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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต( 5 ป)
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2555
_________________________________________________________________
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Buddhist Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)
ชื่อยอ ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Buddhist Studies)
ชื่อยอ B.Ed. (Buddhist Studies)
3. วิชาเอก
พุทธศาสนศึกษา
4. จํานวนหนวยกิตที่ตองเรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 166 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับนักศึกษา
นักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่
4 /2555 วันที่ 22 ธันวาคม 2554
6.4 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้ง2/2555
ที่
วันที่ 1
กุมภาพันธ 2555
6.5 สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที5/2555
่
วันที่ 23 มีนาคม 2555
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่4/2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที 2 ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป 2557 (หลังเปดสอน 2 ป)และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาครุศาสตรและศึกษาศาสตร
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เปนครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 นักวิชาการดานศาสนา ดานวัฒนธรรม
8.3 เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม กรมการศาสนา
8.4 ใชเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงตอไป
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
9.1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิปริญญา ศาสตราจารย
รอง
ผูชวย
อาจารย
รวม
ศาสตราจารย ศาสตราจารย
ปริญญาเอก
1
1
ปริญญาโท
4
4
ปริญญาตรี
-
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9.2 ขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ชื่อ–นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา:
ตําแหนงทางวิชาการ
สถาบัน
1 นายสุชาติ พิมพพันธ
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย
University of Delhi
ศน.บ.(อังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. นายสายยนต ชาวอุบล
M. A.(Buddhist Studies)
อาจารย
University of Delhi
ศน.บ.(อังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3. นายนิวัติ ทองวล
ปร.ด.(ไทยศึกษา)
อาจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศศ.บ. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี
4. นายวุฒิไกร ไชยมาลี
M.A.
อาจารย
(Indian Philosophy and Religion)
Banaras Hindu University
ศน.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5. นายโยธิน มาหา
ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
อาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศน.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542
2538
2542
2538
2554
2535
2529

2543

2538
2547
2543
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11. สถานการณภายนอกหรือ การพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( 2550-2554) ไดเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ของคนไทยสูงขึ้นเปน 10 ป แตก็มีปญหาวาแผนพัฒนาคนไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ยังไม
สามารถสรางขึ้นไดอยางเดนชัด สังคมไทยยังมีภาวะวิกฤตหลายประการ คุณภาพการศึกษาทุกระดับยังออน
กวามาตรฐานที่กําหนดไว จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11( 2555-2559) การ
วางนโยบายของรัฐยังคงวางดานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคู
กับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค
สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
แมวัตถุประสงคของการพัฒนาคนจะวางเอาไววาจะสรางโอกาสแหงการเรียนรูคูคุณธรรม โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน แตสถาบันการศึกษายังไมไดใหความสําคัญกับการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ศาสนา บุคลากรทางการศึกษาก็ยังขาดแคลนในทุกระดับและสาขา
โดยเฉพาะบุคลากรดานการสอน
คุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมไทย จึงจําเปนอยางยิ่งในการเรง
การผลิตบุคลากรดานการศึกษาที่มีการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน คือ มีความสามารถในการสอน อบรม
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมไทย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยไดเปลี่ยนจากสังคมชนบทเปนสังคมเมืองมากขึ้น สถาบันตาง ๆ ไดรับผลกระทบหลาย
ประการ ในดานบวกทําใหสังคมในภาพรวมมีการรับรูขอมูลขาวสารขึ้น มีความสะดวกสบายในการบริโภค
ปจจัยเลี้ยงชีวิต แตในดานลบนั้นพบวาสังคมมีความเปราะบาง จนถึงขนาดลมสลาย เชน การลมสลายของ
สถาบันครอบครัว ภาวะวิกฤตของสถาบันการศึกษา เปนตน เนื่องจากไมสามารถพัฒนาใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงได เฉพาะสวนการศึกษา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของปการศึกษาจะสูงขึ้น แตคุณภาพของ
การศึกษายังไมสามารถพัฒนาไดเทาที่ควร การศึกษาทางดานเทคโนโลยีสูงขึ้นและพัฒนาอยางรวดเร็ว แต
การศึกษาทางดานคุณธรรมจริยธรรมยังไมสามารถทําไดอยางสมดุล จึงทําใหเกิดภาวการณที่ขัดแยงกัน
กลาวคือ การบริโภคที่ขาดวินัยและความรับผิดชอบ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 10 ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552 – 2559) จึงวางนโยบายเรื่องการผลิตและพัฒนาครูอาจารยทุกปกระเภทใหเพียงพอและ
สอดคลองทุกระดับ โดยวางยุทธศาสตรปฏิบัติการใหเรงรัดพัฒนาครูที่สอนไมตรงวุฒิและสาขาที่สอนใหมี
ความรูความสามารถสอดคลองกับวิชาที่สอน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดาน
ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งแนวโนมของบริบทการรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก โดยเฉพาะการเปดตลาดการรวมกลุมของ
ประเทศอาเซียนในป 2558 ซึ่งตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองค
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ความรู โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการ
ดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของ
ผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพย
ทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มี
ฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไร
พรมแดนทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น
ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลาย
รูปแบบ การปรับระบบการศึกษาทางศีลธรรมของสังคมจึงเปนสิ่งที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการปรับตัว
ใหญในครั้งนี้
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12.1 การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ดําเนินไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สามารถพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถสอดคลองกับวิชาที่สอนเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนไดอยางภาคภูมิ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน การพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา สงเสริมสนับสนุนสนองตอพันธกิจของมหาวิยาลัยดานการผลิตและการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ตองการผลิตบัณฑิตครูที่พรอมตอการประกอบวิชาชีพ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น
หมวดวิชาเลือกเสรี
ศาสนศึกษา
ปรัชญาทั่วไป
จริยศาสตรศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
13.2 รายวิชาตองเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา ภาษา
จํานวน 3 รายวิชา
กลุมวิชา มนุษยศาสตร
จํานวน 2 รายวิชา
กลุมวิชา สังคมศาสตร
จํานวน 2 รายวิชา
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 รายวิชา
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กลุมวิชา กลุมวิชาการบริหารจัดการ
จํานวน 1 รายวิชา
2) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน
2 รายวิชา
13.3 การบริหารการจัดการ
ใหมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และใหมีคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาที่
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่จรรโลงคุณธรรมความดีและยึดเหนี่ยวจิตใจคน ทําใหสังคมมี
สุขภาวะที่ดี
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เปนหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงตามหลัก พุทธศาสนา ซึ่งจะนําไปสู
การถายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ ใหเขาใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช
ประโยชนจากสิ่งที่ศาสนาสอนใหเกิดประโยชนสุขไดอยางแทจริง
1.3 วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีม สามารถแกปญหา
อยางเปนระบบและลําดับความสําคัญได เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของพระพุทธศาสนา สามารถ
อธิบายความรูตามหลักการที่ศึกษาไดอยางถูกตอง สามารถวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดานพุทธ
ศาสนากับศาสตรสมัยใหม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการทางพุทธศาสนา สนใจในการพัฒนาความรูทาง
พุทธศาสนาอยางตอเนื่อง มีความรูในแนวกวางของสาขาสามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่น ๆที่เกี่ยวของ
3. มีทักษะทางดานปญญา การคิดและแกปญหาอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ สามารถ
สืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาความตองการสรางสรรคองคความรูทางพุทธศาสนากับความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน
4. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถสื่อสารกับกลุมคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ใหความชวยเหลือและประสานความรวมมือในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆทั้งในบทบาทของผูนํา และผูตาม สามารถใชความรูในพระพุทธศาสนาใชชี้นําสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม ผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
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5. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการขอมูลพื้นฐานอยางเปนระบบ
แกไขปญหาโดยใชสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
เลือกใช
รูปแบบของการสื่อสารอยางเหมาะสม
6. มีทักษะการจัดการเรียนรู สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียนรูวิชาพระพุทธศาสนา
สามารถในการฝกอบรมปฏิบัติภาวนา และศาสนพิธีตามหลัก
พระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาพระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ
2. แผนพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา 5 ป
2.1 แผนพัฒนา
2.1.1 ดานหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามเกณฑที่
คณะกรรมการกาอุดมศึกษา
และคุรุสภากําหนด

2.2 กลยุทธ
1. เชิญผูเชี่ยวชาญทางดาน
พระพุทธศาสนาเปนกรรมการใน
การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดทํารางหลักสูตรตาม
กรอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ คุรุสภากําหนด
3. การประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
4. การติดตามคุณภาพบัณฑิต

2.3 หลักฐานตัวบงชี้
1. รายงานสรุปการประชุมวิพากษหลักสูตร
โดยกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรตามกรอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ คุรุสภากําหนด
3. รายงานการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังการ
ประเมิน
5. รายงานผลผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตปละ 1 ครั้ง

2.1.2 ดานนักศึกษา
พัฒนาใหนักศึกษาสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ใหเปนผูมี
ความสามารถทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ มี
บุคลิกที่เปน

1. การจัดกระบวนการเรียนการ
สอนใหครบถวนตามหลักสูตร
2.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3. การฝกอบรมประจําป

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา
2. รายงาน/บันทึกการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา
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2.1 แผนพัฒนา
2.2 กลยุทธ
ลักษณะเดนเฉพาะดานตาม 4. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
หลักพระพุทธศาสนา มีจิต โปรแกรมวิชา
อาสา มีภาวะผูนํา
5. การจัดกิจกรรมชมรม
6. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู
ดูงานนอกสถานที่
7. การจัด/รวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนสาธารณะ
2.1.3 ดานอาจารย
1.อาจารยใหมตองผานการอบรม
พัฒนาอาจารยเพื่อ
หลักสูตรเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการ
สนับสนุนการเรียนรูของ
สอนการวัดผล และการประเมินผล
ผูเรียน
2. อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตร การสอนรูปแบบตางๆ การ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้
2.1.4 ดานทรัพยากร
1. ใหมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและ
พัฒนาทรัพยากรใน
ติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการ
การศึกษาอยางเพียงพอกับ สอนของสาขาวิชา
ความจําเปนในการจัดการ 2. ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอ
เรียนการสอน
รายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่ได
รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
3. จัดสรรงบประมาณประจําปและ
จัดซื้อตําราสื่อตาง ๆ
4. ติดตามความตองการและการใช
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

2.3 หลักฐานตัวบงชี้
3. บันทึกการสังเกตและใหคําปรึกษา
ของอาจารยที่ปรึกษา
4. ผลงาน รางวัล บทความของ
นักศึกษา

1. จํานวนหนวยของการฝกอบรม
คณาจารยตอปไมนอยกวา รอยละ 80
ของคณาจารยทั้งหมด
2. ผลงาน รางวัล บทความ ของ
อาจารย
1. ขอเสนอของคณะกรรมการ
วางแผนและติดตามการใชทรัพยากร
ในการเรียนการสอนของสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา
2. จํานวนทรัพยากรตอจํานวน
นักศึกษาอยูใหสอคลองกับเกณฑของ
สกอ.
3. งบประมาณในการจัดหาทรัพยา
การของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
4. รายงานการติดตามการใช
ทรัพยากรในการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ของ คณะกรรมการวางแผนและ
ติดตามการใชทรัพยากรในการเรียน
การสอนของสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 การจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวย
การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน ตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
2.5 แผนรับนักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป
ปละ 45 คน
ชั้นป
จํานวนนักศึกษาแตละชั้นป
2555
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปที่ 1
45
45
45
45
45
45
ชั้นปที่ 2
45
45
45
45
45
ชั้นปที่ 3
45
45
45
45
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ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5

