด้านต่าง ๆ เน้ น วิธีเสนอ
และการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง
ข้อมูล การเลือกสรรถ้อยคา การใช้ภ าษาเฉพาะ
ๆ เน้นวิธีเสนอข้อมูล การเลื อกสรรถ้อยคา
แบบ วิธีการสื่อสาร ความหมายลีลาการใช้ภาษา
การใช้ ภ าษาเฉพาะแบบ วิ ธี ก ารสื่ อ สาร
วิธีใช้สัมภาษณ์และแถลงข่าว
ความหมายลีลาการใช้ภาษาวิธีใช้สัมภาษณ์
และแถลงข่าว
๓๐๒ ๔๓๕

ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ วิชาใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in English)
ศึกษาระเบียบวิธวี ิจัยภาษาอังกฤษตามแนว
ภาษาศาสตร์ กาหนดป๎ญหา วัตถุประสงค์ การ
สร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล
หมายเหตุ

* วิชาที่เปลี่ยนชื่อหรือย้าย

** วิชาทีย่ ุบ-รวม และเปลี่ยนชื่อ
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ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๗๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
--------------------------

เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาในมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรออก ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับดังต่อไปนี้ :บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ใดซึ่ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
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 อบได้ เ ปรี ย ญธรรม ๓ ประโยค และเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
๖.๑.๓ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน พระ
ปริยัติธรรมสามัญศึกษา 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 ต้อง
ศึกษาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หรือ
๖.๑.๕ เป็ น พระสั ง ฆาธิ ก ารหรื อ ครู ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรม ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและสอบได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับการแต่งตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๖.๑.๖ เป็ น ผู้ ที่มหาวิทยาลั ยอนุมัติให้ เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญา ตาม
หลักเกณฑ์ที่สภาวิชาการกาหนด
๖.๑.๗ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรค ในการศึกษา
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๖.๑.๘ ไม่ เ คยถู ก คั ด ชื่ อ ออก หรื อ ถู ก ไล่ อ อกจากสถาบั น การศึ ก ษาใด ๆ เพราะความ
ประพฤติหรือวินัย
๖.๒ คุณสมบัติของนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะดาเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะ กรรมการ
สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๘ มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติใ ห้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในอีกสาขาหนึ่งได้ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมการ ประจาคณะ
หรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษามีมติเห็นชอบ
ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษามีอานาจพิจารณา เทียบ
รายวิชาและหน่วยกิตที่ผู้นั้นได้ศึกษาแล้ว พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขและจานวนหน่วยกิตที่จะ ต้องศึกษาในสาขาวิชา
ที่ผู้นั้นขอเข้าศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และมีเวลาศึกษาอีกไม่น้อยกว่า ๓
ภาคการศึกษาปกติ
ข้อ ๙ การนับวันต่าง ๆ ตามข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป
หมวดที่ ๑
การจัดและวิธีการศึกษา
ข้อ ๑๐ การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ใช้ระบบหน่วยทวิภาค(Semester Credit System) โดยแบ่ง
เวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
นอกจากนั้นจะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง อีกหนึ่ง
ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชา ให้เท่ากับภาคปกติ
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษาปกติ และต้อง
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอีก ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้ น ในกรณี ข้ อ ๘ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึก ษาในหลั ก สู ต ร ต่อ เนื่ อ ง
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ หลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ศึกษารายวิชาตามโครางสร้างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย กาหนด
ข้อ ๑๓ ให้กาหนด หน่วยกิต (Credit) เป็นหน่วยสาหรับวัดปริมาณการศึกษาตามลักษณะ งานของแต่ละ
รายวิชา
ข้อ ๑๔ การกาหนดค่าหน่วยกิตของรายวิชาในภาคการศึกษาปกติให้กาหนดเกณฑ์ดังนี้
๑๔.๑ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาฟ๎งบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และมีการเตรียม หรือการศึกษา
นอกเวลาเรียนอีกสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๑๔.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการอภิปรายหรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ชั่วโมงและเมื่อ
รวมกับการศึกษานอกเวลาเรียนแล้ ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอด ภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกาหนดหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน โดยจะ ต้องมีวิชา
แกนพระพุทธศาสนาและวิชาพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละหลักสูตร
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ข้อ ๑๖ การเลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ หรือวิทยาลัย
ที่จะออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์
ข้อ ๑๗ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยส่งชื่อรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้กองทะเบียนและ
วัดผล ทราบ ก่อน วันลงทะเบียน
