หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme
in English Teaching
๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education
(English Teaching)
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B. Ed. (English Teaching)
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธ-ศาสนา
๕. โครงสรางหลักสูตร
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
๕.๒ หมวดวิชาชีพครู
๕๐
หนวยกิต
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๑
หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
หนวยกิต
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐
หนวยกิต
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๓) วิชาเฉพาะสาขา
๕๑
หนวยกิต
๕.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๗๗
หนวยกิต
๖. รายวิชา
๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๖.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๖.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๑ หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะ
พุทธศาสตร
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร
๓) วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
ใหนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต โดย
เรียนวิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต และวิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
ก. วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๕ ๓๐๑ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๒ ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๓๐๓ สัทศาสตรในการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๓๐๔ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๕ การสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๖ การสอนหลักการแปล
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๗ เทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๘ เทคนิคการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๙ การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๓๑๐ การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
ข. วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๕ ๔๑๑ สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
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๒๐๕ ๔๑๒ วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๓ การพัฒนาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๔ การพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๕ อินเตอรเน็ตสําหรับครูภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๖ กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๑๘ การใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๔๑๙ การอานและการเขียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๔๒๐ การวิเคราะหแบบเรียนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๒๑ ภาษาอังกฤษสําหรับกลุมสาระการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อมวลชน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๒๓ การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๕ ๔๒๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๐-๖-๖)
๖.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตตองศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
วิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๖.๕ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนวิชาโท ตองศึกษา
วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยศึกษาวิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต และวิชาเลือก ๖
หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
๑) วิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต
๒๐๕ ๓๐๕ การสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๖ การสอนหลักการแปล
๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๗ เทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓(๒-๒-๕)
๒๐๕ ๓๐๘ เทคนิคการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
๒)
วิชาเลือก ๖ หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา ๖
หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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๗. คําอธิบายรายวิชา
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๗.๓ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๔ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร
๗.๕ วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
๑) วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๕ ๓๐๑ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
(Usage of English for Communication)
ศึกษาโครงสรางและไวยากรณ การใชศัพท ฝกทักษะการฟง การดู การพูด การอาน
และการเขียนเพื่อการสื่อสาร การฟงคําบรรยาย การอภิปราย การสรุปเนื้อหาเรื่องที่ฟง การอาน