-

รวมจํานวนนักศึกษา
45
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

-

-

45
-

45
45

45
45

90

135

180

225

225
45

งบประมาณตามแผน
1) งบประมาณ
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
-หมวดคาตอบแทน
-หมวดคาใชสอย
-หมวดคาวัสดุ
-หมวดคา
สาธารณูปโภค
งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ
รวมทั้งสิ้น

2555

2556

ปงบประมาณ
2557
2558

199,800
133,200
233,100

399,600
266,400
466,200

599,400
399,600
699,300

33,300

66,600

99,900

2559

2560

799,200
999,000
999,000
532,800
666,000
666,000
932,400 1,165,500 1,165,500
133,200

166,500

166,500

66,600
133,200
199,800
266,400
333,000
333,000
666,000 1,332,000 1,998,000 2,664,000 3,330,000 3,330,000

2) ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 14,800 บาท/คน/ป
2.6 ระบบการศึกษา
ใชระบบในชัน้ เรียน
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การโอนผลการเรียน การ
เทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณเขาสูการการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใชระยะเวลาในการศึกษา ไมเกิน 10 ป
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 166 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. กลุมวิชาบริหารการจัดการ
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาชีพครู
1.1 บังคับวิชาชีพครู
1.2 เลือกวิชาชีพครู
1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. กลุมวิชาเอก
2.1 บังคับวิชาเอก
2.2 เลือกวิชาเอก
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกเพิ่มเติม

เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา
เรียนไมนอยกวา

9-12 หนวยกิต
6-9 หนวยกิต
3-6 หนวยกิต
6-9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
130 หนวยกิต
50 หนวยกิต
30 หนวยกิต
4 หนวยกิต
16 หนวยกิต
80 หนวยกิต
54 หนวยกิต
16 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขประจําวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขประจําวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยเลข 6 หลักมีความหมายดังนี้
ลําดับเลขตําแหนงที่ 1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใชเลข 0 เปนเลขของหมวดวิชา
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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 มีความหมายดังนี้
ลําดับเลขตําแหนงที่ 1–3 ของกลุมวิชาชีพครู มีรายละเอียดตามสาขาวิชาที่
รับผิดชอบดังนี้
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
เลข 108 หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
เลข 109 หมายถึง สาขาวิชาพลศึกษา
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ชั้นปหรือความยาก
เลข 1 หมายถึง ชั้นปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4
ลําดับเลขตําแหนงที่ 5-6 หมายถึง ลําดับของวิชา
2) กลุมวิชาเอก ประกอบดวยเลข 6 หลักมีความหมายดังนี้
ลําดับเลขตําแหนงที่ 1- 3 หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
คือ 220
ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ชั้นปหรือความยากของวิชาที่ศกึ ษา(ระดับปริญญา
ตรี)
เลข 1 หมายถึง ชั้นป 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชัน้ ป 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชัน้ ป 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3
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เลข 4 หมายถึง ชั้นป 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
ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
1. กลุมวิชาภาษา
เรียน
9-12 หนวยกิต
1.1 บังคับ
9 หนวยกิต
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) หนวยกิต
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6) หนวยกิต
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6) หนวยกิต
1.2 เลือก
ไมนอยกวา
0-3 หนวยกิต
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หนวยกิต
001005 ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6) หนวยกิต
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6) หนวยกิต
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน
3(3-0-6) หนวยกิต
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
เรียน
6-9 หนวยกิต
2.1 บังคับ
6 หนวยกิต
002001 วิถีแหงชีวิต
3(3-0-6) หนวยกิต
002002 ทองถิ่นไทย
3(3-0-6) หนวยกิต
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2.2 เลือก
ไมนอยกวา
002003 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
เรียน
3.1 บังคับ
003001 การเปนพลเมือง
3.2 เลือก
ไมนอยกวา
003002 สังคมโลกอนาคต
003003 มนุษยกับอารยธรรม
003004 อาเซียนศึกษา
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เรียน
4.1 บังคับ
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
4.2 เลือก
ไมนอยกวา
004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแหงชีวิต
004005 อาหารเพื่อชีวิต
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
5. กลุมวิชาการบริหารจัดการ
5.1 เลือก
ไมนอยกวา
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน

0-3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3-6
3
3(3-0-6)
0-3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6-9
6
3(2-2-5)
3(3-0-6)
0-3
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 130 หนวยกิต
1. กลุมวิชาชีพครู
เรียนไมนอยกวา
1.1 บังคับวิชาชีพครู
102211 การพัฒนาหลักสูตร
102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู
103111 เทคโนโลยีการศึกษา

50
30
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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104212
104313
105231
105341
106201
106402
108361
1.2

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
การวิจัยการศึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา
ความเปนครู
การบริหารจัดการทางการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนรวม
เลือกวิชาชีพครู
เรียนไมนอยกวา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุมอาเซียน
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
105242 จิตวิทยาการเรียนรู
105243 การปรับพฤติกรรม
105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู
106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
106436 กฎหมายการศึกษา
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ

2(1-2-3)
2(2-0-4)

หนวยกิต
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

16
1(0-2-1)
3(0-6-3)
6(0-360-0)
6(0-360-0)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1.3
101411
101412
101521
101522

ฝกประสบการณวิชาชีพครู
ทักษะวิชาชีพครู 1
ทักษะวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
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2. กลุมวิชาเอก เรียนไมนอยกวา 80 หนวยกิต
2.1 บังคับวิชาเอก
เรียนไมนอยกวา 54 หนวยกิต
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
3(3-0-6) หนวยกิต
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
3(3-0-6) หนวยกิต
220134 พุทธภาวนา 1
2(0-90-0) หนวยกิต
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 ปรัชญาทางสายกลางสูเ ศรษฐกิจพอเพียง
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

18
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
220491 การวิจยั ทางพระพุทธศาสนา
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไมนอยกวา
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน
พระพุทธศาสนา

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

2.4 เลือกจากกลุมวิชาเอกและวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม เรียนไมนอย
กวา 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาใน 2.1.2 และ 2.1.3 โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

บังคับวิชาเอก

บังคับวิชาชีพครู

รหัสและชื่อวิชา

002XXX (กลุมวิชามนุษยศาสตรบังคับ)
004XXX (กลุมวิชาคณิตศาสตรฯบังคับ)
002XXX (กลุมวิชามนุษยศาสตรเลือก)
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
XXXXXX บังคับ 1
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

19
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

บังคับวิชาเอก

รหัสและชื่อวิชา

001XXX (กลุมวิชาภาษาบังคับ)
001XXX (กลุมวิชาภาษาบังคับ)
004XXX (กลุมวิชาคณิตศาสตรบังคับ)
220134 พุทธภาวนา 1
220232 พุทธศาสนพิธี
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย
220332 พระไตรปฎกศึกษา
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-90-0)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
บังคับวิชาเอก

บังคับวิชาชีพครู

รหัสและชื่อวิชา

001XXX (กลุมวิชาภาษาบังคับ)
003XXX (กลุมวิชาสังคมศาสตรบังคับ)
220213 ตรรกศาสตร
220315 ศาสนศึกษา
220334 หลักพุทธธรรม
220233 พุทธศาสนามหายาน
XXXXXX บังคับ 2
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

20
หมวดวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป
บังคับวิชาเอก

บังคับวิชาชีพครู

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสและชื่อวิชา

002XXX (กลุมวิชามนุษยศาสตรบังคับ)
005XXX (กลุมวิชาการบริหารจัดการเลือก)
220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
220231 พุทธภาวนา 2
220333 วรรณกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย
XXXXXX บังคับ 3
XXXXXX บังคับ 4
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-90-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

บังคับวิชาเอก
เลือกวิชาเอก
บังคับวิชาชีพครู

รหัสและชื่อวิชา

220212 จริยศาสตรศึกษา
220442 พุทธศึกษาศาสตร
220XXX
XXXXXX บังคับ 5
XXXXXX บังคับ 6
XXXXXX บังคับ 7
XXXXXX บังคับ 8
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20

21
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

บังคับวิชาเอก

เลือกวิชาเอก

รหัสและชื่อวิชา

220316 เทววิทยาเบื้องตน
220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
220XXX
220XXX
220XXX
220 XXX
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

เลือกวิชาเอก
บังคับวิชาชีพครู
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
วิชาการสอน
วิชาเอก
วิชาเอกเลือกเพิ่ม
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

220XXX
XXXXXX บังคับ 9
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1
220XXX
XXXXXX
XXXXXX
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(2-2-5)
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
17
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

วิชาชีพครูบังคับ
วิชาการสอน
วิชาเอก
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
วิชาเอกเลือกเพิ่ม
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

XXXXXX บังคับ 10
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2
101412 ทักษะวิชาชีพครู 2

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวย
ตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

220 XXX
XXXXXX
XXXXXX
รวม

2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
16

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

ชื่อวิชา
101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
6 (0-360-0)
6

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

ชื่อวิชา
101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
รวม

หนวยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
6 (0-360-0)
6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
001001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี
001002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
(English for Communication II)
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนขึ้น การฟงและการพูด
แสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ
และสถานที่
001004

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Occupational Purposes)
ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และ
โอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียน
โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย
001005

ความงดงามทางภาษาไทย
3(3-0-6)
(Aesthetics of Thai Language)
ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การ
ประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเนื้อหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง ๆ
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001006

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
(English for Occupational Purposes)
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล
และโอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอานบทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ประวัติสวนตัว การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถา และการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ
001007

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Chinese)
ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียน
อักษรจีนเบื้องตน
001008

ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Japanese)
คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน
และการสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน
001009
ภาษาเขมรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Cambodian)
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
การสนทนา
ในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา
001010

ภาษาฮินดีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation Hindi)
การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท
สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน
001011

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation French)
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตน การฟง การพูด การอานและการเขียน การ
สนทนาในชีวิตประจําวัน
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001012

ภาษาลาวพื้นฐาน
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 หลัก
สิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติภาพ การตัดสิน
คุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม
002002

ทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Studies)
ความเปนมาของทองถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถิ่นตาง ๆ
ในประเทศไทย ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสําคัญ
ของทองถิ่นไทยและทองถิ่นโคราช
002003

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Living)
องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนาตนเองการอยู
รวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข
002004

มนุษยกับสุนทรียภาพ
3(3-0-6)
(Man and Aesthetics)
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบ
-ซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย
และความสุขจากสิ่งสุนทรีย
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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 ใน
บริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตออนาคต การเตรียม ความพรอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคม
โลกและสังคมไทยในอนาคต
003003

มนุษยกับอารยธรรม
3(3-0-6)
(Man and Civilization)
การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต
สมัยกอนประวัตศิ าสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา
003004

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ
บริบททางสังคม วัฒนธรรม กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศตางๆ
ใน
อาเซียน การเจรจาและความรวมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ ศักยภาพ
ความเขมแข็งและความ พรอมของอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก
003005

กฎหมายในการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
(Law for Living)
กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ขั้นพื้นฐาน ของบุคคลและ
การใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และ
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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 และเทคโนโลยี
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
การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน
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
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004004

สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแหงชีวิต
3(3-0-6)
(Environment and Energy for Sustainable Living)
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใชพลังงาน
ที่มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกัน
แกไข
004005

อาหารเพื่อชีวิต
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
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005003

การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน
3(3-0-6)
(Self-Management for Work Development)
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การตั้งเปาหมายในการทํางาน
การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล และวิธีการ
ใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ตาง ๆ ในสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาชีพครู
1.1 บังคับวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
102211
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
แนวคิดเกี่ยวกับ หลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ความเปนมาและพัฒนาการของหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช การประเมินและปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล และหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ การออกแบบ
และสรางหลักสูตรแบบจุลภาค ปญหาและแนวโนมการพัฒนาหลักสูตร
102321

การออกแบบและการจัดการเรียนรู
(2-2-5)
(Learning Design and Instructional Management)
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน สมองกับการเรียนรู รูปแบบการเรียนรูและการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิค
การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การใชสื่อและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูและฝกปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนตามแผน
103111

เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Technology)
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ
การสื่อสารและการสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การจําแนกประเภทสื่อการเรียนการ
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สอน ออกแบบ ผลิต ประเมินผล และบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา การเลือก การ
ใชแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การวิเคราะหปญหาที่เกิด
จากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา จริยธรรมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
104212

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
(Principles of Educational Measurement and Evaluation)
ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล หลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล การวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย การ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลยอย และ
การประเมินผลรวม การสรางและใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี
การบริหารการสอบ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การแปลความหมายของคะแนน
จากการสอบ แนวทางการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
104313

การวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Research)
ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ จรรยาบรรณของนักวิจัย ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยใน
การแกปญหา การวิจัยในชั้นเรียน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
105231

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
3(2-2-5)
(Counseling Psychology and Guidance)
ความหมาย ประเภท ขอบขาย เทคนิค กระบวนการของการปรึกษาและการแนะแนว โดยเนนการ
ฝกทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการใหบริการแนะแนว
105341

จิตวิทยาการศึกษา
3(2-2-5)
(Educational Psychology)
ความหมายและขอบขายของจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการของมนุษย ความ
แตกตางระหวางบุคคล การเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูตางๆ การใชหลักจิตวิทยาในการจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความถนัด

31
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
การบริหารการศึกษา และหลักการบริหารจัดการ ภาวะผูนําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรู
วัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การติดตอสื่อสารในองคกร การประกันคุณภาพการศึกษา การ
ทํางานเปนทีม การจัดทําโครงการทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน สามารถสื่อสารไดอยางมี
คุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีภาวะผูนํา สามารถในกรประสานประโยชนและสามารถนํา
นวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหารจัดการ
108361

การศึกษาแบบเรียนรวม
3(2-2-5)
(Inclusive Education)
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สิทธิตามกฎหมายสําหรับผูมีความตองการพิเศษใน
การศึกษา จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรูผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความตองการพิเศษ
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรูตามการตอบสนองของผูเรียน การออกแบบการเรียนรูที่เปน
สากลและเปนธรรม การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความ
แตกตาง การทํางานเปนทีมรวมกับผูปกครองและบุคคลที่เกี่ยวของกับเด็ก การจัดเครื่องมือและสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนเปนกลุมใหญกลุมเล็กและเปนรายบุคคล
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1.2 เลือกวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
102341
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
(Skill and Techniques of Teaching)
ความหมาย ความสําคัญของการฝกทักษะการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ การออกแบบและฝกทักษะการสอน
102442

หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุมอาเซียน
2(2-0-4)
(Curriculum and Instruction in ASEAN)
ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพ ปญหา และความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน
บริบทของหองเรียน โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศตาง
ๆ ในกลุมอาเซียน
103121

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

103372

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

104352

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

การประเมินทางการศึกษา
3
(2-2-5)
(Educational Evaluation)
ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การ
วางแผนการประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล การนําผลที่ไดจากการประเมินไปใชใหเปนประโยชนทางการศึกษา บทบาทและหนาที่ของครู
และผูบริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา แนวโนมความคิดใหมและปญหาในการประเมินทาง
การศึกษา
104431

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3
(2-2-5)
(Research for Learning)
ความหมาย ลักษณะ และประโยชนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขั้นตอนการวิจัย การวางแผน
การวิจัย การวิเคราะหปญหา นวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา การเขียนรายงานการวิจัย ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
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 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม 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 และผูนํา
ผูตาม
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106232

มารยาททางสังคมสําหรับครู
2
(1-2-3)
(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
ยั่งยืน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการแกปญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การ
วางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน การฝกปฏิบัติการภาคสนามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
106416

การประกันคุณภาพทางการศึกษา
3
(2-2-5)
(Quality Assurance in Education)
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก หนวยงาน
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา
106436

กฎหมายการศึกษา
3
(3-0-6)
(Educational Law)
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ วิธีปฏิบัติตางๆ ที่ใชเปนบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
108205

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2(2-0-4)
(Instruction Technique for Children with Special Needs)
หลักและวิธีการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ
วางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู การเลือกใชสื่อในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ การสอนอยาง
สรางสรรค การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เปนสากล (Universal Design Learning: UDL) การสอนตามการ
ตอบสนองของผูเรียน (Response to Intervention) การสอนเด็กที่มีความสามารถแตกตาง (Multiple
Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพื่อนชวยสอน การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการ
พิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
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1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพครู
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
101411
ทักษะวิชาชีพครู 1
1(0-2-1)
(Teacher Professional Skill I)
การฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการสื่อสาร
และการมีสวนรวมในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา
101412

ทักษะวิชาชีพครู 2
3(0-6-3)
(Teacher Professional Skill II)
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 101411ทักษะวิชาชีพครู 1
การฝกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการสื่อสาร
การมีภาวะผูนําและผูนํา และการมีสวนรวมในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
101521

การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
6(0-360-0)
(Teacher Professional Internship I)
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 101142 ทักษะวิชาชีพครู 2
การปฏิบัติการสอน การเลือกใช ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใช
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี งาน
ธุรการในชั้นเรียน การปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและการสะทอนผลระหวางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
101522

การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
6(0-360-0)
(Teacher Professional Internship II)
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
การปฏิบัติการสอน การเลือกใชสื่อ ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การใช
เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู การศึกษานักเรียนเปนรายกรณี งาน
ธุรการในชั้นเรียน การปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา การบันทึกและรายงานผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและสะทอนผลระหวางปฏิบัติและหลังการสอนในสถานศึกษา

2. กลุมวิชาวิชาเอก
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2.1. บังคับวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
(Pali for Studying Buddhism)
หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลีเบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใชคําภาษาบาลีใน
ภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา ฝกทดลองศึกษาคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยยอ
จากเอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลี
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
(Sanskrit for Studying Buddhism)
หลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาสันสกฤตเบื้องตน การใชภาษาสันสกฤตและการใชคํา
ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา ฝกทดลองศึกษาคนควาเนื้อหา
พระพุทธศาสนาสั้น ๆ จากเอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาคภาษาสันสกฤต
220134 พุทธภาวนา 1

2(090-0)
(Buddhist Meditation 1)
ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติสมถภาวนา การฝกปฏิบัติในสมถภาวนาในการทําจิตใหตั้งมั่น
และวิธีควบคุมอารมณที่ถูกตอง
การประยุกต สมถภาวนา ใชในชีวิตประจําวัน และการบําเพ็ญตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม
220212 จริยศาสตร
ศึกษา 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(Buddhist Meditation 2)

90-0)
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พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 220134 พุทธภาวนา 1
ความหมาย ประเภท และวิธีการ ปฏิบัติ วิปสสนาภาวนา การฝกปฏิบัติวิปสสนาภาวนา การฝกใช
ปญญาพิจารณาแกนแทของสรรพสิ่งใหเห็นตามความเปนจริง การประยุกตใช วิปสสนาในชีวิตประจําวัน การ
บําเพ็ญตนเพื่อประโยชนแกสังคมและการใชนวัตกรรมในการปฏิบัติธรรม
220232 พุทธศาสนพิธี
2(1-2-3)
(
Buddhist Rites)
ประวัติความเปนมา ความหมาย ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ขอปฏิบัติ หลักปรัชญา ของพิธีกรรม ตาง 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)
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 ตลอดทั้งเหตุการณตาง ๆ ในชวง
ตลอดเวลาที่ทรงประกาศพุทธศาสนา คุณคา ของ พุทธจริยาตอการดํารงชีวิตของพุทธสาวก ตลอดจน
วิเคราะหประวัติ พระสาวก นักคิดและบุคคลสําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการกอตั้งและวางรากฐานทาง
พระพุทธศาสนา ตั้งแตครั้งพุทธกาลจนถึงปจจุบัน

220315 ศาสนศึกษา
(

3(3-0-6)
Religious Studies)
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ประวัติและพัฒนาการของศาสนา ประวัติพระศาสดา หลักคําสอน พิธีกรรม นิกาย องคกร
จุดมุงหมาย การเปรียบเทียบหลักปรัชญา คําสอน พิธีกรรม นิกาย องคกร จุดมุงหมาย ของศาสนาปจจุบัน
12 ศาสนา
220316 เทววิทยาเบื้องตน 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 การจําแนกโครงสรางและเนื้อหาสาระ
พระไตรปฎก คําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร
ความเปนมาของพระไตรปฎก ในประเทศไทยและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก
220333 วรรณกรรม

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Buddhist Literature in Thailand)
วรรณกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของ
วรรณกรรมที่สําคัญ การวิเคราะหวรรณกรรมนั้นๆ ในแงของคุณคา และอิทธิพลตอสังคมไทย
220334 หลักพุทธธรรม
3(3-0-6)
(Buddhist Principles)
หลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก ขันธหา ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ
และนิพพาน
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)
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พระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ ศัพทเฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร
พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา หลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เชน หลักเบญจศีล เบญจธรรม
หลักธรรมของผูอยูครองเรื่อง 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 ตั้งแตบริบทอินเดียยุคพุทธกาล การกําเนิดพระพุทธศาสนา พุทธ
ประวัติโดยสังเขป การสังคายนา การแยกนิกาย การเผยแผและการขยายตัวออกนอกอินเดีย และความ
เสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย พระพุทธศาสนาในดินแดนตาง ๆ ของโลก
220211 ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
(
General Philosophy)
ความหมาย ลักษณะของขอบขายแนวคิดทางปรัชญา ปญหาสําคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา
ทฤษฎีความรูจริยศาสตร และตรรกศาสตร ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยูบนฐานของศาสนาตาง 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 แนวโนม
ความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในปจจุบัน
220314 ปรัชญาศาสนา
3(3-0-6)
(
Philosophy of Religion)
องคประกอบ ความหมาย ธรรมชาติของหลักศรัทธา หลักความจริงและเหตุผล อุดมคติในศาสนา
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 เกณฑตัดสินความดีความชั่วและอุดมคติของ
ชีวิตในทางพระพุทธศาสนาตามมงคลสูตร
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 )
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แนวคิดนิติปรัชญาตามแนวพุทธธรรม วิธีการแหงพุทธบัญญัติพระธรรมวินัย การพิจารณาโทษและ
การลงโทษ การระงับกรณีพิพาท พุทธสันติวิธี
220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6)
(Buddhism and Philosophy)
การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปญหาทางปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร
ตรรกวิทยา และสุนทรียศาสตร
220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
(Buddhism and Science)
จุดรวมและจุดแตกตางระหวางพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
ขอบเขตและเปาหมายที่ไม
เหมือนกันของแกนความรู 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 ในประเด็นปญหาระดับพื้นฐานทางพุทธรรม กิจกรรมทาง
สังคมของบุคคลและองคกรทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)
(Seminar on Buddhism)
สัมมนาปญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เชน การเผยแผ การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของ
บุคคลและองคกรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ
โดยมีการนําเสนอผลงานการคนควา
ประกอบการสัมมนา

