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อัตลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
“ท่ีพ่ึงของทองถ่ิน” 

 
อัตลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

สํานึกดี มีความรู พรอมสูงาน” 
______________ 

 
สํานึกดี  หมายถึง   มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน 

ความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสํานึก    
ในความเปนไทย และมีความรักและผูกพันตอ 

   ทองถ่ิน 
มีความรู หมายถึง   มีความรูความสามารถวิชาการและวิชาชีพ            

                        มีทักษะทางปญญา การคิด วิเคราะห  
                        การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 

พรอมสูงาน หมายถึง   มีความรับผิดชอบตอหนาที่ อุทิศเวลาใชกับ 
   งาน มีภาวะผูนําในการแกปญหาและมีการ   
   พัฒนาคนอยางตอเน่ือง 

 
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

มีความรูและคุณธรรมที่ เปนสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ          
มีความสามารถทางภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีระดับที่ใชงานได 
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ครูสอนพระพุทธศาสนา 

ครู 11 ตอง ครู 12 ไม 

1. ตอง รูกอน 
2. ตอง  สอน  ทวนซ้ํา 
3. ตอง  ทํา    ใหเห็น 
4. ตอง  เนน   ปฏิบัติ 
5. ตอง  จัด    เสริมกําลังใจ 
6. ตอง  ช้ี      พิษภัยใหกลัว 
7. ตอง  ทําตัว  ใกลชิดศิษย 
8. ตอง  กลอมจิตใหเกิดศรัทธา 
9. ตอง  รักษากติกาอยางเครงครัด 
10. ตอง  วัดและประเมินผลอยางเที่ยงตรง 
11. ตอง  ดํารงความรกัความเมตตาไวใหถาวร 
    อุปกรณ   คือ  ครูดีมีคากวาสิ่งใด 

1. ไม   หนาบึ้ง  หนางอ 
2. ไม   ดาทอ  หยาบคาย 
3. ไม   มาสอนสายเปนประจํา 
4. ไม   ชักนําใหเช่ือโชคลาง 
5. ไม   พูดอยางทําอยาง 
6. ไม   วางทาขาเย่ียม 
7. ไม   ลืมเตรียมการสอน 
8. ไม   ลืมนําอุปกรณมาใช 
9. ไม   แตงกายหวือหวา 
10. ไม  ว่ิงหาอบายมุข 
11. ไม  กอทุกขใหผูอื่น 
12. ไม  ฝนใจสอน 

 

ที่มา : รศ.บุญนํา  ทานสัมฤทธ์ิ   ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ 

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตองมีบุคลกิที่เปนลักษณะเดนเฉพาะ 

เปนผูมีความเรียบงาย  สมถะ  สํารวม   ระวัง   ไมประมาท 

ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตนเอง 

นักศึกษาสาขาพุทธศาสนศึกษาตองกลานํา เสียสละ อุทิศตนเพื่อผูอื่น 

กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง รับผิดชอบตอการกระทําและมีวินัยในตัวเอง 

ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองซื่อสัตยสจุริตตอวิชาชีพของตน 
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คํานํา 

คูมือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปการศึกษา 2557 เปนเอกสารสําคัญที่นักศึกษาจะตองใชตลอด
การเปนนักศึกษา  5 ป   ในคูมือน้ีประกอบดวยขอมูลของโปรแกรมวิชา  ขอมูลหลักสูตร   ขอบังคับ ที่สําคัญ   
และบันทึกขอมูลการศึกษา การปรึกษาและกิจกรรม  ซึ่งแตละสวนนักศึกษาตองใชประโยชนจากคูมือใหเติมที่  
โดยเฉพาะสวนที่เปนขอมูลหลักสูตรน้ัน  เปนสวนที่นักศึกษาจะตองใชตรวจสอบการศึกษาของตนเองวาไดเรียน
ครบถวนสมบูรณตามหลักสูตรหรือไม  และใชบันทึกเสริมความถูกตองอีกช้ันหน่ึง  

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันนักศึกษาตองรูจักตนเองและรับผิดชอบตนเอง แมมหาวิทยาลัยจะจัดให  
มีระบบหมูเรียนและอาจารยที่ปรึกษา แตที่สุดแลวนักศึกษาจะตองจัดการและตรวจสอบการศึกษาและงาน     
ของตัวเอง จึงจะถือไดวาเปนการศึกษาที่สมบูรณ 

 

   อาจารยสุชาติ พิมพพันธ 
                               ประธานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
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สารบัญ 

เร่ือง  
อัตลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสมีา 
คูสอนพระพุทธศาสนา 11 ตอง 12 ไม 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาสายวิชาพุทธศาสนศึกษา 
คํานํา 

หนา 
ก 
ข 
ข 
ค 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของโปรแกรมวิชา 1 
 1. ความเปนมาของโปรแกรมวิชา 1 
 2. ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค   2 
 3. เปาหมายของโปรแกรมวิชา 3 
 4. สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 3 
 5. อาจารยประจําโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 

6. อาจารยทีป่รึกษา 
3 
4 

สวนท่ี 2 หลักสูตร 5 
 1. ช่ือหลักสูตร 5 
 2. ช่ือปริญญา 5 
 3. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลกัสูตร 5 
 4. หลกัสูตร 6 
 4.1. โครงสรางหลกัสูตร 6 
 4.2. รายวิชาในหลักสูตร 7 
 4.3. แผนการศึกษา 12 
 4.4  คําอธิบายรายวิชา 16 
สวนท่ี 3 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย    

                การศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2549 
33 

 ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย 
                การศึกษาระดับปรญิญา ตรี แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
                พ.ศ. 2552 

44 

 ภาคผนวก ค การกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และสํานึก 
                ความเปนไทย สําหรับนักศึกษาครุศาสตร 

45 

 ภาคผนวก ง การแนะแนวใหคําปรึกษา นักศึกษากบัอาจารยที่ปรกึษา 46 
 ภาคผนวก จ บันทึกการรบัคําปรกึษา 47 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของโปรแกรมวิชา 
 
1. ความเปนมาของโปรแกรมวิชาปรัชญาศาสนา และเทววิทยา 

พ.ศ. 2502 “โรงเรียนฝกหัดครูนครราชสีมา” ไดเปลี่ยนฐานะเปน “วิทยาลัยครนูครราชสีมา” มีการจัด
หนวยงานวิชาการเปนคณะ  3 คณะ คือ 1. คณะวิชาครุศาสตร 2. คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
3. คณะวิชาวิทยาศาสตร “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เปนหมวดวิชาหน่ึงในกลุมวิชามนุษยศาสตร        
แตไมปรากฏหลักฐานวามีการจัดรหัสและช่ือวิชาอยางไรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ไดมีการจัดหนวยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม      
ไดยกระดับหมวดวิชาจัดต้ังเปนภาควิชา จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา” สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 
ของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษา  

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูนครราชสีมา มีหองสํานักงานของภาควิชาอยูที่ ช้ัน 1  อาคาร 2 
มีอาจารย  2 ทานคือ   