และเขียนตอบคําถาม สรุปเรื่องที่อานดวยไวยากรณและเรียบเรียงภาษาไดถูกตอง นําสิ่ง ที่ได
จากการฟงและอานมาพูดอภิปราย เขียนโครงรางและเรียบเรียงเปนความเรียงไดชัดเจน
๒๐๕ ๓๐๒ ไวยากรณภาษาอังกฤษสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(English Grammar for Teachers)
ศึกษาประเภทของคําและความหมาย กฎการสรางคํา คําที่ทําหนาที่ทางไวยากรณ การ
วิเคราะหระบบคํา วิธีการสรางคําใหม ลักษณะสําคัญของโครงสรางและไวยากรณภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎีไวยากรณแบบตาง ๆ ที่สัมพันธกับแบบเรียนเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้นไป
๒๐๕ ๓๐๓ สัทศาสตรในการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Phonetics in English Teaching)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียงเนนสรีรสัทศาสตร การออกเสียงสระพยัญชนะ เสียงควบกล้ํา
เสียงสูง-ต่ํา หนัก-เบา การถายทอดเสียงเปนสัญลักษณทางสัทศาสตร การศึกษาปญหา และการ
แกปญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของผูเรียน
๒๐๕ ๓๐๔ การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
๓(๒-๒-๕)
(Basic English Writing)
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ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของประโยค ฝกทักษะในการเขียนโครงสรางประโยคตาง ๆ
การเขียนประโยคโดยใชกลุมนามวลี กริยาวลี และคุณศัพทวลี การเขียนเรียงความเบื้องตน
การเขียนยอหนาแบบตาง ๆ
๒๐๕ ๓๐๕ การสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
(English Language Teaching)
ศึกษาหลักและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การสอนแบบคนควา สรุปตามวัตถุประสงค
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามธรรมชาติ การสอนแบบกิจกรรมเสริมทักษะ การเรียนรูแบบ
พึ่งตนเอง การสอนแบบ CBI (Content Based Instruction) การเรียนรูดวยกระบวนการหมวก ๓
ใบ (CAPS) การสอนแบบ MFS (Minutes For Student) การสอนแบบบูรณาการทักษะการฟง
การดู การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การ
สาธิตการสอน การประเมินผลการสอน
๒๐๕ ๓๐๖ การสอนหลักการแปล
๓(๒-๒-๕)
(Teaching of Translation Principles)
ศึกษาหลักและกลวิธีการแปล การวิเคราะหหลักภาษาไทย การใชภาษาและสํานวน
ภาษาไทย การเปรียบเทียบโครงสรางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ฝกแปลขอความที่นํามาจาก
หนังสือภาษาไทยประเภทเอกสารทางวิชาการบทความสารคดีและบันเทิงคดี
การวิเคราะห
หลักภาษาอังกฤษ การใชภาษาและสํานวนภาษาอังกฤษ ฝกแปลขอความที่นํามาจากหนังสือ
ภาษาอังกฤษประเภทเอกสารวิชาการบทความ สารคดีและบันเทิงคดี
๒๐๕ ๓๐๗ เทคนิคการสอนอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
๓(๒-๒-๕)
(Techniques on Academic English
Teaching Reading and Writing)
ศึกษาหลักการอานและการเขียนตามโครงสรางประโยค การอานออกเสียงอักขระ การ
อานสนธิระหวางศัพท การอานประโยคซับซอน การอานสรุปความ การฝกทักษะการอาน
บทความทางวิชาการ การอานตํารา การเขียนจดหมาย บันทึกโครงการงานวิชาการ การศึกษา
งานเขียนทางวิชาการ การเรียบเรียงถอยคํา การผูกประโยค การใชศัพทและประโยคทางวิชาการ
การฝกทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ การประเมินการอานและการเขียน
๒๐๕ ๓๐๘ เทคนิคการสอนฟงและพูดภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
(Teaching Techniques on English Listening and Speaking)
ศึกษาหลักการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
เทคนิคการสอนการฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษ การฝกสนทนาเปนรายบุคคล เปนคู และเปนกลุม ฝกทักษะการฟงจากเครื่อง
บันทึกเสียง การฟงขาวภาคภาษาอังกฤษ การชมภาพยนตรภาคภาษาอังกฤษ การพูดสรุปเรื่อง
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ตาง ๆ การพูดในชีวติ ประจําวัน การพูดเรื่องสั้น การเลานิทาน การบรรยายทั่วไป และการ
อภิปรายเชิงวิชาการ การประเมินการฟงและการพูด
๒๐๕ ๓๐๙ การวัดและประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Teaching Measurement and Evaluation)
ศึกษาหลักการวัดผลทางภาษาเบื้องตน รูปแบบการวัดผลภาษาแบบตาง ๆ ธรรมชาติของ
การวัดผล ความเที่ยงตรงของขอสอบ การสรางขอสอบในชั้นเรียน ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทาง
ภาษา ขอสอบวัดทัศนคติ ความสามารถทางภาษา การวัดผลตามสภาพจริงเกี่ยวกับทักษะการ
ฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน การนําผลการวัดไปปรับปรุงการเรียน การสอน
๒๐๕ ๓๑๐ การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
(English Learning and Teaching Research)
ศึกษาแนวทาง วิธีการ การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ฝกการออกแบบ
งานวิจัยเพื่อศึกษาคนควา และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการวิจัยทาง
การศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน
๒)
วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๕ ๔๑๑ สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๒-๒-๕)