รหัสวิชา

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ

)
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220421

การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1
3(2-2-5)
(Teaching and Learning in Buddhist Studies 1)
หลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ
เรียนรู
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2
3
(2-2-5)
(Teaching and Learning in Buddhist Studies 2)
การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพุทธศาสนศึกษา การทดลองสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูในชั้นเรียนและในสถานการณจําลอง
220423

เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-5)
(
Technology and Innovation for Teaching Buddhism)
ประเภท รูปแบบ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน หลักวิธีการผลิตโดยการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ฝกปฏิบัติการนําเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ชื่อ –สกุล
รหัส:จํานวน ชม/สัปดาห
ตําแหนงทางวิชาการ
ปจจุบัน
ในหลักสูตร
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
1
นายสุชาติ พิมพพันธ
เอกสารประกอบการสอน
220131 : 3
อาจารย
สุชาติ พิมพพันธ. (2549). จริยธรรม
220342 : 3
เพื่อการดําเนินชีวิต.
M.A. (Buddhist Studies)
220421 : 3
University of Delhi (1999) นครราชสีมา.คณะมนุษยศาสตรและ
220422 : 3
สังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
220423 : 3
นครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
220492 : 3
วิทยาลัย (2538)
ลําดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ผลงานทางวิชาการ
ภาระงานสอน
ชื่อ –สกุล
ชื่อตํารา
รหัส:จํานวน ชม/สัปดาห
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ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา

งานวิจัย

ปจจุบัน

ในหลักสูตร

งานวิจัย

2.

นายสายยนต ชาวอุบล
อาจารย
M.A. (Buddhist Studies)
University of Delhi
(1999)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2538)

นันทพร อดิเรกโชติกุล วาสนา ภานุ
รักษและสุชาติ พิมพพันธ.
(2551). รายงานวิจัยเรื่อง
ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิต
ชุมชน ตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา.
กรุงเทพมหานคร. สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ.
สุชาติ พิมพพันธ. (2554). รายงาน
วิจัยเรื่องบทบาทพระสงฆใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ตําบลพุดซา
อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา. นครราชสีมา.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
เอกสารประกอบการสอน
สายยนต ชาวอุบล. (2553). พุทธ
ศาสน. นครราชสีมา. คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.

220132 : 3
220332 : 3
220334 : 3
220335 : 3
220442 : 3
220443 : 3
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ลําดับ เลขบัตรประจําตัวประชาชน
ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
3
นายนิวัติ ทองวล
อาจารย
ปร.ด.(ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2554)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2535)
ศศ.บ. ปรัชญา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี (2529)
4.
นายวุฒิไกร ไชยมาลี
อาจารย
M. A.(Indian Philosophy
and Religion)
Banaras Hindu University
(2001)
ศน.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2538)
5.
3 3414 00193 01 1
นายโยธิน มาหา.
อาจารย
ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล(2547)
ศน.บ.(ปรัชญา)
3.2.2 อาจารยประจํา

ผลงานทางวิชาการ
ชื่อตํารา
งานวิจัย

ภาระงานสอน
รหัส:จํานวน ชม/สัปดาห
ปจจุบัน
ในหลักสูตร

เอกสารประกอบการสอน
นิวัติ ทองวล. (2553). ปรัชญา
เบื้องตน. นครราชสีมา. คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.

220211 : 3
220314 : 3
220341 : 3
220445 : 3
220447 : 3

เอกสารประกอบการสอน
วุฒิไกร ไชยมาลี. (2553). ปรัชญา
และศาสนา. นครราชสีมา.
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.

220232 : 3
220233 : 3
220236 : 3
220315 : 3
220316 : 3

เอกสารประกอบการสอน
โยธิน มาหา. (2553). จริยศาสตร.
นครราชสีมา. คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.

220212 : 3
220234 : 3
220235 : 3
220441 : 3
220446 : 3
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ลําดับ

1

2

3

4

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2543)
นายเมินรัตน นวะบุศย
ผูชวยศาสตราจารย
ศศ.ม. (ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2535)

นายสิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ
รองศาสตราจารย
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2518)
นายสมพงษ สังขประสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน
สาขามัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2525)
นายเสนห ทิมสุกใส
ผูชวยศาสตราจารย
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร/
วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2529)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

220213 ตรรกศาสตร
220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
ปรัชญา ศาสนาและเทว
220448 พระพุทธศาสนากับ
วิทยา
วิทยาศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
220449 พระพุทธศาสนากับการ
สังคมศาสตร
พัฒนาสังคม
220491 การวิจัยทางพุทธศาสนา
กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
โปรแกรมวิชา

กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
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ลําดับ

5

6

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษาปที่สําเร็จ
การศึกษา
นางณปภา บุญศักดิ์
ผูชวยศาสตราจารย
ค.ม. (ประถมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2526)
นายอดิศร เนาวนนท
ผูชวยศาสตราจารย
Ph.D. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2545)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
102442 หลักสูตรและการเรียนการ
สอนของประเทศในกลุม
อาเซียน

7

นางสาวสิรินาถ จลกลกลาง
อาจารย
ศษ.ม. (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2539)

กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน

8

นางสาวเจษฎา กิตติสุนทร
อาจารย
Ph.D. in Education (การ
พัฒนาหลักสูตร)
Jamin Millia Islamia
University
สาธารณรัฐอินเดีย (ทุนรัฐบาล
อินเดีย)(2547)

กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
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ลําดับ

9

10

11

13

14

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นางวาสนา กีรติจําเริญ
อาจารย
Ph.D. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)
นางสาวสิริรัตน นาคิน
อาจารย
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2552)
นางสาวเพียงออ ฟุงเฟอง
อาจารย
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553)

นางสาววันวิสาข โชรัมย
อาจารย
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2554)
นายจิรศักดิ์ วิพัฒนโสภากร
อาจารย
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2548)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
กลุมวิชาหลักสูตรและการ 102211 การพัฒนาหลักสูตร
สอน
102321 การออกแบบและการ
คณะครุศาสตร
จัดการเรียนรู
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา
103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา
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ลําดับ

15

16

17

18

19

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวณิชวรรณ จันอน
อาจารย
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2551)
นางสาวรสริน พิมลบรรยงก
รองศาสตราจารย
Ed.D. (Educational Media &
Technology)
East Texas State University
U.S.A. (2531)
นายสมศักดิ์ อภิบาลศรี
ผูชวยศาสตราจารย
Ed.D. (Educational Media &
Technology)
East Texas State University
U.S.A. (2530)
นายรัฐกร คิดการ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
(2551)
นายรุงโรจน พงศกิจวิทูร
อาจารย
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2553)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร

103111 เทคโนโลยีการศึกษา
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา

49
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20

21

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสมบูรณ ตันยะ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2524)
นายสมเกียรติ ทานอก
อาจารย
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2553)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

กลุมวิชาการวัดผล
การศึกษา
คณะครุศาสตร

104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
104313 การวิจัยการศึกษา
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
104313 การวิจัยการศึกษา
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัย
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
104313 การวิจัยการศึกษา
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัย
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู

กลุมวิชาการวัดผล
การศึกษา
คณะครุศาสตร

22

นายกิติพงษ ลือนาม
อาจารย
กศ.ด.(วิจยั และการประเมินผล
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552)

กลุมวิชาการวัดผล
การศึกษา
คณะครุศาสตร

23

นายธนวัฒน ธิติธนานันท
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม (2540)

กลุมวิชาการวัดผล
การศึกษา
คณะครุศาสตร

104212
104313
104352
104411
104431

หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
การวิจัยการศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
การประเมินทางการศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
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24

25

26

27

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นายชยพล ธงภักดี
อาจารย
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2543)

นายสมร แสงอรุณ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ด.(จิตวิทยาใหคําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2554)
นายประภากร โลหทองคํา
อาจารย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(2528)
นางศศิธร สังขประสิทธิ์
อาจารย
ศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2525)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

กลุมวิชาการวัดผล
การศึกษา
คณะครุศาสตร

104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา
104313 การวิจัยการศึกษา
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัย
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการ 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการ
ปรึกษาและการแนะแนว
แนะแนว
คณะครุศาสตร
105242 จิตวิทยาการเรียนรู

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการ 105341 จิตวิทยาการศึกษา
ปรึกษาและการแนะแนว 105242 จิตวิทยาการเรียนรู
คณะครุศาสตร
105243 การปรับพฤติกรรม
105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาสังคม
โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการ 105341 จิตวิทยาการศึกษา
ปรึกษาและการแนะแนว 105242 จิตวิทยาการเรียนรู
คณะครุศาสตร
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28

29

30

31

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นางจันทรเพ็ญ แสงอรุณ
อาจารย
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(2536)
นายวุฒิชัย จงคํานึงศีล
อาจารย
กศ.ด. (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2547)
นายบรรจบ บุญจันทร
อาจารย
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา )
มหาวิทยาลัยขอนแกน (2551)

นางเพชรสุดา ภูมิพันธุ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการ 105242 จิตวิทยาการเรียนรู
ปรึกษาและการแนะแนว 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการ
คณะครุศาสตร
แนะแนว

โปรแกรมวิชาจิตวิทยาการ 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการ
ปรึกษาและการแนะแนว
แนะแนว
คณะครุศาสตร

กลุมวิชาบริหารการศึกษา 106201 ความเปนครู
คณะครุศาสตร
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู
106233 การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน
106402 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา
106416 การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
106436 กฏหมายการศึกษา
กลุมวิชาบริหารการศึกษา 106201 ความเปนครู
คณะครุศาสตร
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู
106233 การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน
106436 กฏหมายการศึกษา
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32

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นางพิกุล ภูมิโคกรักษ
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ด. (การบริการการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)

33

นายกานต เนตรกลาง
ผูชวยศาสตราจารย
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(2547)

34

นางวาระดี ชาญวิรัตน
ผูชวยศาสตราจารย
M.Ed. (Special Education
Barathie University)
(2531)
นางสิริลักษณ โปรงสันเทียะ
อาจารย
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(2550)

35

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

กลุมวิชาบริหารการศึกษา 106201 ความเปนครู
คณะครุศาสตร
106233 การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน
106402 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา
กลุมวิชาบริหารการศึกษา 106201 ความเปนครู
คณะครุศาสตร
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู
106233 การศึกษากับการพัฒนา
ชุมชน
106402 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา
106416 การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
106436 กฏหมายการศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษา 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
พิเศษ
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มี
คณะครุศาสตร
ความตองการพิเศษ

โปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ
คณะครุศาสตร

108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
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36