1. อาจารยบุญเลี้ยง พุทธจันทร  (25??– 2543 เกษียณอายุราชการ) 
2. ผูชวยศาสตราจารยดาริณี พันธดี (25?? – 2545 เกษียณอายุราชการ) 
หลักสูตรสภาการฝกหัดครูป 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  

มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน 8 รายวิชา  ใชรหัสและช่ือวิชาระบบ “ปรัชญา+(รหัส)+(ช่ือวิชา)”           
เชน ปรัชญา 101 ปรัชญาเบื้องตน,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝกหัดครู, 2524) 

ตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”     
มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยูในกลุมวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใชรหัสและช่ือวิชาระบบ 
“รหัส 7 หลัก + ช่ือวิชา” วิชาดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ใชรหัสสามตัวแรก 267 เชน 2671101 
ปรัชญาเบื้องตน, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝกหัดครู, 2531) 

พ.ศ. 2535 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยน    
เปน “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติตองมีการจัดหนวยงานบริหารวิชาการใหม              
ใหยุบภาควิชาทั้งหมดแลวจัดบริหารวิชาการเปนโปรแกรมวิชาตามการเปดวิชาเอก  สวนภาควิชาที่ไมไดเปด
วิชาเอก แตรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเรียกวา “กลุมวิชา”   

พ.ศ. 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไป หนวยงานในอาคาร 2 เดิมจึงยายไปอาคาร 14 และอาคารอาคาร
อื่นๆ “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” ไดยายสํานักงานมาที่ ช้ัน 2 อาคาร 14 หอง 14.21  

พ.ศ. 2545 ยายสํานักงานข้ึนไปช้ัน 3 หอง 14.31 เพราะหอง 14.21 เดิมคับแคบและมีจํานวนอาจารย
มากข้ึน ในระยะน้ี “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารยเพิ่มข้ึนตามภาระงานการเรียนการสอนของสถาบัน  
คือ  

1. อาจารยนิวัติ  ทองวล (2535 - ปจจุบัน) 
2. ผูชวยศาสตราจารยเมินรัตน นวะบุศย (2540 -ปจจุบัน) 
3. อาจารยสุชาติ พิมพพันธ (2543 - ปจจุบัน) 
4. อาจารยสายยนต ชาวอุบล (2544 – ปจจุบัน) 
5. อาจารยวาสนา วงษย้ิมยอง (2545 – 2550 ยายไปสังกัดโปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา) 
6. อาจารยวุฒิไกร  ไชยมาลี (2545 – ปจจบุัน) 
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พ.ศ. 2547 รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แตไมมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานภาย 
ในมหาวิทยาลัยแตอยางไร  “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใชช่ือเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2549 “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการ
สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร  คือ 150201 จริยธรรมเพื่อการ
ดําเนินชีวิต (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555) 

พ.ศ. 2552 ไดรับอาจารยเพิ่มอีก 1 คน  คือ  อาจารยโยธิน มาหา (2552 – ปจจุบัน) 
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมกลุมวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาไดพิจารณาบริบทตางๆ และความ

เปนไปไดในการเปดวิชาเอก เห็นวาเปนชวงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการ
คุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) และจํานวนของผูสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป) ที่ประชุมจึงมีมติจะเปดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.5 ป) และไดมอบหมายใหอาจารยสุชาติ พิมพพันธ  เปนผูจัดทําขอมูลและทํารางหลักสูตร 

23 มีนาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
(ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงไดเปลี่ยนช่ือเปน “โปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเปนการต้ังช่ือโปรแกรมที่ไมเปนไปตามเกณฑปกติที่ต้ังตามช่ือวิชาเอก ดวยเหตุผลวา
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปดสาขาวิชาเพิ่มไดอีกโดยไมตองต้ังโปรแกรมวิชาใหม 
 ปการศึกษา 1/2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเปดรับสมัคร
นักศึกษารุนแรก  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 87 คน   

“โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือวาไดต้ังข้ึนอยางสมบรูณ  นับต้ังแตวันที่ วันที่  23 
มีนาคม  2555 เปนตนมา 

พ.ศ. 2555 ไดรับอาจารยเพิ่มอีก 1 คน  คือ  อาจารยบัญญัติ อนนทจารย (2555 – ปจจุบัน) 
พ.ศ. 2556 อาคาร 14 ไดรับอนุมัติใหทําการรือ้ถอนเพื่อสรางอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ใหม หองสํานักงานโปรแกรมจึงยายไปที่ อาคาร 5 ช้ัน 4  หอง 5.45 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556  
พ.ศ. 2556 ไดรับอาจารยเพิ่มอีก 1 คน  คือ  อาจารยมานิตย อรรคชาติ (2556 – ปจจุบัน) 
ปการศึกษา 1/2556 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเปดรับสมัคร

นักศึกษารุนที่ 2  มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา จํานวน 45 คน  
ปการศึกษา 1/2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ป) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ไดเปดรับสมัคร

นักศึกษารุนที่ 3 มีนักศึกษามารายงานตัวเขาศึกษา จํานวน ........... คน 
                                     (อาจารยสุชาติ พิมพพันธ ผูเรียบเรียง 20 พฤษภาคม 2556) 
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสังค 
 ปรัชญา  
 ปรัชญาและศาสนาเปนรากเหงาคุณแหงความเปนมนุษย (Philosophy and Religion is the root of 
the worthy human-being) 

วิสัยทัศน 
  โปรแกรมปรัชญา ศาสนาและวิทยา เปนหนวยงานวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ที่มุงจัด
การศึกษา และการผลิต บัณฑิตครูพุทธศาสนาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพและบําเพ็ญตนเพื่อสังคม 
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 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา 
 2. ทําวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 
 3. บริการทางวิชาการ แกชุมชน บนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา 
 4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 

วัตถุประสงค 
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาพุทธศาสนศึกษาวิทยาที่มีความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

2. วิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรูจากหลักปรัชญาศาสนา 
และเทววิทยา มาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

3. ใหบริการทางการวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แกชุมชนบนพื้นฐานหลักพุทธศาสนา 
4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สงเสริมพุทธศาสนา 

 

3. เปาหมายของโปรแกรมปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  
 โปรแกรมปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถผลิตบัณฑิตพุทธศาสนาที่มีความรูดีเย่ียมทางวิชาการ
และวิชาชีพ และสามารถวิจัยองคความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ไปใชเพื่อการพัฒนาแกสังคม 
และทองถ่ินตอการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียนไดอยางเหมาะสม 
 

4. สภาพทางกายภาพของโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
 1. อาคารสถานที่ สํานักงานโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ต้ังอยู อาคาร 5 ช้ัน 4 หอง 
5.46 โทรศัพท 044 00909 ตอ 1206 
 2. วัสดุครุภัณฑ ประกอบดวย 

    1) โตะทํางาน 7 ชุด 
    2) คอมพิวเตอร 3 ชุด 
    3) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง 
    4) โปรเจคเตอร 1 ชุด 
    5) โทรทัศน 2 เครื่อง 
    6) เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
    7) หนังสืออานประกอบเกี่ยวกับความรู ทางดานปรัชญา ศาสนา จํานวนประมาณ 500 เลม 

 

5. อาจารยประจําโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา (พ.ศ. 2557) 
 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด  สาขาวิชา: 
สถาบัน  ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

เบอรโทร 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยเมินรัตน นวะบุศย  ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2535) 

- 
 

2. อาจารย ดร.นิวัติ ทองวล 
 

ปร.ด.(ไทยศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

08-1709-
7903 

3. อาจารยสุชาติ พิมพพันธ M. A. (Buddhist Studies) 08-9626-
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University of Delhi (2542) 6003 
4. อาจารยสายยนต ชาวอุบล 

 
M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi (2542) 

09-0372-
9248 

5. อาจารยวุฒิไกร ไชยมาล ี
 

M.A.(Indian Philosophy  and 
Religion) 
Banaras Hindu University (2543) 

08-8482-
3920 

6. อาจารยโยธิน มาหา 
 

ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

09-8113-
5814 

7. อาจารยบัญญัติ อนนทจารย ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2553) 

08-1024-
9707 

8. อาจารยมานิตย อรรคชาติ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสมีา (2553) 

08-9629-
9652 

 
6. อาจารยท่ีปรึกษา  

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล รุนท่ี/หมูท่ี จํานวน นศ.(คน) ปรึกษา 
1. อาจารยสุชาติ พิมพพันธ รุนที่ 1 หมู 1 43 จันทร – ศุกร 
2. อาจารยโยธิน มาหา รุนที่ 1 หมู 2 44 จันทร – ศุกร 
3. อาจารยวุฒิไกร ไชยมาล ี รนที่ 2 หมู 1 45 จันทร – ศุกร 
4. อาจารยบัญญัติ อนนทจารย รุนที่ 3 หมู 1 - จันทร – ศุกร 

 
 

เอกสารอางอิง 
 

กรมการฝกหัดครู. (2531). หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ฉบับปรับปรุง 2531. กรุงเทพมหานคร.  
          กรมการฝกหัดคร.ู 
ปรีชา อุยตระกลู บรรณาธิการ. (2550). ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับปรับปรุง  
        2550 ตนกําเนิดและประวัติของมหาวิทยาลัย. นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
         นครราชสมีา 
สภาการฝกหัดครู. (2524).  หลักสูตรการฝกหัดครูรับปริญญาตรี 2519 ฉบับปรับปรุง 2524.     
          กรุงเทพมหานคร. สภาการฝกหดัคร.ู 
สถาบนัราชภัฏนครราชสมีา. (2536). คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2536. นครราชสีมา. 
         สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. 
สถาบันราชภัฏนครราชสมีา. (2544). คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2544. นครราชสีมา. 
        สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. (2555). แผนการเรียนตลอด        

หลักสูตร. [Online]. Available: http://reg.nrru.ac.th/registrar/program_info.asp  
(12 พฤษภาคม 2555) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of  Education  Program  in Buddhist  Studies 

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย 
 ช่ือเต็ม    :   ครุศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสนศึกษา) 
 ช่ือยอ     :   ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ 
 ช่ือเต็ม    :   Bachelor of Education (Buddhist Studies) 
 ช่ือยอ     :   B.Ed. (Buddhist Studies) 

 
3. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่จรรโลงคุณธรรมความดีและยึดเหน่ียวจิตใจคน ทําใหสังคมมีสุข

ภาวะที่ดี   
1.2 ความสําคัญ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  เปนหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มลีักษณะของการศึกษาคุณธรรมจรยิธรรมโดยตรงตามหลักพทุธศาสนา ซึ่งจะนําไปสู
การถายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ  ใหเขาใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช
ประโยชนจากสิ่งที่ศาสนาสอนใหเกิดประโยชนสุขไดอยางแทจริง 

1.3 วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม มีวุฒิภาวะความเช่ือทางศาสนา มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีม สามารถ
แกปญหาอยางเปนระบบและลําดับความสําคัญได เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  ขององคกรและสังคม       
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของพระพุทธศาสนา  สามารถ
อธิบายความรูตามหลักการที่ศึกษาไดอยางถูกตอง  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานพุทธ
ศาสนากับศาสตรสมัยใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางพุทธศาสนา  สนใจในการพัฒนาความรูทาง
พุทธศาสนาอยางตอเน่ือง มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรู     
ในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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3. มีทักษะทางดานปญญา การคิดและแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถ
สืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการสรางสรรคองคความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน 

4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารกับกลุมคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ใหความชวยเหลือและประสานความรวมมือในการแกปญหา 
ในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและผูตาม สามารถใชความรูในพระพุทธศาสนาใชช้ีนําสังคม     
ในประเด็นที่เหมาะสม ผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 

5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ 
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค เลือกใช
รูปแบบของการสื่อสารอยางเหมาะสม 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการจัดการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา สามารถในการฝกอบรมปฏิบัติภาวนา และศาสนพิธีตามหลัก
พระพุทธศาสนา เช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาพระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ 

7. มีทักษะในการถายทอดความรูวิชาการทางพุทธศาสนาแกผูอื่นดวยเทคนิคและกลวิธีในการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีสมัยใหมไดดีและเหมาะสม 

 
4. หลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใชระยะเวลาในการศึกษา ไมเกิน 10 ป
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 166 หนวยกิต 

4.1 โครงสรางหลักสูตร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   เรียนไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
 
 
              

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไมนอยกวา  130  หนวยกิต   

1. กลุมวิชาภาษา 9-12 หนวยกิต 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6-9 หนวยกิต 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร    3-6 หนวยกิต 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   6-9 หนวยกิต 

5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ   3 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาชีพครู                เรียนไมนอยกวา   50  หนวยกิต 

   1.1 บังคับวิชาชีพครู  30  หนวยกิต 

   1.2 เลือกวิชาชีพครู                เรียนไมนอยกวา   4  หนวยกิต 

   1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 16  หนวยกิต 

2.กลุมวิชาเอก                             เรียนไมนอยกวา   80  หนวยกิต 

   2.1 บังคับวิชาเอก 54  หนวยกิต 

   2.2 เลือกวิชาเอก 16  หนวยกิต 

 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
           ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
              ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดย  ไมซ้ํากับรายวิชา    
ที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม  ในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

4.2 รายวิชาในหลักสูตร 
               1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
         เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลักมีความหมายดังน้ี  
     ลําดับเลขตําแหนงที่ 1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา 
                        ลําดับเลขตําแหนงที่ 2-3 หมายถึง  กลุมวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
        เลข 01 หมายถึง  กลุมวิชาภาษา 
                           เลข 02 หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร  
          เลข 03 หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
          เลข 04 หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                   เลข 05 หมายถึง  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
                       ลําดับเลขตําแหนงที่ 4-6 หมายถึง ลําดับของวิชา 
                  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1) กลุมวิชาชีพครู ประกอบดวยเลข 6 หลัก มีความหมายดังน้ี 
                           ลําดับเลขตําแหนงที่ 1–3 ของกลุมวิชาชีพครู มีรายละเอียดตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ดังน้ี   
            เลข 101 หมายถึง หมูวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

         เลข 102 หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
         เลข 103 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนและนวัตกรรมการศึกษา 

                              เลข 104 หมายถึง สาขาวิชาการวิจัยและประเมินการศึกษา 
         เลข 105 หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
         เลข 106 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

   เลข 107 หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   2.3 วิชาการสอนวิชาเอก               เรียนไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

   2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม    เรียนไมนอยกวา    4  หนวยกิต 
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   เลข 108 หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
         เลข 109 หมายถึง สาขาวิชาพลศึกษา 

                          ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 
         เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
         เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
         เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
         เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 
      ลําดับเลขตําแหนงที่ 5-6 หมายถึง ลําดับของวิชา 

                       2) กลุมวิชาเอก ประกอบดวยเลข 6 หลักมีความหมายดังน้ี 
  ลําดับเลขตําแหนงที่ 1- 3  หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คือ 220  

          ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง  ช้ันปที่ศึกษา(ระดับปริญญาตรี) 
         เลข 1 หมายถึง  ช้ันป 1  หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 

            เลข 2 หมายถึง  ช้ันป 2  หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
                   เลข 3 หมายถึง  ช้ันป 3  หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 

         เลข 4 หมายถึง  ช้ันป 4  หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 
      ลําดับเลขตําแหนงที่ 5  หมายถึง  กลุมยอยของสาขาวิชา   

   เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 
   เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 
   เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาวิชาหลักพระพุทธศาสนา 
   เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาบูรณาการพุทธธรรม 
   เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัยและสัมมนา 

                          ลําดับเลขตําแหนงที่ 6 หมายถึง  ลําดับของวิชาในกลุมยอยของสาขาวิชา   
      2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

         ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   ตองเรียนทุกกลุมวิชารวมไมนอยกวา 30 หนวยกิตดังน้ี 
   1.  กลุมวิชาภาษา   เรียน    9-12 หนวยกิต 
      1.1    บังคับ       9 หนวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

      1.2   เลือก    ไมนอยกวา      0-3 หนวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                             
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน                                 
ภาษาเขมรพื้นฐาน                                 

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
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001010 
001011 
001012 

ภาษาฮินดีพื้นฐาน                                  
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                              
ภาษาลาวพื้นฐาน                                  

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

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

   2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร   เรียน     6-9 หนวยกิต 
      2.1    บังคับ       6 หนวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 

      2.2     เลือก   ไมนอยกวา      0-3 หนวยกิต 
002003 
002004 

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 

   3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร   เรียน      3-6 หนวยกิต 
      3.1    บังคับ       3 หนวยกิต 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 
      3.2    เลือก   ไมนอยกวา      0-3 หนวยกิต 
003002
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 

003005 
003006 

กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 3(3-0-6) หนวยกิต 

 4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี           
                                                   เรียน 

 
6-9 

 
หนวยกิต 

      4.1    บังคับ       6 หนวยกิต 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกิต 
      4.2    เลือก ไมนอยกวา     0-3 หนวยกิต 
004003 
004004 
004005 
004006 

การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต   3(3-0-6) หนวยกิต 
อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) หนวยกิต 

  5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ เรียน      3 หนวยกิต 
      5.1    เลือก ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) หนวยกิต 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 3(3-0-6) หนวยกิต 

       
                 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                              เรียนไมนอยกวา       130        หนวยกิต 

    1. กลุมวิชาชีพครู     เรียนไมนอยกวา      50 หนวยกิต 
     1.1    บังคับวิชาชีพครู      30 หนวยกิต 
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102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) หนวยกิต 
102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) หนวยกิต 
103111 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5) หนวยกิต 
104313 การวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) หนวยกิต 
105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
106201 ความเปนครู 3(2-2-5) หนวยกิต 
106402 การบริหารจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
108361 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) หนวยกิต 
     1.2     เลือกวิชาชีพครู    เรียนไมนอยกวา      4 หนวยกิต 
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) หนวยกิต 
102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศใน

กลุมอาเซียน 
2(2-0-4) หนวยกิต 

103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5) หนวยกิต 
103372 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) หนวยกิต 
104411 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) หนวยกิต 
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) หนวยกิต 
105242 จิตวิทยาการเรียนรู 2(2-0-4) หนวยกิต 
105243 การปรับพฤติกรรม  2(2-0-4) หนวยกิต 
105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) หนวยกิต 
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู 2(1-2-3) หนวยกิต 
106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) หนวยกิต 
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา  3(2-2-5) หนวยกิต 
106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ   2(2-0-4) หนวยกิต 
     1.3     ฝกประสบการณวิชาชีพครู        16 หนวยกิต 
 101411 
 101412 
 101521 

ทักษะวิชาชีพครู 1    
ทักษะวิชาชีพครู 2    
การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 

   1(0-2-1) 
   3(0-6-3) 
6(0-360-0) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2 6(0-360-0) หนวยกิต 
           
   2.  กลุมวิชาเอก                               เรียนไมนอยกวา       80          หนวยกิต 

     2.1   บังคับวิชาเอก        54  หนวยกิต 
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6)  หนวยกิต 
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา  3(3-0-6)  หนวยกิต 
220134 พุทธภาวนา 1  2(0-90-0)  หนวยกิต 
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220212 จริยศาสตรศึกษา 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220213 ตรรกศาสตร 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220231 พุทธภาวนา 2 2(0-90-0)  หนวยกิต 
220232 พุทธศาสนพิธี  2(1-2-3)  หนวยกิต 
220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห  3(3-0-6)  หนวยกิต 
220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 
220316 เทววิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) หนวยกิต 
220332 พระไตรปฎกศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) หนวยกิต 
220442 พุทธศึกษาศาสตร 3(3-0-6) หนวยกิต 
220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) หนวยกิต 
    2.2      เลือกวิชาเอก                    เรียนไมนอยกวา      16 หนวยกิต 
220131 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220341 ปรชัญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220441 พุทธจริยศาสตร 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220443 พุทธเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220445 พุทธรัฐศาสตร  3(3-0-6)  หนวยกิต 
220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)  หนวยกิต 
220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)  หนวยกิต 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)  หนวยกิต 
     2.3    วิชาการสอนวิชาเอก            เรียนไมนอยกวา                  6    หนวยกิต 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 3(2-2-5)  หนวยกิต 
220422 การจัดการเรยีนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5)  หนวยกิต 
220423 เ ท ค โน โ ล ยี แ ล ะ น วั ตก ร ร ม เ พื่ อ ก า ร ส อ น

พระพุทธศาสนา 
3(2-2-5)  หนวยกิต 

     2.4   เลือกจากกลุมวิชาเอกและวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม   
                                                เรียนไมนอยกวา         4             หนวยกิต 
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             ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใน 2.2 และ 2.3 โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                      เรียนไมนอยกวา          6             หนวยกิต 
                        ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

4.3. แผนการศึกษา(2557) 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 
  
  

002001 วิถีแหงชีวิต 3(3-0-6) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก --- ---- 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู 106201 ความเปนครู 3(2-2-5) 
เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาเลือกเสรี --- ---- 
 รวม 21 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 
  
  

001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220134 พุทธภาวนา  1 2(0-90-0) 
220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 
220332 พระไตรปฎกศึกษา 3(3-0-6) 
220232 พุทธศาสนพิธี 2(1-2-3) 