ภายหลั งวัน ลงทะเบี ยนรายวิชาแล้ว หากคณะหรือวิทยาลัยจาเป็นต้องเปิดสอนรายวิช าใหม่ เพิ่มขึ้น
หรือไม่เปิดสอนรายวิชาใดที่ได้แจ้งไว้ก็ให้ดาเนินการได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการประจาคณะ
หรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย และต้องแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ น ๑๕ วัน นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์ ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ในการรับ นิสิตที่จะ
ขอย้ายจากคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น โดย จะต้องมีเวลา
การศึกษาต่อเนื่องในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่า ๓ ภาคการศึกษา ปกติและต้องมีหน่วยกิตสะสม
ใหม่ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
ข้อ ๑๙ การเทียบฐานะชั้นปีที่ของนิสิตให้มหาวิทยาลัยกาหนดจานวนหน่วยกิตที่นิสิต ลงทะเบียนเรียน
และสอบได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์พิจารณาและกระทาเมื่อสิ้นภาค 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 ที่เข้าศึกษา
เป็นปีแรก ซึ่งการจาแนกสภาพจะกระทาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับแต่เริ่มเข้าศึกษา
กองทะเบียนและวัดผลจะต้องแจ้งสภาพรอพินิจให้นิ สิตที่มีสภาพเช่นนั้น และอาจารย์ ที่ปรึกษา
ของนิสิตผู้นั้นทราบโดยเร็วที่สุด
ข้อ ๒๑ การลาพักและการกลับเข้าศึกษาใหม่ นิสิตอาจยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา ต่อคณบดีหรือ
ผู้อานวยการวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ :๒๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
๒๑.๒ ได้รั บ ทุ น การศึ กษาระหว่า งประเทศ หรื อทุ นอื่น ใดซึ่ง มหาวิ ทยาลั ย เห็ น สมควร
สนับสนุน
๒๑.๓ เจ็บปุวยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรอง แพทย์มาแสดง
ต่อมหาวิทยาลัย
๒๑.๔ มีเหตุจาเป็นสุดวิสัยอื่นที่สาคัญ
ในกรณีที่นิสิตขอลาพักก่อนลงทะเบียนรายวิชาหรือก่อนเปิดภาคการ ศึกษา นิสิต
ต้อ งยื่ น คาร้ องต่อ คณบดี ห รื อผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ย ที่ ตนสั ง กั ด อย่ า งช้า ภายใน ๗ วั น นับ จาก วั น ที่เ ปิ ดภาค
การศึกษา และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภานภาพการเป็นนิสิตไว้ หากไม่ปฏิบัติ ตามมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตทันที
อนึ่ง ถ้านิสิตขอลาพักการศึกษาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาแล้ว หรือในระหว่าง
ภาคการศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องโดยเร็วที่สุดและจะต้อง มีเวลาเรียนโดยสม่าเสมอ ในระยะก่อนการยื่นคาร้องขอ
ลาพัก หากรายวิชาใดนิสิ ตขาดเรีย นเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ถือว่าได้ผลการศึกษาระดับ F
เฉพาะรายวิชานั้นและให้นาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยด้วย
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ข้อ ๒๒ ให้คณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาพักได้ครั้งละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา
ถ้านิสิตยังมีความจาเป็นที่จะต้องขอลาพักต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักใหม่ตามวิธีการ ดังกล่าวแล้ว
นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อจะกลับเข้าศึกษาใหม่จะต้องยื่น คาร้องขอกลับเข้า
ศึกษา ต่อคณบดี หรือผู้อานวยการวิทยาลัยก่อนวันเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่
มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่คณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุสาคัญและจาเป็นที่ทาให้นิสิตผู้นั้นไม่อาจยื่นคาร้องขอ กลับเข้าศึกษาได้ทันตามกาหนดจะ
อนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษก็ได้
ข้อ ๒๓ คณะหรือวิทยาลัยจะต้องแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักหรือถูกสั่งพักการ ศึกษาและ
รายชื่อนิสิต ที่กลับเข้าศึกษาใหม่ให้กองทะเบียนและวัดผลทราบโดยเร็วที่สุด
หมวดที่ ๒
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การลงทะเบียน การเพิ่มและการถอนรายวิชา
ข้อ ๒๔ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
๒๔.๑ ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องนาหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนดมายื่น ต่อกองทะเบียนและ
วัดผลด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตาม ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๔.๒ ผู้ไม่สามารถมายื่นคาร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตตามวันที่กาหนดต้องแจ้ง เหตุขัดข้องให้
กองทะเบียนและวัดผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๗ วันหลังจากที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ในกรณีที่ได้แจ้งให้กองทะเบียนและวัดผลทราบตามความในวรรคแรกแล้ว ต้องขึ้น ทะเบียนเป็น
นิ สิ ต ด้ ว ยตนเอง ยกเว้ น กรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ นว่ า มี เ หตุจ าเป็ นอั น หลี ก เลี่ ย งมิ ไ ด้ จึ ง อนุ ญ าตให้
มอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนได้ ทั้งนี้ ต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับจากวัน เปิดภาคการศึกษา
ข้อ ๒๕ การลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๑ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาตามที่ประสงค์ จะเรียนตามแบบฟอร์ม และ หลักเกณฑ์ที่กอง
ทะเบียนและวัดผลกาหนดไว้
๒๕.๒ ให้มีการลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษาและการลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนรายวิชา
๒๕.๓ นิสิตต้องมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด พร้อมทั้ง
ชาระค่าธรรมเนียมและส่วนที่ค้างชาระ(ถ้ามี)ให้เรียบร้อยจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ และนิสิตจะได้รับ
รายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
๒๕.๔ นิสิตที่มาลงทะเบียนรายวิชาหลังจากวันที่กองทะเบียนและวัดผล กาหนด ให้ถือว่ามา
ลงทะเบียนช้า ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นพิเศษตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป
๒๕.๕ นิสิตที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชาภายใน ๑๐ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๗ วัน
แรกของภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะ กรรมการประจา
วิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งระยะเวลาที่พ้นกาหนดนั้นไม่นานเกินสมควร และต้อง ชาระค่าธรรมเนียมตามข้อ
๒๕.๔
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้ ถ้าเวลาเรียน นับจากวันลงทะเบียน
รายวิชาเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของภาคการศึกษานั้น ก็ให้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนด้วย แต่
ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาที่เหลือ
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๒๕.๖ นิสิตที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติภาคใดภาคหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเปิดทา
การสอนจะต้องลาพักการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๒๑ หากไม่ปฏิบัติ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอน
ชื่อนิสิตผู้นั้นออกจากทะเบียนนิสิตและให้พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
๒๕.๗ ถ้าไม่เกินกาหนด ๒ ปี นับจากวันที่มหาวิทยาลัยถอนชื่อนิสิตออกจากทะเบียน นิสิตตาม
ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๕.๖ และข้อ ๕๘.๓ .๑๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผู้นั้นกลับเข้าเป็นนิสิตใหม่ ได้เมื่อมีเหตุอัน
สมควร โดยให้ถือระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาพักการศึกษา
ในกรณีเช่นนี้นิสิตต้องเสียค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึก ษา รวมทั้งค่า ธรรมเนียมอื่น ๆ
ที่ค้างชาระ (ถ้ามี) ด้วย
ข้อ ๒๖ จานวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้ :๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะ
ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใช้ ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่วนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๒๖.๓ นิสิตพิเศษที่มหาวิทยาลัยอนุมัติรับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ลงทะเบียน รายวิชาตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒๗ นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชา นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๖ ต้องยื่น คาร้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายใน
๗ วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน
เงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้ :๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายใน ๑๕ วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๗ วันแรก ของภาค
การศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในระเบียน
๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันแรก แต่ยังอยู่ภายใน ๔๕ วันแรก ของภาค
การศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกาหนด ๗ วันแรก แต่ยังอยู่ภายใน ๒๐ วันแรกของภาคการศึกษา ฤดูร้อนถือว่านิสิต
ถอนตัวจากการศึกษารายวิชานั้นและจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ต้อง มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ในกรณีเช่นนี้นิสิต
จะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ หรือ คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น และให้นามา คานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๙ หน่วยกิต ในการศึกษา
ภาคปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการ ประจาวิทยาลัย
ข้อ ๒๙ มหาวิทยาลัยจะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิการได้รับค่าธรรมเนียม คืนในบาง
กรณี ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
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หมวดที่ ๓
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๐
ให้มีการวัดผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ละภาคการศึกษา
ข้อ ๓๑ การวัดผลการศึกษาอาจทาได้หลายวิธี ในระหว่างภาคการศึกษาจะมีการสอบทุกราย วิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้น ถ้ารายวิชาใดไม่มีการสอบให้คณบดี หรือผู้อานวยการ วิทยาลัยประกาศให้
นิสิตทราบก่อนการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕
นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กาหนดดังกล่าว และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี จะได้ระดับ F
ในรายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
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 เกณฑ์คะแนนต่าสุดที่ถือว่าผ่านในรายวิชานั้น ๆ 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 สัญลักษณ์
อื่นอีกดังนี้
สัญลักษณ์
ผลการศึกษา
I (Incomplete)
ไม่สมบูรณ์
S (Satisfactory)
สอบได้ไม่กาหนดระดับ
U (Unsatisfactory)
สอบตกไม่กาหนดระดับ
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W (Withdrawn)
ถอนรายวิชาที่ศึกษา
Au (Audit)
ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
ข้อ ๓๖ ในการศึกษารายวิชาตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย หรือรายวิชา ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิท ยาลัย อาจมีการวัดผลโดยไม่มีค่าระดับก็ได้ และให้แสดงผลการศึกษา
โดยใช้สัญลักษณ์ S หรือ U
รายวิชาใดซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับรายวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยตามความในวรรค
ก่อนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๗
การให้ สั ญลั กษณ์ I ส าหรับรายวิช าใดรายวิช าหนึ่ง ให้ กระทาได้ในกรณีใดกรณีห นึ่ง
ดังต่อไปนี้ :๓๗.๑ นิสิตไม่ส่งงานมอบหมายหรือไม่เข้าทดสอบย่อยให้ครบเกณฑ์ตามกาหนด ที่อาจารย์ผู้สอน
วิชานั้นสั่งหรือดาเนินการในภาคการศึกษา
๓๗.๒ นิสิตปุวยไม่อาจกระทาการสอบระหว่างการสอบรายวิชานั้น โดยมีใบรับรอง แพทย์ มา
แสดงต่อมหาวิทยาลัย
๓๗.๓ นิสิ ตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากคณบดีห รือผู้ อานายการวิทยาลัย หรือด้ว ย เหตุ
สุดวิสัยบางประการ ซึ่งทาให้นิสิตนั้นยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสาหรับรายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ และอาจารย์
ผู้สอนเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดท้ายของนิสิตผู้นั้น
ในกรณีดังกล่าวตามข้อ ๓๗.๑, ๓๗.๒, และ ๓๗.๓ นิสิตจะต้องทาการสอบและปฏิบัติงานที่ได้ รับ
มอบหมายจาก อาจารย์ผู้สอนให้เรียบร้อยเพื่อให้ผลการศึกษาที่สมบูรณ์ อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน หลัง จากวัน
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ์ I จะถูกปรับเป็น F ทันที
นิสิตที่ได้รับผลการศึกษาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในวรรคแรก จะได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า C เว้นแต่นิสิตผู้นั้น
จะมีประวัติการเรียนเป็นพิเศษ และผลไม่สมบูรณ์ (I)นั้นเกิดเนื่องมาแต่เหตุสุดวิสัย อาจให้ได้รับระดับสูงกว่า C
ได้ ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของอาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และคณะ กรรมการประจ าคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยพิจารณาร่วมกันอนุมัติ
ข้อ ๓๘ การให้สัญลักษณ์ S จะให้เฉพาะรายวิชาซึ่งนิสิตสอบได้และหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิต
ต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับ
ข้อ ๓๙ การให้สัญลักษณ์ U จะให้เฉพาะรายวิชาที่นิสิตสอบตกและหลักสูตรระบุว่าเป็น รายวิชาที่นิสิต
ต้องเรียนและสอบให้ได้โดยไม่กาหนดระดับ ในกรณีนี้นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้สัญลักษณ์ S
ข้อ ๔๐ การให้สัญลักษณ์ Au ให้กระทาเฉพาะรายวิชาที่นิสิต ได้ลงทะเบียนไว้และแจ้งความ จานงในวัน
ลงทะเบียนว่าจะเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่ประสงค์จะให้มีการวัดผล
ข้อ ๔๑ การให้สัญลักษณ์ W ให้กระทาเฉพาะรายวิชาในกรณีที่ระบุไว้ในข้อ ๒๘.๒.๒ และ ๒๘.๒.๓
ข้อ ๔๒ นิสิตที่ผลการสอบในรายวิชาใดไม่ต่ากว่าระดับ D ให้ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น ใน
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าจะต้องได้ให้สูงกว่าระดับ D
หากรายวิชาที่ส อบตกเป็น วิชาบังคับในหลักสูตร นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นจนสอบ ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคแรก
หากรายวิชาที่สอบตกเป็นวิชาเลือก นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชานั้น หรืออาจลง ทะเบียนเรียน
วิชาอื่นแทนก็ได้
ข้อ ๔๓ รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้สูงกว่าระดับ D ไม่มีสิทธิลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก ส่วน รายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) นิสิตอาจจะลงทะเบียนเรียนอีกก็ได้
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ข้อ ๔๔ การนับหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยของรายวิชาที่นิสิตสอบได้ตามเกณฑ์ข้อ ๓๘ และ
ข้อ ๔๒ เท่านั้น
๔๔.๑ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าครั้งหนึ่งให้นับจานวนของ หน่วยกิตของ
รายวิชานั้นไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
๔๔.๒ ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาที่ร ะบุไว้ว่าเป็นวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับ หน่วยกิต
เฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตสะสม
ข้อ ๔๕ ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาทุกภาค โดยคานวณหา ค่าระดับ เฉลี่ย ของ
รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนไว้สาหรับภาคการศึกษานั้น ค่านั้นเรียกว่ า ค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค (SEMESTER
GRADE POINT AVERAGE = SGPA) และให้คิดค่าระดับเฉลี่ยสาหรับรายวิชาทั้งหมด ทุกภาค การศึกษาตั้งแต่เริ่ม
เป็นนิสิตถึงภาคการศึกษาป๎จจุบัน ค่านั้นเรียกว่า ค่าระดับเฉลี่ยสะสม
(CUMULATIVE GRADE POINT
AVERAGE = CUM GPA)
ข้อ ๔๖ การคิดค่าระดับเฉลี่ยประจาภาค (SGPA ) คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่า
ระดับต่อหน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษานั้นตั้ง แล้วหารด้วยหน่วยกิต
ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๔๗ การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม (CUM GPA ) คานวณได้จากการนาผลบวกของผลคูณ ระหว่างค่า
ระดับต่อหน่วยกิตกับจานวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดตั้งแล้วหาร ด้วยจานวน หน่วยกิต
ทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนไว้ไม่ว่ารายวิชานั้นจะซ้ากันหรือแทนกันก็ตาม
ข้อ ๔๘ รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ I, S, W, Au จะไม่นามาคานวณหาค่า ระดับ
เฉลี่ย ตามข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
ข้อ ๔๙ การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองตาแหน่งไม่ป๎ดเศษ
หมวดที่ ๔
การเตือนและการรอพินิจ
ข้อ ๕๐ มหาวิทยาลัยจะนาผลการศึกษาของนิสิตแต่ละรายมาพิจารณาทุกภาคการศึกษา รวมทั้ง ภาค
การศึกษาภาคฤดูร้อน นิสิตจะต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ถึงภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ มิฉะนั้น จะ