(Seminar on English Teaching)
วิเคราะห สังเคราะหปญหาที่พบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา การใช
สื่อการประเมินผลสัมมนาเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา การศึกษาเปนกรณีศึกษา
๒๐๕ ๔๑๒ วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to English Literature)
ศึกษาพื้นฐานและประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน เรื่องสั้น นวนิยาย บทกวี บทละคร
และศัพทเฉพาะทางวรรณคดี ฝกอานวรรณกรรมตาง ๆ เพื่อความเขาใจและซาบซึ้งทั้งสารรัตถะ
และสุนทรียภาพ
๒๐๕ ๔๑๓ การพัฒนาวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
๓(๓-๐-๖)
(English Literary Works Development for Children)
ศึกษาแนวทางการพัฒนาวรรณกรรมสําหรับเด็ก และหนังสือสําหรับเด็กของชาติตา ง ๆ ที่
เปนตนแบบภาษาอังกฤษ หลักการเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ การวิเคราะห วิจารณวรรณกรรม
สําหรับเด็ก
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๒๐๕ ๔๑๔

การพัฒนาสือ่ การสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Teaching Aids Development)
ศึกษาหลักวิธีการคัดเลือก
การออกแบบและการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษาโครงสราง สาระมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานของไทย เพื่อสราง
และพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หลักการคัดเลือกและสรางสื่อเสริมภาษาอังกฤษ การ
ประเมินสื่อและหลักการนําสื่อไปใช
๒๐๕ ๔๑๕ อินเตอรเน็ตสําหรับครูภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Internet for English Teachers)
ศึกษาแหลงขอมูลตาง ๆ จากเว็บไซดในอินเตอรเน็ต ที่ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถ
สืบคนนํามาประยุกตใชประโยชนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟง การ
ดู การพูด การอาน และการเขียน
๒๐๕ ๔๑๖ กิจกรรมสําหรับการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(Activity for English Teaching)
ศึกษากิจกรรมการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟง การดู การพูด การอาน และการ
เขียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบตาง ๆ ศัพท สํานวน และโครงสรางของภาษาอังกฤษ ที่เหมาะ
กับสถานการณ โดยเนนผูเรียนมีสวนรวม
๒๐๕ ๔๑๗ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว
๓(๓-๐-๖)
(English for Tourism)
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว ขอมูลแหลงการทองเที่ยวของประเทศไทย
ในฐานะผูใหบริการ และการแนะนําฝกอบรมและการนําเที่ยวในสถานที่จริง
๒๐๕ ๔๑๘ การใชภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสํานักงาน
๓(๒-๒-๕)
(Usage of English for Office Personnel)
ศึกษาและฝกใชภาษาอังกฤษเนนการเขียนหนังสือโตตอบ การพูดโทรศัพทการสนทนา
ที่ถูกตองเหมาะสม สําหรับเลขานุการ และบุคลากรอื่น ๆ ในสํานักงาน
๒๐๕ ๔๑๙ การอานและการเขียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓(๒-๒-๕)
(Buddhist Literary works Reading and Writing)
ฝกอานและการเขียนวรรณกรรมภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ ประกอบดวยนิทานชาดก
บทความ บทละคร งานวิจัย ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตลอดถึงพระไตรปฎก ทั้งฝายเถรวาท
และมหายาน

๒๐๕ ๔๒๐ การวิเคราะหแบบเรียนภาษาอังกฤษ

๓(๓-๐-๖)
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(English Textbook Analysis)
ศึกษาหลักการอานเชิงวิเคราะหภาษาและเนื้อหาแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและแบบเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
๒๐๕ ๔๒๑ ภาษาอังกฤษสําหรับกลุม สาระการเรียนรู
๓(๓-๐-๖)
(English for Content Learning)
ศึกษาหลักการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ทฤษฎีการสอนแบบเนนเนื้อหา
ศัพทและโครงสรางภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู การใชทักษะทางภาษาในบริบท
ตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๕ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสําหรับสือ่ มวลชน
๓(๓-๐-๖)
(English for Mass Media)
ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชในสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และโทรทัศน เขาใจในความหมาย และ
จุดประสงคของสื่อนั้น ๆ พรอมทั้งเขียนบทความ และสามารถผลิตสื่อตามที่กําหนด
๒๐๕ ๔๒๓ การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
๓(๓-๐-๖)
(Critical English Reading and Writing)
ศึกษาหลักวิธีการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ การใชภาษาในการโนมนาว
ความคิดและเกณฑในการประเมินผลขอเขียนบทความทางวิชาการและสารคดีที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
๒๐๕ ๔๒๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาอังกฤษ
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on English Teaching)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาอังกฤษ ที่สามารถประยุกตใชในกิจการ
ทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