37

38

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
นายสมพงษ สิงหะพล
รองศาสตราจารย
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั(2530)
Cret. in the Child with
Special Needs (MCTC,
Israel)
นายแสงเพชร เจริญราษฎร
อาจารย
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(2546)
นางสาวประดับศรี พินธุโท
อาจารย
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(2553)

สังกัดโปรแกรมวิชา
คณะ

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

โปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ
คณะครุศาสตร

108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ

โปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ
คณะครุศาสตร

108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ

โปรแกรมวิชาการศึกษา
พิเศษ
คณะครุศาสตร

108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

1

2

ชื่อ –สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด สาขา
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
พระครูบวรคณานุศาสน
อาจารย
M.A (English)
Banarus Hindu University
(1998)
พระ ดร.หัสดี ประกิ่ง
Ph.D. (Sanskrit Literature)
Banarus Hindu University
(2002)

สังกัดหนวยงาน

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช 220134 พุทธภาวนา 1
วิทยาลัย
220231 พุทธภาวนา 2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อ
การศึกษาศาสนา
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการสอน โดยคํานึงถึงความตางของวัยและการเรียนรูของผูเรียน
4.1.2 สามารถนําผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติการสอน
4.1.3 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตาม
4.1.4 สามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางโยนิโสมนสิการ
4.1.5 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีครู
4.1.6 มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบตามกระบวนการโยนิโสมนสิการ
4.2 ชวงเวลา วิชา ชั้นป ภาคการศึกษา
รายวิชา
หนวยกิต
ชั้นป
ภาคการศึกษาที่
101521 ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
6(0-360-0)
5
1
101522 ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
6(0-360-0)
5
2
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกปฏิบัติภาคสนาม
ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
ปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2

5.รายละเอียดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
ไมมี

ชั้นป
5
5

จํานวนชั่วโมงและตารางสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 20 สัปดาห/ภาคการศึกษา
(สัปดาหละ 12 ชม. รวม 360 ชม.
ภาคการศึกษาที่ 2 20 สัปดาห/ภาคการศึกษา
(สัปดาหละ 12 ชม. รวม 360 ชม.
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค
1. คุณลักษณะพิเศษของครูทุกสาขา
-มีคุณลักษณะครบถวนตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. คุณลักษณะพิเศษของครูพุทธศาสนศึกษา
- ดานบุคลิกภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตองมีบุคลิกที่เปนลักษณะเดนเฉพาะ มีความ
เรียบงาย สมถะ สํารวมระวัง ไมประมาท
- ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตัวเอง
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองกลานํา เสียสละ อุทิศตนเพื่อผูอื่น กลา
แสดงออกในทางที่ถูกตอง รับผิดชอบตอการกระทําและมีวินัยในตัวเอง
- ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาตองซื่อสัตยสุจริตตอวิชาชีพของตน

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เขารวมกิจกรรมเสริมทักษะความเปนครูของคุรุสภาตลอดหลักสูตร
- การฝกอบรมมารยาท การแตงกาย การวางตัวในสังคม
- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
- การฝกอบรมประจําป
- มีกิจกรรมสโมสรนักศึกษาโปรแกรมวิชา
- มีกิจกรรมชมรม
- การตรวจสอบความมีวินัย ตรงตอเวลาในการทํากิจกรรมอยางเขมงวด
- มีกิจกรรมการศึกษาเรียนรูดูงานนอกสถานที่
- มีการอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. พัฒนาการผลการเรียนรูแตละดาน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดผลการเรียนรู (Learning Outcome) 5 ดาน ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนเอง และมีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดังนี้
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีจิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
(4) มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
(5) มีสํานึกในความเปนไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพันตอทองถิ่น
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น และสอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาตามความเหมาะสม
(2) การมอบหมายงานใหรับผิดชอบทั้งงานกลุม งานเดี่ยว เปนการฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุมโดยไมมีการลอก
เลียนงาน
(3) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนใหเหมาะสม โดยกระบวนการในกิจกรรมควรสอดแทรกจิตอาสา เสียสละ และเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น เชน
บทบาทสมสมมุติ
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(4) การฝกปฏิบัติในรายวิชา นักศึกษาไดฝกความรับผิดชอบ ความมีวินัย ตรงตอเวลา เสียสละ
(5) การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชนการยกยองนักศึกษาที่ทําดี เสียสละทําประโยชนแกสวนรวม
(6) การจัดกิจกรรมสงเสริมสํานึกในความเปนไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพันตอทองถิ่น
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากความมีวินยั และพรอมเพรียงในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2.1.2 การพัฒนาดานความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความร
นักศึกษาตองมีความรูและความเขาใจแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถคิดอยางเปนระบบมีเหตุผล เปนผูใฝรู มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอื่น และสังคม สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี สามารถคนควาและศึกษาดวยตนเอง ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ พรอมนําไปประยุกตใชอยางสรางสรรค ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรู ความเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
(2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง และมีโลกทัศนที่กวางไกล
(3) สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีความสนใจ ใฝรู และติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
(5) มีความรู และซาบซึ้งในคุณคาและศิลปวัฒนธรรม
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2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ โดยการบรรยาย การทบทวน กิจกรรมกลุม การมอบหมายงาน การตั้ง
คําถาม การใหขอมูลยอนกลับ และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชนการเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
(2) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยง
ความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น
(3) การฝกปฏิบัติ การจัดอบรม การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู และเพิ่มพูนความรู
(4) การถาม – ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค ไดแก แบบฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอรายงานคนควาในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากการสอบระหวางภาค และการสอบปลายภาค
(3) ประเมินจากแผนงานหรืองานคนควาที่นําเสนอ
2.1.3 การพัฒนาดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และสามารถประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย มีวิธีคิด วิธี
แกปญหา วิธีปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณในการศึกษาตัดสินใจ
หาทางเลือกในการปฏิบัติงานประจําและการดําเนินชีวิต ดังนี้
(1) มีความสามารถวิเคราะหหาขอเท็จจริงอยางเปนระบบ
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(2) มีความสามารถในการประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและใชขอมูลที่ไดมาแกปญหา
(3) มีการใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการแกปญหาอยางสรางสรรค
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) การมอบหมายงานการแกปญหา หลังการสอนจบเนื้อหาในรายวิชา
(2) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(3) การสอนแบบถาม – ตอบทางวิชาการ
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากผลงานการแกปญหาที่มอบหมาย
(2) ประเมินโดยการสอบระหวางภาค และการสอบปลาภาค
(3) ประเมินจากรายงานและการนําเสนอในรายวิชา
(4) ประเมินจากพฤติกรรม /การวางแผนงานในการทํากิจกรรมตางๆ
2.1.4 การพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค
(2) มีการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําอยางเหมาะสม
(3) เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(4) มีจิตสาธารณะ และใสใจตอสิ่งแวดลอม
(5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
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2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
(2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุมและตําแหนงหนาที่ในกลุม
(3) การฝกปฏิบัติการจัดอบรม การศึกษาดูงานเนนใหนักศึกษาไดฝกการอยูรวมกับผูอื่น การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั่วไป
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูทักษะดานดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา
(2) ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
(3) ประเมินตนเองโดยนักศึกษาและนักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุมกิจกรรม
2.1.5 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา ตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห แปลความ และนําเสนอขอมูล ในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
(2) มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
(3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถเลือกใชรูปแบบในการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
(5) สามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การมอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหเชิงคํานวณ
(2) การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(3) การจัดกิจกรรมในรายวิชาใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล นําเสนอดวยวาจา และใชสื่ออิเลคทรอนิกสประกอบ เรียบเรียงความคิดเพื่อเขียน
รายงาน
2.1.5.3 กลยุทธประเมินผลการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายโดยการตรวจหรือใหคําแนะนํา
(2) ประเมินจากการนําเสนองาน
(3) ประเมินทักษะการสื่อสาร โดยการสังเกตพฤติกรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
001001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การ สื่อสาร 1
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การ สื่อสาร 2
001004 ภาษาไทยเพื่องาน
อาชีพ
001005 ความงดงามทาง
ภาษาไทย
001006 ภาษาอังกฤษเพื่อ
งาน อาชีพ
001007 ภาษาจีนกลาง
พื้นฐาน
001008 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

  





















  























  

























  



























  





























  































  































  



















3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2



























































































































4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1
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ผลการเรียนรู

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน
001011 ภาษาฝรั่งเศส
พื้นฐาน
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
002001 วิถีแหงชีวิต
002002 ทองถิ่นไทย
002003 จิตวิทยาเพื่อการ
ดําเนินชีวิต
002004 มนุษยกับ
สุนทรียภาพ

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5

  
  






























  























  




























 
 





































  



























  





















3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
3

1
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ผลการเรียนรู

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5





















































































































































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
1
2
3
กลุมวิชาสังคมศาสตร
003001 การเปนพลเมือง
  
003002 สังคมโลกอนาคต
  
003003 มนุษยกับอารยธรรม   
003004 อาเซียนศึกษา
  
003005 กฎหมายในการ
  
ดํารงชีวิต
003006 แหลงและวิธีการ
  
เรียนรู ดวยตนเอง
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
004001 เทคโนโลยี
  
สารสนเทศ
004002 การคิดเชิงระบบ
  
และการตัดสินใจ
004003 การสงเสริมสุขภาพ
  
และการออกกําลังกาย
004004 สิ่งแวดลอมและ
  

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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ผลการเรียนรู

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
5







































































































































































































































1. คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
พลังงานเพื่อความยั่งยืนแหง
ชีวิต
004005 อาหารเพื่อชีวิต
004006 เทคโนโลยีในชีวิต
ประจําวัน
005001 การเปน
ผูประกอบการ สมัยใหม
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต
005003 การจัดการตนเอง
เพื่อ การพัฒนางาน