ได้รับการเตือน (เตือน ๑ หรือ เตือน ๒ ) หรือ อยู่ในภาวะรอพินิจในต้นภาคการศึกษาถัดไป หรือถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนิสิตแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕๑ ในภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดได้ค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการ ศึกษานั้น ต่า
กว่า ๑.๕๐ จะได้รับการเตือน (เตือนพิเศษ) จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่นับเป็นการเตือนตาม
ข้อ ๕๓
ข้อ ๕๒
นิสิตต้องได้รับค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภาคแรกที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ต่ากว่า ๑.๗๕
มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต
ข้อ ๕๓
หากได้รับการเตือนสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๐๐
อยู่เช่นเดิม ให้อยู่ในภาวะรอพินิจในภาคการศึกษาถัดไป และให้บันทึกภาวะรอพินิจนั้นลงใน ระเบียนเรียนด้วย
ข้อ ๕๔ ในภาคการศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจ หากนิสิตยังได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค การศึกษา
นั้นต่ากว่า ๒.๐๐ อยู่อีก นิสิตผู้นั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิต ยกเว้นกรณีตามข้อ ๕๕
ข้อ ๕๕ นิสิตที่ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนดไว้ในหลั กสูตรแล้ว ได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ตามเกณฑ์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอาจให้นิสิตผู้นั้น ศึกษาต่อไปตามที่
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เห็นสมควร โดยจะให้ศึกษาต่อในคณะเดิมหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหรือย้ายโอนคณะ สังกัดภายใต้ข้อบังคับ ๖๒.๑ และ
ข้อ๖๒.๕
ข้อ ๕๖ กรณีข้อ ๕๕ นิสิตจะต้องศึกษาให้ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑ์ ๒.๐๐ ภายใน
ระยะ
๓ ภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองเท่า ( ๘ ปี) สาหรับภาคการศึกษาปกติ นับแต่วันที่ขึ้น ทะเบียนเป็น
นิสิต
ข้อ ๕๗ ภายใต้บังคับข้อ ๕๖ การเปลี่ยนสาขาวิชาก็ดี การย้ายโอนคณะสังกัด ก็ดี การพักการ ศึกษาก็ดี
ไม่มีผลทาให้การเตือนและภาวะรอพินิจเปลี่ยนแปลง
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 เมื่อพ้นกาหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วไม่ชาระค่าบารุง มหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต
๕๘.๓.๓ ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข้อ ๖ อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี
๕๘.๓.๔ สอบได้รับค่าระดับเฉลี่ยประจาภาคในภาคการศึกษาที่ ๑ ของการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (ปี ที่ ๑ หรื อปีที่ ๓ แล้วแต่กรณี ) ต่ากว่า ๑.๒๕ หรือสอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ของสองภาค
การศึกษาแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่ากว่า ๑.๗๕
๕๘.๓.๕ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เป็นต้นไป
สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐
๕๘.๓.๖ ได้ รั บ ค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๗๕ เป็ น เวลาสองภาคการศึ ก ษา
ติดต่อกัน
๕๘.๓.๗ ไม่พ้นสภาพรอพินิจตามความในข้อ ๕๔
๕๘.๓.๘ สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรของแต่ละคณะหรือได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสม ตลอด
หลักสูตรไม่ถึง ๒.๐๐ ภายในระยะเวลา ๒ เท่า ของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๕๘.๓.๙ ทาการทุจริตอย่างร้ายแรงในการสอบ
๕๘.๓.๑๐ ไม่สามารถเลือกวิชาเอก – โท (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตาม หลักเกณฑ์ที่แต่
ละคณะกาหนดไว้ในหลักสูตร
๕๘.๓.๑๑ ถูกสั่งพักการเรียนรวมกันเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๕๘.๓.๑๒ ประพฤติผิดอย่างร้ายแรงและได้รับการพิจารณาโทษให้พ้นสภาพ การเป็น
นิสิต
๕๘.๓.๑๓ โอนไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๕๘.๓.๑๔ มรณภาพหรือตาย
ข้อ ๕๙ นิ สิตที่พ้นสภาพการเป็ น นิสิตแล้ ว หากจะกลั บมาศึกษาใหม่จะนาหน่ว ยกิตสะสมเดิม มาใช้
ประโยชน์ในการศึกษาครั้งใหม่อีกไม่ได้
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ข้ อ ๖๐ ในกรณี ที่ นิ สิ ต กระท าผิ ด กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ค าสั่ ง หรื อ ประกาศอื่ น ของ
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการพิจารณาโทษกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
๖๐.๑ ภาคทัณฑ์
๖๐.๒ พักการเรียน
๖๐.๓ พ้นสภาพการเป็นนิสิต
ข้อ ๖๑ การลงโทษนิสิตที่กระทาผิดระเบียบการสอบในการสอบประจาภาคหรือการสอบ ระหว่างภาค
ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นิ สิตผู้นั้น สังกัดอยู่ร่วม กับกรรมการควบคุมการ
สอบเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นความผิดประเภททุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตหรือเป็น ความผิดอื่น
๖๑.๑ ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตให้ลงโทษนิสิตผู้กระทาผิดดังต่อไปนี้
๖๑.๑.๑ ให้นิสิตผู้นั้นได้รับระดับ F ในรายวิชานั้น
๖๑.๑.๒ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย ที่นิสิตผู้นั้น
สังกัดอยู่พิจารณาสั่งพักการศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาปกติ หรืออาจให้พ้นสภาพ การเป็นนิสิตได้
การพักการศึกษาของนิสิตผู้กระทาผิดนั้นให้เริ่มในภาคการศึกษาปกติถัดจากภาคการศึกษาที่กระทาผิด
และให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
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
ทั้งนี้ให้คณบดีหรื อผู้ อานวยการวิทยาลัยที่นิสิ ตผู้ กระทาผิดนั้นสั งกัดอยู่ดาเนินการลงโทษตาม มติของ
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย แล้วแจ้งให้กองทะเบียนและวัดผล ทราบทันที
หมวดที่ ๖
การย้ายโอนสังกัดและหน่วยกิต
ข้อ ๖๒

