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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  25551481102582  
ภาษาไทย      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Education  Program  in Buddhist  Studies 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม      ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) 
   ชื่อย่อ       ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม      Bachelor of Education (Buddhist Studies) 
    ชื่อย่อ       B.Ed. (Buddhist Studies) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนตลอดหลักสูตร 
 169  หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

5.2 ประเภทหลักสูตร 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับนักศึกษา 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

             (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  มาเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
             (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พิจารณา 
     หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 29 กันยายน 2559 
6.4 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
6.5 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3  วันที่  10 มีนาคม 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2560 

        6.7 คุรุสภาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ …….. วันที่ …….. มีนาคม 2560 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ  
  เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และมีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร ปี พ.ศ. 2563 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.2 นักวิชาการด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม 
8.3 เจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
  กรมการศาสนา 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิปริญญา ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย ์ รวม 

ปริญญาเอก - - - 1 1 
ปริญญาโท - - - 4 4 
ปริญญาตรี - - - - - 

รวม    5 5 
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9.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล า
ดับ 

ชื่อ–นามสกุล 
เลขบัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 
สถาบนัการศกึษา 
(ปทีีส่ าเรจ็การศึกษา) 

ผลงานวิชาการ 

1 นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
341020041XXXX 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (2538) 

สุชาติ พิมพ์พันธ์. (2560).   
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การ   
  เรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
  แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด ต าบลพล 
  สงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัด 
  นครราชสีมา.  
  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 มีนาคม - เมษายน  
  2557 หน้า 5 – 18. 

2. 341170019XXXX  
นายสายยนต์  
ชาวอุบล 
อาจารย์ 

M. A.(Buddhist Studies) 
University of Delhi, India  
(1999) 
ศน.บ.(ภาษาอังฤกษ)  
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 
(2538) 

สายยนต์ ชาวอุบล. (2558).   
  พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 
 โครงการต าราเฉลิมพระเกียรติ 60 
 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนฯ.
 นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครราชสีมา. หน้า 1 - 280 

3. 382040022XXXX  
นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 

ปร.ด. (ไทศึกษา) 
ม.มหาสารคาม (2554)  
ศศ.ม.(ปรัชญา)  
ม.เชียงใหม่  (2535) 
ศศ.บ.(ปรัชญา)  
ม.สงขลานครินทร์ (2529) 

นิวัติ ทองวล. (2560).  
 พระพุทธศาสนากับระบบสิทธิ 
  มนุษยชน.การประชุมวิชาการและ
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
 7 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...
 พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค  4.0”. ปี 
  ที่ 7 (ฉบับที่ 1), หน้า 79. 

4. 3330700110XXXX  
นายมานิตย์  
อรรคชาติ 
อาจารย์ 

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2553)  
ร.บ.(รัฐศาสตร์)  
ม.รามค าแหง (2552) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
ม.มหาจุฬาฯ (2550) 

มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
 พุทธรัฐศาสตร์  โครงการเฉลิมพระ
 เกี ยรติ  สม เด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว  มหา
 วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 นครราชสีมา. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ 
  นครราชสีมา.   หน้า 1 - 151 

5. 34140019xxxx 
นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
 

ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
ม.มหิดล (2547)  
ศน.บ. (ปรัชญา) ม.มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  (2543) 

   โยธิน มาหา.  (2560).  สั ง เ ข ป แ ห่ ง
 พระไตรปิฎก. น ค ร ร า ช สี ม า .  
  คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏนครราชสี ม า .  
  หน้า 1 - 150 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( 2560-2564) 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง 
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น  ในขณะที่การแข่ งขันในโลก
รุนแรงขึ้นมาก แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน คุณภาพคนไทย
ยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ  สังคมขาดคุณภาพและมีความ
เหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย  แผนพัฒนาฯนี้จึงก าหนดยุทธศาสตร์ไว้เพ่ือ
แก้ปัญหา ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและ    
การเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้าง
โอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคม เพ่ือปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม 
ตั้งเป้าของการด าเนินการครั้งไว้ว่าจะสามารถสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 ใน 15 ปี
ข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้อของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าประสงค์มุ่งพุฒนาคนไทยให้พร้อม
ทุกด้าน เป็นคนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมือง ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์         
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง      
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  