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดหมวดวิชาเฉพาะ 6 ดาน ดังนี้
2.2.1. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา เชน ลีลาการสอน 4 ธรรมเทสกธรรม
5 กัลยาณมิตรธรรม 7 มรรคมีองค 8 เปนตน
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
3) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหใหเห็นแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบตอคานิยมและวิถี
การดําเนินชีวิตในปจจุบัน และการระบุปญหาจริยธรรม โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด การศึกษากรณีศึกษา การวิพากษ
คุณคาทางจริยธรรม ใหครอบคลุมประเด็นปญหาทางดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
3) การจัดการศึกษานอกสถานที่ ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน องคกรหรือสถาบันที่มีความโดดเดนดานคุณธรรมจริยธรรม
4) การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินจากดานเจตคติ(Attitude Domain ) บุคลิกภาพดานการแสดงออกในชั้นเรียน โดยใชวิธีการที่
หลากหลาย เชน การสังเกต การใชแบบทดสอบ การเก็บขอมูลสถิติความประพฤติ
2) ใชแบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของซึ่งอาจทําไดในลักษณะ การตรวจสอบเจตคติทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีองคประกอบจาก
สวนที่เปนสภาพแวดลอมและสถานการณนั้น ๆ
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2.2.2 การพัฒนาดานความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) ความรูความเขาใจใน ความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชาชีพ และความรูในศาสตรตางๆ อยางเปนระบบ
2) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครู หรือความรูเฉพาะดานตามสาขาวิชา เพื่อประยุกตใชและแกปญหาในวิชาชีพ
3) สามารถแสวงหาความรูเฉพาะดานที่เปนปจจุบัน
4) สามารถบูรณาความรูวิชาชีพครูกับความรูกับวิชาเฉพาะดาน เพื่อการวิจัย การพัฒนาและตอยอดองคความรูที่เกี่ยวของได
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานความรู
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน
2) อภิปรายเปนกลุม
3) การใหคนควาอิระและทํารายงานทั้งเดี่ยวและกลุม
4) การศึกษานอกสถานที่และสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม
5) สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
6) สอนโดยการปฏิบัติหรือการฝกประสบการณภาคสนาม
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) การประเมินดวยการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่หลากหลายวิธี เชน การสอบเนื้อหาวิชารูโดยใชขอสอบ การนําเสนอปากเปลา
เปนตน
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงานที่เปนการเสริมสรางองคความรู ทั้งในหองเรียนและการเรียนรูไดดวยตนเอง เชน ผลการทํา
รายงานการศึกษา ผลการวิเคราะหกรณีศึกษา ผลสรุปโครงการ
3) ประเมินผลจากชั่วโมงในการปฏิบัติกิจกรรมภาวนาหรือบําเพ็ญประโยชน
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2.2.3. การพัฒนาดานทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน
2) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรู ปญหาชีวิต และปญหาสังคม ที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก อยางสรางสรรคและ
นําไปสูการแกไขปญหาไดดวยการสืบคน ตีความ และประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อใชในการแกไขปญหา
3) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมีวิสัยทัศน ดวยองคความรูทางพุทธศาสนากับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปจจุบัน
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะทางปญญา
1) การบรรยายภายในชั้นเรียน
2) การใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหาทั้งในสวนใชหลักพุทธศาสนามามีบทบาทตอปจเจกบุคคลและ ตอสังคม ใน
สถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของพุทธศาสนา
2) การอภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด
3) การแสดงวิสัยทัศนในการแกไขปญหาตาง ๆ
4) การจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การประเมินกิจกรรมที่สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะทางความรูลึก(Cognitive Domain) ในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ
2) การสอบวัดความรูความสามารถในการคิดและการแกปญหาโดยยกตัวอยางกรณีศึกษาซึ่งอาจจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปจจุบัน
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3) การประเมินผลที่เกิดจากการใชกระบวนการการแกไขปญหา การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหวิจารณ เชน การ
รายงานการศึกษากรณีศึกษา
2.2.4. การพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู
1) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจ และความรูสึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม
2) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอื้อตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุมและระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค
3) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม รับผิดชอบตอสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
4) มีความสามารถในการใชหลักพุทธธรรมเปนแกนในการสรางความสัมพันธอันดีตอสิ่งแวดลอม
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การสรางกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับสังคมและผูเรียนกับการใชหลักพระพุทธศาสนาให
ปรากฏตอสังคม โดยการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีม และการแสดงออกของภาวะความเปนผูนําที่หลากหลายทั้งในสวนที่
เปนชุมชนหรือในระดับสังคมที่กวางออกไป
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนําและผูตาม ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผูนําตามสถานการณการเรียนรูที่หลากหลาย
3) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
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4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูตามประสบการณการเรียนรูและความสนใจในการพัฒนา
ตนเองในดานความรูทางศาสนาอยางตอเนื่อง
2.2.5. การพัฒนาดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน
2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่
รับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสาร สนเทศไดดี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน
ระหวางผูเรียนและผูสอนและบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่ตางกัน
2) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย
3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด การเขียน
2) การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
3) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณีศึกษา และวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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2.2.6. การพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค
2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม
3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอยางบูรณาการ สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรู
1) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through Action)
3) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
1)วัดและประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา
3) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

























































































































































































































































































































































































































































รหัสวิชา ชื่อวิชา

102211 การพัฒนาหลักสูตร
102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู
103111 เทคโนโลยีการศึกษา
104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
104313 การวิจัยการศึกษา
105322 จิตวิทยาการศึกษา
105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
106201 ความเปนครู
106402 การบริหารจัดการทางการศึกษา
108361 การศึกษาแบบเรียนรวม
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา ชื่อวิชา

102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของ
ประเทศในกลุมอาเซียน
103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู
103372 นวัตกรรมการศึกษา
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
104411 การประเมินทางการศึกษา
104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
05223 จิตวิทยาการเรียนรู
105231 จิตวิทยาสังคม
105324 การปรับพฤติกรรม
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู
106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3
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รหัสวิชา ชื่อวิชา

106436 กฎหมายการศึกษา
108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ
101411 ทักษะวิชาชีพครู 1
101412 ทักษะวิชาชีพครู 2
101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1
101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา
220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา
220134 พุทธภาวนา 1
220212 จริยศาสตรศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม
2. ความรู
จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1
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รหัสวิชา ชื่อวิชา

220213 ตรรกศาสตร
220231 พุทธภาวนา 2
220232 พุทธศาสนพิธี
220233 พุทธศาสนามหายาน
220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห
220315 ศาสนศึกษา
220316 เทววิทยาเบื้องตน
220332 พระไตรปฎกศึกษา
220333 วรรณกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย
220334 หลักพุทธธรรม
220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม
220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
220442 พุทธศึกษาศาสตร

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม
2. ความรู
จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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รหัสวิชา ชื่อวิชา

220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ
220131 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
220211 ปรัชญาทั่วไป
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน
220314 ปรัชญาศาสนา
220341 ปรัชญาทางสายกลางสูเศรษฐกิจ
พอเพียง
220441 พุทธจริยศาสตร
220443 พุทธเศรษฐศาสตร
220445 พุทธรัฐศาสตร
220446 พุทธเนติธรรม
220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา
220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม
2. ความรู
จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี
สารสน
เทศ
1
2
3

1

2

3

1

2

3

1
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รหัสวิชา ชื่อวิชา

220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสน
ศึกษา 1
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสน
ศึกษา 2
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน
พระพุทธศาสนา
ความรับผิดชอบหลัก

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. คุณธรรม
2. ความรู
จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี
สารสน
เทศ
1
2
3

1

2

3

1

2

3

4
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 ความรับผิดชอบรอง

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู

1

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบไปดวย
คณะกรรมการโปรแกรมวิชา
2.1.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
ตรวจสอบผลการใหคะแนน ขอสอบ รายงาน โครงงานและอื่น ๆ
2.1.3 คณะกรรมการมีความเห็นและรับรองผลการเรียน
2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ใหมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประกอบดวยกรรมการโปรแกรมวิชา 2 คน และตัวแทนผูใชบัณฑิตอยางนอย 2 คน
2.2.2 คณะกรรมการสัมภาษณนักศึกษาและผูบริหารในแหลงที่ฝกงาน
2.2.3 คณะกรรมการออกแบบหรือตรวจสอบแบบการใหคะแนน ในสถานศึกษาที่ที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานอยู
2.2.4 คณะกรรมการสํารวจความพึงพอใจการใชบัณฑิต
2.2.5 คณะกรรมการประเมินผลและทํารายงานสรุปผล
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนครบตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดจํานวนไมนอยกวา 166 หนวยกิต
3.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 และ ตามขอบังคับวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ. 2549
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศประกอบดวย
1.1.1 บทบาทหนาที่ของอาจารยสาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา
1.1.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตาง ๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ
1.2 คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยที่คอยใหคําแนะนําโดยหนาที่
1.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
1.2.2 ใหแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนควบคูกับ
อาจารยอาวุโส
1.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของของอาจารยใหม
1.3 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานการจัดการเรียนการสอน และความรูที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและสงเสริมใหเขารวม
ประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 สนับสนุนใหไดมีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศ
1.3.4 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะหรือมหาวิทยาลัย
1.3.5 สนับสนุนใหรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ ตีพิมพผลงาน
1.3.6 สนับสนุนใหเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป
โดยเนนที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพุทธศาสตรตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
(course specification)
2.1.3 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
หองเรียนและในสถานศึกษาที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1.4 สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
2.1.5 สงเสริมใหมีการวิจัยชั้นเรียน
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2.1.6 พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 จัดใหอาจารยเขารับการอบรมเพื่อเปนการทบทวนทักษะในการปฏิบัติ
2.2.2 สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาและพัฒนาบทบาทของ
ความเปนครูในสายวิชาพุทธศาสนาในระดับสูง ๆขึ้นไป
2.2.3 จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทของความเปนครูสายสังคมที่ตามบทบาท
พุทธศาสนา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปาหมาย
เพื่อใหหลักสูตรมี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

การดําเนินการ

การประเมินผล

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศขอ
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล การ
เรียนใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรและ
ตามคําอธิบายรายวิชาที่รับผิดชอบ
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม
คุณภาพจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและ
ดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
5. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา ที่แตงตั้ง
โดยคณบดี ดําเนินการประเมินตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
7. ปรับปรุงตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

1. ผลการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 80
2. ผลการประเมินของ
คณะกรรมการคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา อยูในระดับดี
3. การปรับปรุงเปนไปตามขอ
ชี้แนะของผลการประเมิน

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ ดังนี้
หมวดงบประมาณ
งบดําเนินการ
- หมวดคาตอบแทน
หมวดงบประมาณ
- หมวดคาใชสอย

รอยละในการใชจาย
รอยละ 30
รอยละในการใชจาย
รอยละ 20
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หมวดคาวัสดุ
รอยละ 35
- หมวดคาสาธารณูปโภค
รอยละ 5
งบลงทุน
- หมวดครุภัณฑ
รอยละ10
รวม
รอยละ 100
2.1.2 ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 14,800 บาท/คน/ป
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ
ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ

จํานวนที่มีอยู

หมายเหตุ
-

1.

หองเรียนแบบบรรยายแบบ 45 ที่นั่ง

-

2.