เลือกวิชาเอก --- ---- 
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เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู --- ---- 
เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาเลือกเสรี --- ---- 
  รวม 19 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 
  

001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 3(3-0-6) 
002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220213 ตรรกศาสตร 3(3-0-6) 
220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
220333 วรรณกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก --- ---- 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู --- --- 
เลือกวิชาชีพครู 106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

--- ---- 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 
  รวม 20 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
บังคับวิชาเอก 220231 พุทธภาวนา  2 2(0-90-0) 

220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
เลือกวิชาเอก --- ---- 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู 102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) 
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104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
106402 การบริหารจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

--- ---- 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 
  รวม 20 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป --- ---- 
บังคับวิชาเอก 220212 จริยศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

220442 พุทธศึกษาศาสตร 3(3-0-6) 
220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) 
220316 เทววิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก 220445 พุทธรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม 220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 

220423 เ ทคโนโล ยีและน วัตกรรม เพื่ อการ  สอน
พระพุทธศาสนา 

3(2-2-5) 

บังคับวิชาชีพคร ู --- ---- 
เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

--- ---- 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 
  รวม 21 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป 003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
บังคับวิชาเอก 220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
เลือกวิชาเอก --- ---- 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพครู 102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

103111 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 
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104313 การวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

--- ---- 

วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสร ี 3 
  รวม 21 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป --- ---- 
บังคับวิชาเอก 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) 
เลือกวิชาเอก 220341 ปรชัญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร                      3(3-0-6) 
วิชาการสอนวิชาเอก       220421 การจัดการเรยีนการสอนพุทธศาสนศึกษา1 3(2-2-5) 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู --- ---- 
เลือกวิชาชีพครู 106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
วิ ช า ฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
วิชาชีพครู 

101411 ทักษะวิชาชีพครู 1 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสร ี 3 
  รวม 19 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป --- ---- 
บังคับวิชาเอก --- ---- 
เลือกวิชาเอก 220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) 

220443 พุทธเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
วิชาการสอนวิชาเอก 220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5) 
เลือกวิชาเอกเพิ่ม --- ---- 
บังคับวิชาชีพคร ู 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
เลือกวิชาชีพครู --- ---- 
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วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู 

101412 ทักษะวิชาชีพครู 2 3(0-6-3) 
 

วิชาเลือกเสรี xxx 3 
 รวม 21 
 
 
 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 6 (0-360-0) 
 รวม 6 
 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
(ท-ป-อ) 

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  2 6 (0-360-0) 
 รวม 6 
 

4.4 คําอธิบายรายวิชา 
     ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                 1. กลุมวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Thai for Communication)  
          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
   
001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
         ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟง
ขอความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลาก
สินคาตาง ๆ การเขียนขอความเกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
   
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
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 (English for Communication II) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
         ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน  ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึน  การฟงและการพูด 
แสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ 
และสถานที่ 
 
 
001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (Thai for Occupational Purposes) 
          ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล  
และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การ
เขียนโครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
   
001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Aesthetics of Thai Language) 
           ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรู ถึงความงดงามทางภาษา การ
ประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
 
001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
         ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล 
และโอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเหน็ การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ   การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถา และการใหขอมูลเกี่ยวกับงาน       
ที่รับผิดชอบ 
   
001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Chinese) 
         ทักษะการฟ ง  พูด  ภาษาจีนกลาง เพื่ อการสื่ อสาร ในชี วิตประจํ า วัน การอ านออกเสีย ง                
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีนเบื้องตน 
   
001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Japanese)  
          คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนา                      
ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
   
001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
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 (Foundation Cambodian)  
          โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนา          
ในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
   
001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Hindi)  
          การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท 
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
   
001011 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Foundation French)   
          ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตน การฟง การพูด การอานและการเขียน        
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  
 
001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

 (Foundation Lao)  
         ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการสื่อสาร ทักษะการ
ฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 

 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแหงชีวิต   3(3-0-6) 

 (Way of Life)  
          ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของชีวิต          
หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ การ
ตัดสินคุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
   
002002 ทองถ่ินไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Local Studies)  
          ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ินตาง ๆ           
ในประเทศไทย ความสํา คัญ คุณคา  และความงดงามทาง ศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสํา คัญ                       
ของทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 

   
002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 (Psychology for Living)  
          องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเองการอยู
รวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
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002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
 (Man and Aesthetics)  

           ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย          
ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม  การเขาถึง
ความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 
 

3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003001 การเปนพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizenship)  
          ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญ
ของกฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
   
003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 
 (Futurology of Global Society) 
          แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนม  ความเปนไปไดของ
ปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม        
ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม  ความพรอม  สําหรับการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
 
003003 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Civilization)  
          การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
   
003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies)  
          หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ 
บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การ
เจรจาและความรวมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ  ศักยภาพ ความเขมแข็ง
และความ พรอมของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
   
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
          กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐาน  ของบุคคลและ
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การใชสทิธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และ
มรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
   
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง   3(3-0-6) 
 (Self-Access Learning and Resource) 
          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ  การ
เขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคน
คืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรม
และการอางอิง 
 

  4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
          ทฤษฎีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน                  
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร อินเตอรเน็ต การ
สืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อ
แสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต 
   
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (System Thinking and Decision Making) 
          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล            
การ วิ เ คร าะห ข อมู ลและข าวส าร  กระบวนก ารและทฤษฎีก าร ตัดสิน ใจ  และการประ ยุกต                         
ใชในชีวิตประจําวัน 
 
004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 (Health Promotion and Exercise) 
          การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตาง ๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม       และ
ปญญา การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิ
ปญญาพื้นบานและสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณคา  ทางโภชนาการ อาหาร
เสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 
          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบนั ปญหาการใชพลังงาน      ที
มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ  สั งคม การ เมือง เทคโนโล ยีและสิ่ งแวดลอม การอนุรักษพลั งงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกัน
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แกไข   
 
004005 อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 (Food for Life)  
          หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย    เกษตร
ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลัก
และวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช
ความรอน ความเย็น การทําแหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
   
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  
          ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักการทํางาน
เบื้องตนและการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ภายในสถานที่ทํางาน คอมพิวเตอร เครื่องยนต 
การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 

     5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม 3(3-0-6) 
 (Modern Entrepreneurship)  
          แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ การเงินและ
บัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเปนผูนํายุค
โลกาภิวัตน ดานการบริหารจัดการและการสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม  

   
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 (Economy and Living)   
          วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร การ
บริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนว
ทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 

   
005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 

           แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมายในการทํางาน 
การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการ          ใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ตาง ๆ ในสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
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  1. กลุมวิชาชีพครู 
 1.1 บังคับวิชาชีพครู 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 (Curriculum Development)  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  ความเปนมาและพัฒนาการของหลักสูตร
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร     
การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล และหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ 
การออกแบบและสรางหลักสูตรแบบจุลภาค  ปญหาและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตร     
    