การย้ายโอนสังกัดหรือคณะหรือวิทยาลัยอาจทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๖๒.๑ นิสิตจะมีสิทธิขอย้ายสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ได้ศึกษาอยู่ไปอยู่ในสังกัดอีก คณะหนึ่งได้
ต่อเมื่อได้ศึกษาในคณะหรือวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ไม่นับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก ถูกสั่งพัก หรือถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนิสิตและต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๗๕
๖๒.๒ การขอย้ายโอนสังกัดคณะหรือวิทยาลัยให้นิสิตผู้ประสงค์จะขอย้ายโอน สังกัดแสดงความ
จานงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลประกอบยื่นต่อคณบดี หรือผู้อานวยการ วิทยาลั ย ที่ตนสังกัดอย่างช้า ๑๕
วันก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ให้คณบดีหรือผู้อานวยการวิทยาลัยที่นิสิตสังกัดอยู่ส่งคาขอย้ายโอนพร้อมข้อคิดเห็นประกอบ ไปยังคณะ
หรือวิทยาลัยที่นิสิตขอย้ายโอนไปสังกัดเพื่อศึกษานั้น
การจะอนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจา วิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายโอนสังกัดแล้ว ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๖๒.๓ การย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยต้องดาเนินการให้เสร็จก่อนจะลงทะเบียน รายวิชา เว้น
แต่อธิการบดีจะประกาศหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น
๖๒.๔ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่รับย้ายโอน มีอานาจ
พิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตที่นิสิตผู้นั้นได้ศึกษาไว้แล้ว เพื่อกาหนดเงื่อนไขการศึกษา และจานวน หน่วยกิ
ตที่จะต้องศึกษาใหม่ในคณะหรือวิทยาลัยที่รับย้ายโอน
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ให้ คณะหรื อวิทยาลั ย ที่ รับ ย้ ายโอน ดาเนินการ ตามความในวรรคแรกให้ เสร็จสิ้ นและแจ้งผลให้ กอง
ทะเบียนและวัดผลทราบก่อน วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
๖๒.๕ การนั บ ระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๕๖, ๕๘.๓ และข้อ ๖๔.๑ ให้ นับระยะเวลา
การศึกษาในคณะเดิมรวมด้วย
ข้อ ๖๓ สาหรับนิสิตที่ย้ายโอนคณะหรือวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยให้นาผลการศึกษา ของรายวิชาต่าง
ๆ ที่ได้ศึกษาจากคณะหรือวิทยาลัยเดิมมาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมด้วย แม้รายวิชา ที่นิสิตผู้ย้ายโอนคณะได้
ศึกษาจะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดใหม่ก็ตาม สาหรับ นิสิตที่โอนคณะหรือวิทยาลัยมาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้ทาการประเมินผล เฉพาะรายวิชาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น
ในกรณีที่นิ สิตมหาวิทยาลั ยได้รั บ อนุมัติจากคณบดีห รือผู้ อานวยการวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้ล งทะเบียน
เรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นาผลการศึกษาของรายวิชานั้น ๆ มา คานวณหาค่า
ระดับเฉลี่ยด้วย
หมวดที่ ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อที่ ๖๔ นิสิตผู้สาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :๖๔.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่าของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๖๔.๒ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การฝึกภาคปฏิบัติวิป๎สสนากัมมัฏฐาน
๖๔.๓ ไม่มีพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๕ นิสิตที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
๖๕.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๖๕.๑.๑ ต้ อ งสอบได้ ห น่ ว ยกิ ต ครบตามหลั ก สู ต รภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ใ น
หลักสูตรการศึกษานั้น
๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า C หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลง
ทะเบียนไว้และ
๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา
๖๕.๒ เกียรตินิยมอันดับสอง
๖๕.๒.๑ สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรการศึกษานั้น ๆ
๖๕.๒.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๖๕.๒.๓ ไม่เคยสอบได้ต่ากว่า D หรือได้สัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ลง
ทะเบียนเรียนไว้ และ
๖๕.๒.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้เคยประพฤติผิดอย่าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา
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ข้อ ๖๖ นิสิตที่โอนมาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นไม่มีสิทธิได้รับปริญญา เกียรตินิยม เว้น
แต่จะได้ศึกษาและได้หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนหน่วยกิตทั้งหมด
ข้อ ๖๗ นิสิตต้องยื่นคาร้องต่อกองทะเบียนและวัดผลเพื่อขอรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่นิสิต
จะสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร
ข้อ ๖๘ ให้คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยและผู้อานวยการ กองทะเบียน
และวัดผลเป็นผู้พิจารณาคาร้องของนิสิตเบื้องต้นแล้วเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจ ารณา เสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมต่อไป
ข้อ ๖๙
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๗๐ มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งจะประกาศกาหนดวัน ให้ทราบเป็น
ปี ๆ ไป