หองปฏิบัติการภาวนา และศาสนพิธี

1

ใชหองจริยธรรมของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

2.2.2 อุปกรณการเรียนการสอน
จํานวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดสอน/และเกี่ยวของ
ประเภท/รายการ
สํานักวิทยบริการ หองสมุดโปรแกรมวิชา
หนังสือภาษาไทย
1,520
580
หนังสือภาษาอังกฤษ
112
40
วารสารภาษาไทย
10
5
วารสารภาษาอังกฤษ
0
1
สื่ออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลสําเร็จรูป ซีดีรอม วีดิทัศนเพื่อ 50
73
การศึกษา
อื่น ๆ เชน จดหมายขาว
3
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ใหมีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของ
สาขาวิชา
2.3.2 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่ไดรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการ
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2.3.3 จัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราสื่อตาง ๆ
2.3.4 ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
2.3.5 จัดระบบการใชสื่อ อุปกรณในหองปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับวิชาที่วาความเปนพุทธบริษัท
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการในขอ 2.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑของคุรุสภา
2.4.2 จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตาง ๆที่เหมาะสมกับ
สถานการณของสาขาวิชาและนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
3.การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑขั้นต่ําของมหาวิทยาลัยในสาขาที่
จําเปน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งควรเปนสาขาทางพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือตอง
มีประสบการณการสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชสารสนเทศการ
สื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสื่อการศึกษา
3.1.4 เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปนวิชาที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เปนภาคปฏิบัติ บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการเรียนการสอนดวย
3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุก
ปการศึกษา
3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทํารางการ
ปรับปรุงหลักสูตรและรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
3.3.1 จัดจางอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในบางรายวิชาเทานั้น
3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตองเสนอ
ประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
3.3.3 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย และ
จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้ง
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3.3.4 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกิน 2 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา
3.3.5 การจางอาจารยพิเศษตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีกําหนด
4.การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถามี)
4.1 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศประกอบดวย
4.1.1 บทบาทหนาที่ของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1.2 สิทธิผลประโยชนของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนและกฎระเบียบตาง ๆ
4.2 คณะมอบหมายบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนอาวุโสเปนพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนําโดย
หนาที่
4.2.1 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
4.2.2 ใหแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนควบคูกับ อาจารย
อาวุโส
4.2.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของของบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
4.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานวิชากรและ
วิชาชีพที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ดังนี้
4.3.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
4.3.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
4.3.3 สนับสนุนใหไดมีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศ
4.3.4 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของโปรแกรม คณะหรือ
มหาวิทยาลัย
4.3.5 สนับสนุนใหเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
5.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.1.1 โปรแกรมวิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่ ใหมี
แฟมนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและความกาวหนาของนักศึกษา
5.1.2 อาจารยทุกคนจัดทําตารางการใหคําปรึกษา และประกาศใหนักศึกษาทราบ
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 อัตราการไดงานทํา / การศึกษาตอบัณฑิตใน 6 เดือนหลังสําเร็จการศึกษาเทากับ รอยละ 50
6.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไมนอยกวา 3.5 จาก 5 โดยมีความ
พึงพอใจในดานความเปนผูมีคุณธรรม มีความรูตามสาชาวิชา และการสูงาน ไมนอยกวา 3.5 จาก 5
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัวบงชี้ที่ 1-5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมีจํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6-12) ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไม
นอยกวา 80 % ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ
80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงาน หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา(ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถา
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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2555 2556 2557 2558 2559 2560

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หลักฐาน

87

ตัวบงชี้และเปาหมาย
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา

ปการศึกษา
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7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหมทุกคน(ถามี) ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ
1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ(ขอ 1-

X
X
5

5

5

5

5

หลักฐาน
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
5) ในแตละป
รวมตัวบงชี้ในแตละป

ปการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 ประเมินแผนการสอนรายวิชาหรือ มคอ.3 มคอ.5 โดยกรรมการบริหารหลักสูตร
1.1.2 การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
1.2.2 สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลุมวิชาเพื่อปรับปรุงตอไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอนและวาง
แผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และสถานการณของ
คณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยอาจารย นักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนอาจารยในสาขาวิชา
ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน และตัวแทนบัณฑิต
2.1.2 ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และ
จากผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
2.2 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
2.2.1 ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ
2.2.2 ติดตามกับผูใชอื่น เชน ผูใชบริการในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ
2.3 โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก
2.3.1 เชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก เปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป ระดับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี
2.3.2 ดําเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหมีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสาขาวิชา ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ในการประเมินคุณภาพาร
ศึกษาภายในประจําป ระดับโปรแกรมวิชา/สาขาวิชา ที่แตงตั้งโดยคณบดี ดําเนินการประเมินตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการในขอ 3 จัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จําเปนในการปรับปรุง
หลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษการปรับปรุงหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการรางหลักสูตร
กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ผูเขาประชุม
๑. นายสุชาติ
พิมพพันธ ประธานกรรมการ
๒. นายสายยนต ชาวอุบล กรรมการ
๓. นายวุฒิไกร ไชยมาลี กรรมการ
๔. นายโยธิน มาหา กรรมการและเลขานุการ
ผูไมเขาประชุม
๑. นายนิวัติ
ทองวล
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
๑. ผูชวยศาตราจารยเมินรัตน นวะบุศย คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการที่มีอยูดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงใหทราบ
ประธานในที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบ
การปรับปรุงวิชาจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต ยังดําเนินการไมเสร็จ ตองรอคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๒เรื่องเพื่อพิจารณา
การรางหลักสูตรเพื่อเปดสอนสาขาวิชาพุทธศาสนา
ประธานกรรการ(ราง)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไดนําเสนอราง ดังนี้
(ราง)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนศึกษา
ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ภาษาไทย : พระพุทธศาสนศึกษา
๑.๒ ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Education in Buddhist Studies
ชื่อปริญญา
๒.๑ ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
คุรุศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนศึกษา)
ชื่อยอ
:
ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา)
๒.๒ ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
Bachelor of Education (Buddhist Studies)
ชื่อยอ
:
B.Ed. (Buddhist Studies)
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
โปรแกรมวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยสาสตรและสังคมศาตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เหตุผลในการจัดทําหลักสูตร
..............
วัตถุประสงคของหลักสูตร
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตครูสอนพระพุทธศาสนาและศาสนาตาง ๆในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
๒.เพื่อใหผูศึกษามีความรูในพระพุทธศาสนาถูกตองตามหลักการของศาสนาอยาลึกซึ้ง
สามารถอธิบายไดใน
มิติที่หลากหลายครบถวน
๓.เพื่อใหผูศึกษาอธิบายหลักพระพุทธศาสนากับหลักวิชาการสมัยใหม
และประยุกตใชในการแกปญหาชีวิต
และสังคมไดอยางเหมาะสม
๔.เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางศาสนาในระดับพื้นฐาน และนําไปสูการศึกษาคนควาใน
ระดับสูงขึ้นตอไป
ระยะเวลาเรียน
ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรอยางต่ํา ๔ ปการศึกษา และไมเกิน ๘ ปการศึกษา
การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และตองเขาเรียนอยางสม่ําเสมอคือ ไมต่ํากวา ๘๐
% ของเวลาเรียน
ทั้งหมด เพื่อจะไดมีสิทธิ์สอบปลายภาคในวิชานั้น ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราภัฎนครราชสีมา
การวัดและการประเมินผลการเรียน
การวัดและการประเมินผลการเรียนเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๓๕
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต
๑.๑ กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ๙ หนวยกิต
๑.๒ กลุมวิชามนุษยศาสตร ๖ หนวยกิต
๑.๓ กลุมสังคมศาสตร ๖ หนวยกิต
๑.๔ กลุมวิชาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙ หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดาน
๒.๑ กลุมวิชาเนื้อหา
(ก)สําหรับวิชาเอก ไมนอยกวา
๖๐ หนวยกิต
๑. วิชาเอกบังคับ
๓๕ หนวยกิต
๒. วิชาเอกเลือก
๒๕ หนวยกิต
(ข) สําหรับวิชาโท ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
๑.วิชาโทบังคับ
๑๒ หนวยกิต
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๒.วิชาโทเลือก
๘ หนวยกิต
๓. หมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา
๓๕ หนวยกิต
๔ . หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
ชื่อกลุมวิชาและวิชา
๑. กลุมวิชาพื้นฐานทั่วไปทางพระพุทธศาสนา
๒. กลุมวิชาประวัติศาสตรพุทธศาสนา
๓. กลุมวิชาศาสนาพิธี
๔. กลุมวิชาภาษาที่ใช
๕. กลุมวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตรอื่น ๆ
๖. กลุมวิชาคัมภีรทางพระพุทธศาสนา
๗. กลุมวิชาหลักปฏิบัติแนวพุทธศาสนา
๘. กลุมวิชาหลักพุทธธรรม
๙. กลุมวิชาวิจัย -สัมมนา
๑๐. พุทธธรรมประยุกต
ที่ประชุมไดนําขอมูลจากหลักสูตรของสถาบันที่มีการเปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมาพิจารณาและเปรียบเทียบความตางกันและเหมือนกันของแตละสถาบันตลอดทั้งมองหาจุดออนและจะ
แข็งของแตละสถาบัน ซึ่งนํามาเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม ประธานในที่ประชุมไดแสดง
วิสัยทัศนในการรางโครงสรางหลักสูตรดังกลาวแบบคราว ๆ โดยเขียนเปนแผน (Plan) ซึ่งในรายละเอียดนั้นตองการ
ขอมูลมาก
คณบดีประธานที่ประชุม ใหความเห็นวาชื่อสาขาวิชาวา “พระพุทธสาสนศึกษา”นั้นจะใชไดหรือไม ที่
ประชุมยังไมมีขอยุติ รอการวิพากษขั้นสุดทายของผูทรงคุณวุฒิ ใหใชชื่อนี้ไปกอน
มติที่ประชุม เห็นวามีการนําเสนอวายังไมมีความชัดเจนที่เปนรูปธรรมของการจัดวิชา ดังนั้น การเขียน
รายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรควรทําเปนไกดไลนมากอนเพื่อนํามาวิพากษในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ใหประธาน
กรรมการรางไปจัดทําและสงใหคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น (ถามี)
ไมมี
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายโยธิน มาหา)
ผูจัดทํารายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรครศาสตรบัณฑิต
สาขาพุทธศาสนศึกษา
กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
ผูเขาประชุม
๑. ผูชวยศาตราจารยเมินรัตน นวะบุศย คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๒. พระสุธีวรญาณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๓. ดร.สุชาติ หงษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๔. นายสุชาติพิมพ พิมพพันธ ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร
๕. สายยนต ชาวอุบล รองประธานกรรมการฯ
๖. นายนิวัติ ทองวล กรรมการฯ
๗. นายวุฒิไกร ไชยมาลี กรรมการฯ
๘. นายโยธิน มาหา กรรมการฯและเลขานุการ
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจงใหทราบ
ไมมี
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ การวิพากษหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิวิพากษและใหขอเสนอในการปรับปรุงรางหลักสูตร
๒.๑.๑ ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร นําเสนอรางหลักสูตร
ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร นายสุชาติ พิมพพันธ นําเสนอรางหลักสูตร นําเสนอแนวคิด
วัตถุประสงคและกระบวนการในการรางหลักสูตรโดยยอตอที่ประชุม
๒.๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการใหความเห็น
สรุปความเห็นของพระสุธีวรญาณ
๑.ความเห็นในภาพรวมของหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตรการศึกษาเปนเรื่องที่นายินดี การศึกษาพระพุทธศาสนาควรจัดในเชิงรุก เพราะไม
สามารถอยูแบบเดิม ๆ ไดแลว หากราชภัฏนครราชสีมาสามารถจัดตามหลักสูตรที่จัดทํารางมานี้นาจะเปน
แนวทางที่ดีมาก แตก็มีประเด็น ที่ควรทําที่ยังไมชัดเจนนักในหลักสูตร เชน เนื้อหาดานในหลักสูตรควร
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จะตองมีการเรียนการสอนแบบลึก ไมตองมีเนื้อหามากมาย เพราะจากประสบการณคราวไปเปนวิทยากรใน
อเมริกามีฝรั่งนําคัมภีรพระพุทธศาสนามาใหดู บอกวาชวยแปลใหหนอย พบวาเปนคัมภีรพระสูตร ชื่อสิงคาร
โควาทสูตร ซึ่งนักศึกษาพระพุทธศาสนาในอเมริกาเขาเรียนกันแบบเชิงลึก อานตัวคัมภีรกันเลย ซึ่งนักศึกษา
เราไมรูจักอานพระสูตร
อีกประการหนึ่ง ควรมีการสอนมงคล คือ มงคล ๓๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมหมดทุกเรื่อง ตั้งแตเรื่อง
พื้นฐานเบื้องตน ถึงเรื่องลึกซึ้งนิพพานกันทีเดียว ความทั้งหมดของหลักพุทธธรรมอยูนั่น
นอกจากนี้เรื่องที่ฝรั่งบอกวา
Human Rights หรือเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเรื่องนี้นั้นพระพุทธศาสนา
เห็นเปน Human Duties หรือหนาที่ของมนุษย ซึ่งก็จากสิงคารโควาทสูตรนั่นเอง สําคัญมากเรื่องสิทธินี้
พระพุทธเจาทานไมคอยพูดเรื่องสิทธิ แตพูดเรื่องหนาที่ คําสอนเรื่องหนาที่ตามทิศตาง ๆ เปนเรื่องสําคัญกวา
สิทธิ ตองเอามาสอนกันใหดี
อีกเรื่องที่ควรมีคือ การสอนการคิด เพราะทุกวันนี้คนเราคิดไมเปน เอาตามแบบโยนิโสมนสิการ
๑๐ วิธี หรืออาจกวานี้ก็ได แตตามแบบทานเจาคุณพระธรรมปฎกทานคนพบได ๑๐ วิธีนี้ก็นาจะดีแลว
อาตมาอยากสอนจริงเรื่องนี้
ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรการสอนพระพุทธศาสนาจึงตองควรจัดวิชาเชิงลึกแบบนี้ เอาตามแบบ
ธรรมนูญชีวิตของพระธรรมปฎก สวนหลักธรรมอันลึกซึ้งอยาง อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท มันลึกซึ้งมาก
ตองพิจารณาใหดีในการสอน อยาสอนแบบไมเขาใจมันจะทําใหผูเรียนกลัวและไมอยากเรียน
๒.ความเห็นในแตละประเด็น
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อสาขาวิชา “พระพุทธศาสนศึกษา” หรือ “พระพุทธศาสนา” หรือคําภาษาอังกฤษวา Buddhist
Studies หรือ Buddhism ก็ใหเลือกเอา แตใหความเห็นวาคําวา Buddhist Studies หรือพระพุทธศาสน
ศึกษา เปนคําใหม สวนคําเกาคือ พระพุทธศาสนา หรือ Buddhism
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
๑. ชื่อวิชาหากใชชื่อเปนแบบพุทธตรง ๆ ไปเลยทาจะดี เชน วิชา การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ใชวา พุทธภาวนา
๒. วิชาที่ใชศึกษาพระพุทธศาสนาควรมีภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ซึ่งจําเปนสําหรับการศึกษาชื่อ
วิชาบางอยาง เชน พุทธจริยศาสตร ควรเปน จริยศาสตรเชิงพุทธ หรือมีเจตนาเพื่อเนน
พระพุทธศาสนาก็ได
๓. วิชาหลักพุทธธรรม นาจะมีเนื้อหาในสังเขปวิชาวาใหศึกษา มงคลสูตร สิงคารโลวาทสูตร ดวยจะ
ชัดขึ้น
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๔. นาจะมีวิชาประเภทการผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา เทคโนโลยีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา เพราะวิชาประเภทนี้จะเปนกุญแจสําคัญในการสอนพระพุทธศาสนาอยางไดผล
เชน เคยมีการผลิตภาพชักที่วัดชลประทานฯในยุคหนึ่งที่เทคโนโลยีไมกาวหนาเทานี้ มันไดผล
๕. การเขียนคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจน เชน ในวิชาการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา จะ
เอาตามหลักเกณฑทั่วไปหรือเชิงประยุกต
๖. วิชาบางวิชาควรรวมกัน เชน พุทธศาสนพิธี และการอานและการสวดมนต หรือตองการศึกษา
พุทธศาสนพิธีก็ตองเรียนใหถูกตอง
๗. วิชาพุทธเศรษฐศาสตร นาจะเพิ่มคําอธิบายวา เศรษฐกิจพอเพียง หรือเปดเปนวิชาใหมเลย
๘. การสะกดคําภาษาอังกฤษ หรือคําไทยใหตรวจดูใหดี มีผิดหลายที่ เชน
Philosophi