102321  การออกแบบและการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 

(Learning Design and Instructional Management) 
 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน สมองกับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู  การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู ทฤษฎี รูปแบบ และ
เทคนิคการจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู   การใชสื่อและการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรม     ในการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การปฏิบัติการเขียนแผนการจดัการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแผน 
 
103111  เทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Technology) 
 ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ หลักการ  ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ 
การสื่อสารและการสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  การจําแนกประเภทสื่อการเรียนการ
สอน ออกแบบ ผลิต ประเมินผล และบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา การเลือก  
การใชแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหา
ที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศสาํหรบัการจัดการเรยีนรูแตละระดับการศึกษา จริยธรรม   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 
104212  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 

(Principles of Educational Measurement and Evaluation) 
 ความหมายของการทดสอบ  การวัด  และการประเมินผล  หลักการและเทคนิคการวัด            
และประเมินผลทางการศึกษา   การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร  
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล  การวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย         
การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลยอย  
และการประเมินผลรวม  การสรางและใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ลักษณะของเครื่องมือวัด
ที่ดี   การบริหารการสอบ  สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   การแปลความหมายของ
คะแนนจากการสอบ  แนวทางการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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104313 การวิจัยการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Research) 
 ความหมาย  ความมุงหมาย   ความสําคัญ  จรรยาบรรณของนักวิจัย  ทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบการ
วิจัย  การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  การวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย   การนําเสนอ
ผลงานวิจัย  การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัย     
ในการแกปญหา  การวิจัยในช้ันเรียน   การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย   การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 
105231  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    3(2-2-5) 

(Counseling Psychology and Guidance) 
 ความหมาย ประเภท ขอบขาย เทคนิค กระบวนการของการปรึกษาและการแนะแนว              
โดยเนนการฝกทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการใหบริการแนะแนว 

 
105341  จิตวิทยาการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Psychology) 
 ความหมายและขอบขายของจิตวิทยาการศึกษา   ทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการของมนุษย           
ความแตกตางระหวางบุคคล   การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตางๆ   การใชหลักจิตวิทยาในการ
จัดการช้ันเรียน  การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง  แบบการเรียนรู   ศักยภาพ          
และความถนัด  

 
106201  ความเปนครู    3(2-2-5) 

(Self Actualization for Teacher) 
 หลักการและปรัชญาการศึกษา ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หนาที่ ภาระงานของครู 
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพ
และสมรรถภาพความเปนครู ความกาวหนาและการพัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รัก เมตตา และ
ปรารถนาดีตอผูเรียน อดทนและรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน ศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู 

 
106402  การบริหารจัดการทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Management) 
 ความเปนมาของระบบการศึกษา  วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ
การบริหารการศึกษาและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรู
วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ทํางานเปนทีม การจัดทําโครงการทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน สามารถสื่อสารไดอยาง   
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มีคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีภาวะผูนํา สามารถในกรประสานประโยชนและสามารถนํา
นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ 
 
108361  การศึกษาแบบเรียนรวม    3(2-2-5) 

(Inclusive  Education) 
 ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สิทธิตามกฎหมายสําหรับผูมีความตองการพิเศษ  
ในการศึกษา จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรูผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความตองการ
พิเศษ การบรหิารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรูตามการตอบสนองของผูเรียน การออกแบบการเรียนรู   
ที่เปนสากลและเปนธรรม การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที ่   
มีความแตกตาง การทํางานเปนทีมรวมกับผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็ก การจัดเครื่องมือ         
และสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียนเปนกลุมใหญกลุมเล็กและเปนรายบุคคล 

 1.2 เลือกวิชาชีพครู 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
102341  ทักษะและเทคนิคการสอน     2(1-2-3) 

(Skill and Techniques of Teaching) 
 ความหมาย ความสําคัญของการฝกทักษะการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน     
เปนสําคัญ การออกแบบและฝกทักษะการสอน 
 
102442  หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุมอาเซียน 2(2-0-4) 

(Curriculum and Instruction in ASEAN) 
 ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพ ปญหา และความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 
บริบทของหองเรียน โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ
ตาง ๆ ในกลุมอาเซียน 
 
103121  การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู                   3(2-2-5) 

(Design and Development of Media for Learning) 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู รูปแบบและประเภทของสื่อ
ตางๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุมเล็ก สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับ
บริบทและสาระการเรียนรู การประยุกตแนวคิดเกี่ยวกับระบบและวิธีระบบมาใชในการออกแบบและพัฒนา
สื่อ ฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู 
 
103372  นวัตกรรมการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Innovation) 
 ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ออกแบบ พัฒนา และการ
เลือกใชนวัตกรรมเพื่อการแกปญหา และการพัฒนาการเรียนการสอน  ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการ
เรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อออกแบบพัฒนาและเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามสภาพทองถ่ิน การนําไปทดลองใช การแกไขปรับปรุง และการประเมินผล 
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104352  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย    3(2-2-5) 

(Computer Programs for Conducting Research) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ประเภทและลักษณะสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป 
กระบวนการทํางานของโปรแกรมสาํเรจ็รปูเพื่อการวิจัย การสรางแฟมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลลักษณะ
ตางๆ ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 
104411  การประเมินทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Evaluation) 
 ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การ
วางแผนการประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล       
และการวิเคราะหขอมูล การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเปนประโยชนทางการศึกษา บทบาทและ
หนาที่ของครูและผูบรหิารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการ
ประเมินทางการศึกษา 
 
104431  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู    3(2-2-5) 

(Research for Learning) 
 ความหมาย  ลักษณะ  และประโยชนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ข้ันตอนการวิจัย  การ
วางแผนการวิจัย  การวิเคราะหปญหา  นวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา  การเขียนรายงานการวิจัย  ฝก
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 
105242  จิตวิทยาการเรียนรู    2(2-0-4) 

(Psychology of Learning) 
 ความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู   ความสัมพันธของการเรียนรูกับบุคลิกภาพ  ทฤษฎีการ
เรียนรู  การถายทอดการเรียนรู  การประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู 
 
105243  การปรับพฤติกรรม    2(2-0-4) 

(Behavior Modification) 
 ความหมาย   ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม   การประเมินพฤติกรรม   โปรแกรมการปรับ

พฤติกรรม  ข้ันตอนการปรับพฤติกรรม  และจรรยาบรรณ 
 
105252  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม   2(1-2-3) 

(Theories and Practicum in Social Psychology) 
 ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวนการกลุม กระบวนการ

สังคมประกิต การสื่อความหมาย การรับรูทางสังคม ทัศนคติ การคลอยตาม การยอมรับนวัตกรรม การสราง
ขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน ความขัดแยง และผูนําผูตาม 
 
106232  มารยาททางสังคมสําหรับครู    2(1-2-3) 
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(Social Manners for Teachers) 
 มารยาทของครูในการอยูรวมกับบุคคลอื่น การออกสังคม การพูด การฟง การรับประทานอาหาร 
การแตงกาย การตอนรับ การนันทนาการ การฝกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม 
 
106233  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4) 