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๗๑ ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้
๗๑.๑ นิ สิ ตที่เข้าศึกษาตามหลั กสูตรปริญญาตรีก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ ยังคงปฏิบัติ ตาม
ข้อบังคับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช
๒๕๓๐
๗๑.๒ นิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ลงชื่อ
(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก - โท
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๒.๒.๒ วิชาเอก
๒.๒.๓ วิชาโท
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเดี่ยว
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน
๒.๒.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
๒.๒.๒ วิชาเฉพาะสาขา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

๓๐
๑๐๔
๓๐
๗๔
๑๐
๔๖
๑๘
๖
๑๔๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓๐
๑๐๔
๓๐
๗๔
๑๐
๖๔
๖
๑๔๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(พระราชรัตนโมลี)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๐
--------------------------

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติส ภามหาวิทยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันพุธ ที่ 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 และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๘) เป็นผู้สาเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
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(๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกาหนด
(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 และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้สาเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภา
วิชาการกาหนด
(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติหรือวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ลงชื่อ
(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักราช ๒๕๕๑
------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับนิสิตผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบี ย บ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ ง หรือประกาศอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๕ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๑๐ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ การจั ดการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ ใช้ ระบบหน่ วยทวิภาค (Semester Credit
System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ
๑๐.๑ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
๑๐.๒ ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า ๑๕ สัปดาห์
นอกจากนั้น จะจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Session) ต่อจากภาคการศึกษาที่สอง
อีก ๑ ภาคก็ได้ โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๑๑ แห่ ง ข้ อบั ง คับ มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ เกิน ๘ ปี
การศึกษา และต้องปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ส่วนหลักสูตรคณะครุศาสตร์ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา และการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดสาหรับคณะครุศาสตร์ให้นับเข้าในปีการศึกษาที่ ๕
ยกเว้นในกรณีข้อ ๘ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
ต่อเนื่อง ระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๑๕ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๕ ให้แต่ละคณะหรือวิทยาลัยกาหนดหลักสูตรและจานวนหน่วยกิตที่จะต้องเรียน
โดยจะต้องมีวิชาแกนพระพุทธศาสนาและวิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน แต่ละหลักสูตร”
ข้อ ๘ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๑๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๖ การเลื อ กและการขอเปลี่ ย นสาขาวิ ช าหรื อ วิ ช าเอกให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะหรือวิทยาลัยที่จะออกระเบียบและกาหนดหลักเกณฑ์”
ข้อ ๙ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๒๖ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๖ จานวนหน่วยกิตที่นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนได้ มีดังนี้
๒๖.๑ นิสิตสภาพสมบูรณ์ให้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
กว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตคณะครุศาสตร์
ให้เป็นไปตามหลักสูตรของคณะที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ ส่วนในภาค
การศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต
๒๖.๒ นิสิตสภาพรอพินิจในภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิตและไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ส่ วนในภาคการศึกษาฤดู
ร้อนให้ลงทะเบียนรายวิชาไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
๒๖.๓ นิ สิ ต พิ เ ศษที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ รั บ เข้ า ศึ ก ษาเป็ น กรณี พิ เ ศษ ให้
ลงทะเบียนรายวิชาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๖.๔ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า ๖ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับคณะครุศาสตร์ต้องไม่ต่ากว่า ๘ ภาคการศึกษา
ปกติ”
ข้อ ๑๐ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๒๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
๒๘.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทาได้ภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในเจ็ ดวันแรกของภาคการศึ กษาฤดูร้ อน โดยได้รับอนุมั ติจาก
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๘.๒ การขอถอนรายวิชา ต้ องได้ รับอนุมัติ จากอาจารย์ผู้ สอนและอาจารย์ ที่
ปรึกษาภายในเงื่อนไขและให้มีผล ดังต่อไปนี้
๒๘.๒.๑ ถ้าขอถอนภายในสิบห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเจ็ด
วั น แรกของภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น หรื อ นิ สิ ต ที่ ถู ก สั่ ง พั ก
การศึกษา รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏสัญลักษณ์ W ใน
ระเบียน
๒๘.๒.๒ ถ้าขอถอนเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันแรก แต่ยังอยู่ภายในสี่สิบ
ห้าวันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือเมื่อพ้นกาหนดเจ็ ดวัน
แรก แต่ยังอยู่ภายในยี่ สิบวันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
ถื อว่ านิ สิ ตถอนตั ว จากการศึ กษารายวิ ช านั้ นและจะได้ รั บ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนในรายวิชา
นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๒๘.๒.๓ การขอถอนเมื่อพ้นกาหนด ตามของ ๒๘.๒.๒ นั้นจะกระทามิได้
เว้นแต่คณะกรรมการประจาคณะหรื อคณะกรรมการประจา
วิทยาลั ยเห็ นสมควรอนุ มัติด้ วยเหตุ ผลพิ เศษ ในกรณีเช่นนี้
นิสิตจะได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ถอนนั้น
๒๘.๒.๔ การถอนซึ่งมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๘.๒.๓ นิสิตจะได้รับ
ระดับ F ในรายวิชานั้นและให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยด้วย
๒๘.๒.๕ นิสิตจะถอนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่า ๙ หน่วย
กิ ตในการศึ กษาภาคปกติ ไม่ ได้ เว้ นแต่ จะได้ รั บอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการประจาวิทยาลัย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๒ นิสิตต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕.๕
นิสิตผู้มีเวลาเรียนในรายวิชาใดไม่ครบเกณฑ์กาหนดดั งกล่าว และมิได้รับอนุมัติจากคณบดี
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 ต้องสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษานั้นๆ
๖๕.๑.๒ สอบได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
๖๕.๑.๓ ไม่ เคยสอบได้ ต่ ากว่ า C หรื อได้ สั ญลั กษณ์ U ในรายวิ ชาที่
ลงทะเบียนไว้และ
๖๕.๑.๔ ไม่มีประวัติในระเบียนการศึกษาว่าเป็นผู้ เคยประพฤติผิ ด
อย่างร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา
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 ไม่ มีประวั ติในระเบี ยนการศึกษาว่ าเป็ นผู้ เคยประพฤติผิ ดอย่ าง
ร้ายแรงในระหว่างที่ศึกษา”
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 จึงเห็นสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/
๒๕๔๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด คาสั่ง หรือ ประกาศอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึ ง การโอนผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาและหน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช า
ในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การโอนผลการศึกษาระดับปริญญาและหน่ วยกิตของรายวิชา
ในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วในสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย รับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะ หรือวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย”
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) นิสิตหลั กสูตรปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ที่เคยศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่าสองภาค
การศึกษาปกติ หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสี่สิบหน่วยกิต ในมหาวิทยาลัย และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
๒.๐๐ หรือสาเร็จการศึกษามาแล้วจากมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ในกรณีที่ขอโอนเกินกว่าที่กาหนดไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
(๒) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบการโอนของนิสิตที่ยื่นคาร้องเฉพาะรายวิชาที่
มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือ ค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ
เทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดาเนินการรับโอนเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งผลการโอนให้กองทะเบียนและวัดผลทราบก่อน
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้น ๆ
(๓) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม ยกเว้นการโอนผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย
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(๔) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้องยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอน ภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
(๒) รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน
ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิตรวม ของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของผู้ยื่นคาร้อง
เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ
๒.๐๐ หรือเทียบเท่า ให้คณะหรือวิทยาลัยที่ดาเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้ว
(๔) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรที่
ศึกษาได้ และไม่สามารถนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้
(๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามภาค
การศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนคามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการเทียบและการเทียบโอนผลการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการวิทยาลัย จานวนสองรูป ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาวิชาการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกินสี่รูปหรือคน ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภา
วิชาการ
(๕) ผู้อานวยการกองวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อานวยการกองทะเบียนและวัดผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ (๓) และ (๔) ให้วาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
แต่งตั้งใหม่อีกได้
ข้อ ๘ คณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษา
(๒) ออกประกาศหรือคาสั่งเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๓) รับพิจารณาคาร้องและวินิจฉัยชี้ขาดป๎ญหาเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษา
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทาการใด ๆ อัน
อยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๙ ให้การดาเนินการเกี่ยวกับการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาที่ดาเนินการไปก่อนระเบียบ
นี้ใช้บังคับ ให้มีผลสมบูรณ์ตามระเบียบฉบับนี้
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๙๕