Philosophy เปน

๙. การแปลชื่อวิชาเปนภาษาอังกฤษควรตรวจสอบ เชน การศึกษาและความเปนครูไทย
Education and self actualization for teacher ควรจะเปน Education and self
actualization for Thai teacher
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย.
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ไมมีความเห็น
สรุปความเห็นของ ดร.สุชาติ หงษา
๑.ความเห็นในภาพรวม
ในภาพรวมของหลักสูตรแลว ถือเปนหลักสูตรที่ดี มีความทันสมัย จากประสบการณที่เคยทํา
หลักสูตรของราชภัฏพระนครที่เปน ศศ.บ นั้นทําไดระดับหนึ่ง แตจะทําเปน ค.บ. นั้นจึงนาสนในใจ และนา
ทดลอง แตการตอบโจทกที่ตองไดรับการตั้งคําถามแนนอนคือเรื่องบัณฑิตที่จบไปจะทําอะไร ซึ่งไดนําขอมูล
เรื่องการสอบบรรจุบุคลากรของหลายหนวยงานมาใหแลว เพื่ออางอิงตอการตอบคําถาม นอกจากนั้น
ระหวางวัตถุประสงคกับรายวิชาในหลักสูตรยังไมตอบกันใหดีนัก จะไดวาในรายละเอียดในแตละหมวดตอไป
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๒.ความเห็นในแตละประเด็น
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตรวา พระพุทธศาสนศึกษา นั้น คํานี้เปนคําสมาสไมนาจะมีคําวา พระ นําหนา
เชนเดียวกับคําวา “พุทธศาสตร” จะไมมี “พระ” นําหนา แตถาเปน พระพุทธศาสนา ได อยางที่พระ
เดชพระคุณเจาทานวาเปนคําใหม หากจะใชก็พิจารณา
การใช “โปรแกรมวิชา” หรือ “สาขาวิชา” ก็ใหตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยใหถูกตอง
การเขียนสถานการณที่จําเปนตอการพัฒนาเขียนไดดี แตตอนทายที่บอกวา “...ระดับพื้นฐานใน
สาระสังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา” นาจะเปน “..ระดับพื้นฐานในวิชาสังคมศึกษาและสาระ
พระพุทธศาสนา”
หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
การเขียนปรัชญาของหลักสูตรดี คลอบคลุม อภิปรัชญา จริยศาสตร และญาณวิทยา
การเขียนวัตถุประสงค เทาที่เขียนมาดี แตเมื่อไปดูรายวิชาที่ศึกษายังไมสามารถตอบ
วัตถุประสงคไดครบถวน ซึ่งอาจจะเรียงวัตถุประสงคเสียใหม คือ
จาก
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตครูสอนพระพุทธศาสนาและศาสนาตาง ๆ ในสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒.เพื่อใหผูศึกษามีความรูตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถอธิบายไดในมิติที่หลากหลาย
ครบถวน
๓.เพื่อใหผูศึกษามีความรูและสามารถประยุกตหลักพระพุทธศาสนากับหลักวิชาการสมัยใหม ได
อยางเหมาะสม และนําใชในการแกปญหาชีวิตและสังคม
๔.เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางศาสนาในระดับพื้นฐาน และนําไปสู
การศึกษาคนควาในระดับสูงขึ้นตอไป
ควรเปน
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตครูสอนพระพุทธศาสนาและศาสนาตาง ๆ ในสถานศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒.เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางศาสนาในระดับพื้นฐาน และนําไปสู
การศึกษาคนควาในระดับสูงขึ้นตอไป
๓.เพื่อใหผูศึกษามีความรูตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถอธิบายไดในมิติที่หลากหลาย
ครบถวน
๔.เพื่อใหผูศึกษามีความรูและสามารถประยุกตหลักพระพุทธศาสนากับหลักวิชาการสมัยใหม ได
อยางเหมาะสม และนําใชในการแกปญหาชีวิตและสังคม
ใหจัดกลุมวิชาใหม เปน
๑.กลุมสหวิทยาการในพระพุทธศาสนา เพื่อ ตอบวัตถุประสงคขอ ๒
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๒.กลุมวิชาพุทธศาสตรประยุกต เพื่อ ตอบวัตถุประสงคขอ ๓
๓.กลุมวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนา เพื่อ ตอบวัตถุประสงคขอ ๔
หรือใหจัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การเขียนแผนพัฒนา หรือแผนปรับปรุง หากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรใหมควรเปนแผนพัฒนา และ
การกําหนดกลยุทธ และตัวชี้วัดตองสามารถหาหลักฐานและอธิบายได และจัดลําดับกอนหลังใหชัด
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา
การจัดกลุมรายวิชาควรใหตอบวัตถุประสงค ควรจัดตามที่กลาวแลว
การจัดตารางสอนควรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย วิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนาควรจัดกอน
เชน ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา เปนตน เหมือนกับจะรูจักกันก็ตองรูประวัติความเปนมากันเสียกอน
รายวิชาบางวิชาควรรวมกัน เชน พุทธประวัติเชิงวิเคราะห กับ อนุพุทธประวัติ
ชื่อวิชาควรใหสอดคลองกับสังเขปรายวิชา เชน ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา เมื่อดูสังเขป
แลวเปนการทําวิจัย ควรแกเปน การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ชื่อวิชาควรตรวจสอบใหถูกตอง เชน ธรรมภาคภาษาอังกฤษ แกเปน ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ควรปรับแกคําอธิบายรายวิชา บางรายวิชาใหชัดเจน เชน
วิชาการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา ๑
จาก ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา วิธีการของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา การ
ฝกปฏิบัติในภาวนาทั้งสองประเภทและใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปริยัติ ปฏิบัติและ
ปฏิเวธ เพียงพอที่จะเปนพื้นฐานของการปฏิบัติภาวนา และการเจริญภาวนาในชีวิตประจําวัน
ควรเปน ศึกษาความหมายและประเภทของภาวนา วิธีการของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา การ
ฝกปฏิบัติในภาวนาทั้งสองประเภทและใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปริยัติ ปฏิบัติและ
ปฏิเวธ ในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
วิชาพุทธศาสนพิธี
จาก ศึกษาพิธีกรรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาประวัติความเปน ความหมาย ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ ขอ
ปฏิบัติ และมารยาทชาวพุทธ
ควรเปน ศึกษาพิธีกรรมตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาประวัติความเปน ความหมาย ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
ขอปฏิบัติ และมารยาทชาวพุทธ อันถูกตอง
วิชาภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
จาก
ศึกษาหลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลีเบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใชคํา
ภาษาบาลีในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา คัมภีรพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลีฝกทดลองศึกษา
คาควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยยอจากเอกสารภาษาบาลี
ควรเปน ศึกษาหลักไวยากรณ การอานและการแปลภาษาบาลีเบื้องตน การใชภาษาบาลีและการใช
คําภาษาบาลีในภาษาไทย ศึกษาภาษาบาลีจากคัมภีรพระพุทธศาสนา ภาคภาษาบาลี ฝกทดลองคาควา
เนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ โดยยอจากเอกสารคัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลี
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การวางแผนกลยุทธการสอนควรใส กลยุทธการศึกษานอกสถานที่ดวย
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ไมมีความเห็น
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ไมมีความเห็น
มติที่ประชุม ใหประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแกไขตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ ๔ วาระอื่น ๆ
ไมมี
ปดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น
นายสุชาติ พิมพพันธ
ผูสรุปบันทึกการประชุม
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