(Education and Community Development) 
 ความหมายของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษา
เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน รูปแบบของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาสําหรับการพัฒนาชุมชนที่
ย่ังยืน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการแกปญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน 
การวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน การฝกปฏิบัติการภาคสนามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Quality Assurance in Education) 
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก หนวยงาน
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
106436  กฎหมายการศึกษา    3(3-0-6) 

(Educational Law) 
 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติตางๆ ที่ใชเปนบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
108205  เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  2(2-0-4) 

(Instruction Technique for Children with Special Needs) 
 หลักและวิธีการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
วางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การเลือกใชสื่อในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ การสอนอยาง
สรางสรรค การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เปนสากล (Universal Design Learning: UDL) การสอนตาม
การตอบสนองของผูเรียน (Response to Intervention) การสอนเด็กที่มีความสามารถแตกตาง (Multiple 
Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพื่อนชวยสอน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความ
ตองการพิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
  
 1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
101411  ทักษะวิชาชีพครู 1                                  1(0-2-1) 
 (Teacher Professional Skill I) 
 การฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการ
สื่อสาร และการมีสวนรวมในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
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101412  ทักษะวิชาชีพครู 2     3(0-6-3) 

(Teacher Professional Skill II) 
 พ้ืนความรู :  สอบผานรายวิชา 101411ทักษะวิชาชีพครู 1 
 การฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการ
สื่อสาร การมีภาวะผูนําและผูนํา และการมีสวนรวมในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน 
 
101521  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1                              6(0-360-0) 

(Teacher Professional Internship I) 
 พ้ืนความรู :  สอบผานรายวิชา 101142 ทักษะวิชาชีพครู 2 

การปฏิบัติการสอน การเลือกใช ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใช
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 
งานธุรการในช้ันเรียน การปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและการสะทอนผลระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 
101522  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2       6(0-360-0) 
 (Teacher Professional Internship II) 
 พ้ืนความรู :  สอบผานรายวิชา 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 
 การปฏิบัติการสอน การเลือกใชสื่อ ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใช
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี 
งานธุรการในช้ันเรียน การปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา การบันทึกและรายงานผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสมัมนาและสะทอนผลระหวางปฏิบัติและหลังการสอนในสถานศึกษา 

 
   2. กลุมวิชาวิชาเอก 
      2.1  บังคับวิชาเอก 

รหัสวิชา         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป-ศ) 
220132         ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา              3(3-0-6) 
          (Pali for Studying Buddhism)   
   หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลเีบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใชคําภาษาบาลี
ในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา ฝกทดลองศึกษาคนควาเน้ือหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ  หรือโดย
ยอจากเอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลี 
 
220133  ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
   (Sanskrit  for Studying Buddhism) 
   หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาสันสกฤตเบื้องตน การใชภาษาสันสกฤตและการใชคํา
ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา  ฝกทดลองศึกษาคนควาเ น้ือหา
พระพุทธศาสนาสั้น ๆ จากเอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาคภาษาสันสกฤต  
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22013                     พุทธภาวนา 1                             2(0-90-0) 
   (Buddhist Meditation 1) 
  ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบติัสมถภาวนา  การฝกปฏิบัติในสมถภาวนาในการทําจิตใหต้ัง
มั่นและวิธีควบคุมอารมณที่ถูกตอง   การประยุกตสมถภาวนาใชในชีวิตประจําวันและการบําเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม   
 
220212  จริยศาสตรศึกษา      3 ( 3 -0 -6 )
   (Ethics studies) 
  ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่สําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องอุดมคติและอุดมการณของ
ชีวิต  และสังคม บาป บุญ คุณ  โทษ  ความถูก  ความผิด  ความควร  ไมควร   ทางจริยธรรม  มาตรฐานที่ใช
ตัดสินปญหาทางจริยธรรม 
 
220213  ตรรกศาสตร       3(3-0-6) 
   (Logic) 

ลักษณะของเหตุผล การวิเคราะหความหนักแนนของเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย  การนํา
ความรู ความเขาใจเรื่องเหตุผลไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 
220231  พุทธภาวนา 2              2 ( 0 -9 0 -0 )
   (Buddhist Meditation 2) 
                              พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 220134 พุทธภาวนา 1  

ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา  การฝกปฏิบัติวิปสสนาภาวนา การฝกใช
ปญญาพิจารณาแกนแทของสรรพสิ่งใหเห็นตามความเปนจริง  การประยุกตใชวิปสสนาในชีวิตประจําวัน  
การบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแกสังคมและการใชนวัตกรรมในการปฏิบัติธรรม 
 
220232   พุทธศาสนพิธี       2(1-2-3) 
   (Buddhist Rites) 
  ประวัติความเปนมา ความหมาย ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ ขอปฏิบัติ  หลักปรัชญาของพิธีกรรมตาง ๆ    
ในพระพุทธศาสนา  บุญพิธี  กุศลพิธี  มารยาทชาวพุทธ   พิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของแตกลุมนิกาย  
 
220233  พุทธศาสนามหายาน      3(3-0-6) 
   (Mahayana Buddhism) 

กําเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกตางระหวางเถรวาทกับมหายาน คัมภีร  หลักธรรม 
คณาจารยสําคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
 
220234  พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย              3(3-0-6) 
   (Buddhism in Thailand) 
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พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  นิกาย  กลุม  สํานัก  นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหาร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ภูมิปญญาไทยที่ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในดานสังคม เศรษฐกิจ  
การเมือง  ศิลปะและวัฒนธรรม  การใชพุทธธรรมแกปญหาชีวิตและสังคมในสังคมไทย   
 
220236   พุทธประวัติเชิงวิเคราะห              3(3-0-6)  

(An Analytical Study of the Biography of the Buddha) 
 วิเคราะหความหมาย  บุคลาธิษฐาน  ในประวัติของพระพุทธเจา ตลอดทั้งเหตุการณตางๆ ในชวง
ตลอดเวลาที่ทรงประกาศพุทธศาสนา  คุณคาของพุทธจริยาตอการดํารงชีวิตของพุทธสาวก  ตลอดจน
วิเคราะหประวัติพระสาวก  นักคิดและบุคคลสําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการกอต้ังและวางรากฐานทาง
พระพุทธศาสนา ต้ังแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  
 
220315  ศาสนศึกษา       3(3-0-6) 
   (Religious Studies) 
 ประวัติและพัฒนาการของศาสนา  ประวัติพระศาสดา  หลักคําสอน พิธีกรรม นิกาย  องคกร  
จุดมุงหมาย  การเปรียบเทียบหลักปรัชญา  คําสอน  พิธีกรรม นิกาย  องคกร  จุดมุงหมาย ของศาสนา
ปจจุบัน  12 ศาสนา   
 
220316  เทววิทยาเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

(Introduction to Theology) 
ความมีอยูและคุณสมบัติของพระเจา  เทพเจา  เทวะ ความสัมพันธระหวางพระเจา เทพเจา  เทวะ 