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๑๔

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

(พระสุเมธาธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๙๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๑
----------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขบางส่วนของระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการ
โอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๔ แห่ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ว่ า
ด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“การโอน” หมายถึ ง การโอนผลการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาและหน่ ว ยกิ ต ของ
รายวิชาในระดับเดียวกันที่ได้เคยศึกษามาแล้วในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา
“การเทียบโอน” หมายถึง การเทียบโอนผลการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญา
และหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วใน
สถาบันการศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการประจ าคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ใน
มหาวิทยาลัย”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบโอนผลการศึกษา มีดังนี้
(๑) ผู้ ที่เคยศึกษาหลั กสู ตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า หรือสาเร็จการศึกษามาแล้ว จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ต้อง
ยื่นคาร้องขออนุมัติต่อคณะหรือวิทยาลัยที่รับโอน ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้าศึกษา
(๒) รายวิชาที่นามาขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาใหม่ที่ขอเทียบโอน และจานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ จะต้องไม่ เกินสามในสี่
ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับเทียบโอน
(๓) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเทียบโอนของ ผู้ยื่น
คาร้อง เฉพาะรายวิชาที่มีผลการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๙๗

หรือเทียบเท่า ไม่ต่ากว่าระดับ C หรือ S หรือค่าระดับ ๒.๐๐ หรือ เทียบเท่า ให้คณะหรือ
วิทยาลัยที่ดาเนินการรับเทียบโอนเสร็จสิ้นแล้วแจ้งผลการเทียบโอนให้กองทะเบียนและวัดผล
ทราบ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติแรกที่เข้าศึกษา
(๔) จานวนรายวิชาและผลการศึกษาที่เทียบโอนได้ ให้รวมเป็นหน่วยกิต ตาม
หลักสูตรที่ศึกษาได้ และไม่สามารถนาไปคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมได้
(๕) นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในคณะหรือวิทยาลัยที่รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสาม
ภาคการศึกษาปกติ และต้องมีหน่วยกิตสะสมใหม่ไม่น้อยกว่าหกสิบหน่วยกิต
นิสิตต้องชาระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระธรรมสุธี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๙๘

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๙๙

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๐

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๑

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๒

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๓

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๔

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๕

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๖

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๗

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๘

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๐๙

ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๑. พระมหาสังเวช จนฺทโสภี
๑. ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
M.A.(English)
พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

๒๕๔๒
๒๕๔๐

Mysore University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ

๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
๑
วรรณคดีองั กฤษเบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
วรรณคดีอังกฤษชั้นสูง
๒
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๓
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๔
การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ เอกสารประกอบการสอน
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี. วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น .เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๐.
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี. วรรณคดีอังกฤษชั้นสูง.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๐.
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น.เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๐.
๕.๒ หนังสือ
พระมหาสังเวช จนฺทโสภี. การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน. ขอนแก่น: คลังนานาภัณฑ์, ๒๕๕๐.

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๐

๒. ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
๑. ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D. (Public Administration)
๒๕๔๐ Nagpur University, India
M. (Philosophy)
๒๕๓๘ Nagpur University, India
M.P.A.
๒๕๓๕ Nagpur University, India
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๗ Nagpur University, India
พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

วิชา
โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายความ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
การวิเคราะห์ลักษณะงานเขียนเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษ ๑
ภาษาอังกฤษ ๒
วิถีโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาธรรม

๑๑

ภาษาบาลี ๒

๑๒

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
มหาวิทยาลัยราชฎัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปริญญาโท)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปริญญาโท)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ปริญญาโท)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๑

๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ หนังสือ
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร. สูตรสาเร็จโครงสร้างภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร:
จรัลการพิมพ์, ๒๕๔๗.
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร. กระเทาะเปลือกกริยาภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร. ชาแหละการพูดการเขียนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร:
รุ่งเรืองการพิมพ์, ๒๕๕๑.
๕.๒ งานวิจัย
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร. ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐.
เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผศ.ดร. หลักและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในสหรัฐอเมริกา.ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. ๒๕๕๑.

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๒

๓. ผศ.โกวิท พานแก้ว
๑. ตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม นักธรรมชัน้ เอก
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท (Linguistics), พธ.บ.
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
M.A. (Linguistics)
๒๕๓๒ Poona University, India
พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑
การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา
๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
๓
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๔
การอ่านการเขียนเชิงอภิปราย
๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และ
๖
มนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ

๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ หนังสือ/ตาราเรียน
โกวิท พานแก้ว, ผศ. ภาษาอังกฤษ ๓ พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร:.จรัญสนิทวงศ์การ
พิมพ์, ๒๕๕๒.
โกวิท พานแก้ว,ผศ. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร:
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒.
โกวิท พานแก้ว,ผศ. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๔
โกวิท พานแก้ว,ผศ. ภาษาอังกฤษชั้นสูง, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๕

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๓

๕.๒ งานวิจัย
โกวิท พานแก้ว, ผศ. การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษของนิสิต มจร
ปี ๔, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
โกวิท พานแก้ว, ผศ. รูปแบบและกระบวนการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๔

๔. ผศ.ทนงค์ ลาประไพ
๑.ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
M.A..( Linguistics )
๒๕๒๕
Poona University, India
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
พธ.บ. (ปรัชญา)
๒๕๒๐
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
๑
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๒
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๓
วรรณกรรมพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๔
งานวิจัยภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๕
ปรัชญาเบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท
๑ ภาษาบาลีเบือ้ งต้น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ หนังสือ/ตาราเรียน
ทนงค์ ลาประไพ ผศ. ภาษาอังกฤษเบื้องต้น .กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๑.
๕.๒ งานวิจัย
ทนงค์ ลาประไพ ผศ. ผลงานวิ จัย เรื่อ ง ปัจ จเวกขณวิธี เพื่ อ ชี วิต ที่มั่ นคงของประชาชน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๕

๕. พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน)
๑. ตาแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปีที่สาเร็จ
ชื่อสถานที่ศึกษา
พธ.บ.(สังคมวิทยา)
๒๕๓๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้ นหลัง)
๔.๑ ประสบการณ์ในการสอนปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
การศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ
๑
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯลฯ
ระเบียบวิธีวิจัยภาษาไทย
๒
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
หลักการแปล
๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
๕. หนังสือ งานวิจัยและบทความ
๕.๑ งานวิจัย
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน). ผลการฝึกสมาธิที่มีต่อการควบคุมตนเองของนักเรียนอาชีวศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑.
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน) การสารวจผลของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อ
การดารงชีวิตตามหลักธรรมวัฒนมุข ๖ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน) . ความพึงพอใจในงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเขต
พื้นที่เขตอาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์.กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน). คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยที่มีต่อการดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓.
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร (ลาเสน) ผลการฝึกอบรมการใช้หลักธรรมภาวนา ๔ ที่มีต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไทย.กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.
มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๖

ภาคผนวก จ
คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๗

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๘

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๑๙

มอค.๒_สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มจร

๑๒๐