และมนุษย  ปรัชญาพื้นฐาน  หลักคําสอน  การปฏิบัติพิธีกรรม  ในศาสนาเทวนิยม 
 
220332  พระไตรปฎกศึกษา       3(3-0-6) 
   (Tipitaka Studies) 
 ความเปนมา และพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎก การจําแนกโครงสรางและเน้ือหาสาระ
พระไตรปฎก  คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย  การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร  
ความเปนมาของพระไตรปฎก ในประเทศไทยและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก  
 
220333  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6) 
   (Buddhist Literature in Thailand) 

วรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของ
วรรณกรรมที่สําคัญ  การวิเคราะหวรรณกรรมน้ันๆ ในแงของคุณคา และอิทธิพลตอสังคมไทย 
 
220334   หลักพุทธธรรม       3(3-0-6) 
   (Buddhist Principles) 

หลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก  ขันธหา  ไตรลักษณ    ปฏิจจสมุปบาท  มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ
และนิพพาน 
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220335  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม                3(3-0-6) 
   (Buddhist Methods of Thinking) 
 กระบวนการ  เหตุปจจัย และวิธีคิดตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ  10  ประการ การประยุกต
โยนิโสมนสิการในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  การแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรค 
220342  พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   (Buddhism in English) 
 พระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ  ศัพทเฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา  หลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจศีล เบญจธรรม 
หลักธรรมของผูอยูครองเรือน และหลักธรรมอื่นๆ ดวยการฝกฟง-พูด-อาน-เขียน เปนภาษาอังกฤษ 
 
220442   พุทธศึกษาศาสตร      3(3-0-6) 
   (Buddhist Education) 

แนวคิดทางการศึกษา หลักการศึกษา  ความมุงหมายของการศึกษา  กระบวนการและวิธีการในการ
แสวงหาความรู  หลักและวิธีการสอนและการเผยแผพระพุทธศาสนา   ตามหลักพุทธธรรม  
 
220444  สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ               3(3-0-6) 
   (Buddhist Human Rights) 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธศาสนา สิทธิ ตามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุ และหนาที่  
ตามที่ปรากฏในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  สิทธิและหนาที่ตามสิงคารโควาทสูตร 
 

    2.2  เลือกวิชาเอก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-ศ) 
220131   ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา     3(3-0-6) 
  (History of Buddhism) 
  ประวัติของพระพุทธศาสนา  ต้ังแตบริบทอินเดียยุคพุทธกาล  การกําเนิดพระพุทธศาสนา  พุทธ
ประวัติโดยสังเขป    การสังคายนา  การแยกนิกาย  การเผยแผและการขยายตัวออกนอกอินเดีย  และความ
เสื่อมของพระพทุธศาสนาในอินเดีย  พระพุทธศาสนาในดินแดนตาง ๆ ของโลก 

 
220211  ปรัชญาท่ัวไป       3(3-0-6) 
   (General Philosophy) 
  ความหมาย ลักษณะของขอบขายแนวคิดทางปรัชญา   ปญหาสําคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา  
ทฤษฎีความรู  จริยศาสตร  และตรรกศาสตร ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ต้ังอยูบนฐานของศาสนาตาง ๆ  
 ในประเทศไทย 
 
220235  พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน     3(3-0-6) 
   (Buddhism in the Present World) 
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  พระพุทธศาสนาในสวนตาง ๆ โลกปจจุบัน  ในเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมโลก   บทบาทขององคกรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ   
แนวโนมความเช่ือและการปฏิบัติของชาติพุทธในปจจุบัน 
 
220314  ปรัชญาศาสนา       3(3-0-6) 
   (Philosophy of Religion) 

องคประกอบ  ความหมาย   ธรรมชาติของหลักศรัทธา  หลักความจริงและเหตุผล  อุดมคติ          
ในศาสนา  ความสัมพันธระหวางปรัชญากับศาสนา   
 
220341  ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจพอเพียง             3(3-0-6) 

  (The Middle Path  Philosophy leading to Sufficiency Economy) 
 หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม ปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  การประยุกตใชหลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 
220441  พุทธจริยศาสตร               3(3-0-6) 
   (Buddhist Ethics) 

ความหมาย และคุณคาทางจริยะ  มาตรการ เกณฑตัดสินความดีความช่ัวและอุดมคติของชีวิตในทาง
พระพุทธศาสนาตามมงคลสูตร   
 
220443  พุทธเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
   (Buddhist Economics) 

แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  หลักเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ  ความสัมพันธและ
ความสําคัญของเศรษฐกิจและการแกปญหาเศรษฐกิจดวยหลักพุทธธรรม 
  
220445  พุทธรัฐศาสตร       3(3-0-6) 
   (Buddhist Politics) 

การเมืองการปกครอง   รูปแบบการปกครอง  หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล  
แนวนโยบาย  ความหมายของรัฐ  ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ 
 
220446  พุทธเนติธรรม       3(3-0-6) 
   (Buddhist Legal Method ) 

แนวคิดนิติปรัชญาตามแนวพุทธธรรม   วิธีการแหงพุทธบัญญัติพระธรรมวินัย การพิจารณาโทษและ
การลงโทษ   การระงับกรณีพิพาท  พุทธสันติวิธี 
 
220447  พระพุทธศาสนากับปรัชญา     3(3-0-6) 
   (Buddhism and Philosophy) 
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 การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปญหาทางปรัชญา  อภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร 
ตรรกวิทยา  และสุนทรียศาสตร  
 
220448  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร             3(3-0-6)  
   (Buddhism and Science) 
 จุดรวมและจุดแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร   ขอบเขตและเปาหมาย               
ที่ไมเหมือนกันของแกนความรู วิธีเขาถึงความรู จุดเนนและวิธีการเขาถึงความจริง ของวิทยาศาสตรและพุทธ
ศาสนา  ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตรที่มีตอพุทธศาสนา 
 
220449   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 

(Buddhism and Social  Development) 
  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอสังคมไทย  ความเขาใจ การใชพุทธธรรมในการแกปญหา
ชีวิตและสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในบริบทตาง ๆของสังคม 
 
220491  การวิจัยทางพระพุทธศาสนา     3(0-6-3) 
   (Research  on  Buddhism) 

การคนควาวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปญหาระดับพื้นฐานทางพุทธธรรม  กิจกรรมทาง
สังคมของบุคคลและองคกรทางพระพุทธศาสนา  การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 
 
220492  สัมมนาทางพระพุทธศาสนา     3(0-6-3) 
   (Seminar on Buddhism) 

สัมมนาปญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  เชน  การเผยแผ  การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน  การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของพระและชาวพุทธ  กิจกรรมทางสังคมของบุคคล
และองคกรทางพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ  โดยมีการนําเสนอผลงานการคนควา 
ประกอบการสัมมนา 

  
   2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 

รหัสวิชา         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-ศ) 
220421          การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1     3(2-2-5) 
                        (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 
 หลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา ในระดับการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ
เรียนรู 

 
220422  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2    3(2-2-5) 
   (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 2) 

 การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา การทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียนและในสถานการณจําลอง 
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220423  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา  3(2-2-5) 

  (Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 
 ประเภท  รูปแบบ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน  หลักวิธีการผลิตโดยการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม  ฝกปฏิบัติการนําเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ   
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