11.2 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เสนอกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2574 ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยก าหนดจุดหมาย คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
มีความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Life 
long Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning 
Environment) เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหา ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       
ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า และได้วางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไว้ 7 ยุทธศาสตร์คลอบคลุมทุกมิติของการ
จัดการศึกษา โดยมีกรอบหลักการจัดการศึกษา (Conceptual Design)ด้านหลักสูตร และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ต้องมีความ ยืดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ใน  
วัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และเป็นไป เพ่ือสร้างคุณลักษณะนิสัย/
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตววรษที่ 21 องค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และ
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ทักษะการด ารงชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน         
ที่ผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) เพ่ือสะสมหน่วยการ
เรียน และเทียบโอน ทั้งการ เรียนรู้ผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

11.3  สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 
สังคมไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างสิ้นเชิงจากจากสังคมเกษตรกรรมชนบทเป็นสังคม

เมือง มีเมืองใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆ ที่ก าลังขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต จ านวนผู้ใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์
(Electronics)และสมาร์ทโฟน(Smart Phone) ของประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก สังคมก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุในอัตราเฉลี่ย 1 ต่อ 5 วัฒนธรรมประเพณีตามหลักศาสนาหรือความเชื่อท้องถิ่นหายไป  
เกิดวัฒนธรรมแบบใหม่ผ่านความเชื่อในโซเซียลเนตเวิร์ค (Social Network) สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษ
ต้องปิดตัวลงหลายส านัก เพราะไม่สามารถแข่งขันกับสื่อออนไลน์ (Online) ได้  

  การเกิดข้ึนและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมานี้มีผลกระทบหลายประการ  ในด้านบวก
ท าให้สังคมในภาพรวมมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการบริโภคปัจจัยเลี้ยงชีวิต  แต่ใน
ด้านลบนั้นพบว่าสังคมมีความเปราะบาง จนถึงขนาดล่มสลาย  เช่น การล่มสลายของสถาบันครอบครัว   
ภาวะวิกฤตของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น  เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงได้ เฉพาะส่วนการศึกษา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของปีการศึกษาจะสูงขึ้น แต่คุณภาพของ
การศึกษายังไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร  การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว   
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเกิดนวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันของชาติ  การศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมยังไม่
สามารถท าให้คุณลักษณะของคนในชาติที่มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่งมั่นเอาจริง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( 2560-2564) จึงวางนโยบายเรื่องเตรียมคนทุกประเภทให้เพียงพอและสอดคล้อง
ทุกระดับ  โดยวางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการให้เร่งรัดพัฒนาคนทุกด้าน 

     นอกจากนี้การเปิดตลาดการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทย
มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ  แต่หลายประเทศก็พัฒนาไล่ตามมาไม่ห่าง ซึ่งหากไม่มีการ
พัฒนาก็สามารถสูญเสียความน่าเชื่อถือลงไปได้    โดยเฉพาะจากเดิมที่เห็นว่าตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการ
พักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ  เป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ   แต่ที่สุดได้พบว่าศักยภาพการการ
แข่งขันของไทยยังด้อยกว่าเพ่ือนบ้านหลายด้าน  ต้นทุนการผลิตสูง  แรงงานหายากและราคาสูง ไม่มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้    ซึ่งรากเหง้าของปัญหาคือ
ระบบการศึกษาและการผลิตครูที่มีคุณภาพ  ดังนั้นนโยบายแห่งรัฐจึงต้องเร่งการพัฒนาศักยภาพคนให้
สูงขึ้น  
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
      จากสถานการณ์ภายนอกที่เป็นนโยบายแห่งรัฐ  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมดังกล่าวมาใน ข้อข้อ 11.1 และ11.2  การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา  จึงได้รับการออกแบบและด าเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2558 เพ่ือให้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีศักยภาพในการแข่งขัน  มีความ
พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และมีคุณธรรม  จริยธรรม  การพัฒนาหลักสูตรนี้จึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มี
สมรรถนะ (Competency) สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามนโยบายและทิศทางของกรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
       การพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ส่งเสริม

สนับสนุนสนองต่อพันธกิจของมหาวิยาลัยด้านการผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครูที่ต้องการผลิตบัณฑิต
ครูที่พร้อมต่อการประกอบวิชาชีพ  สนับสนุนระบบการศึกษาทางศีลธรรมของสังคม เพ่ือสร้าง
คุณลักษณะของคนในชาติที่มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์   
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 หลักสูตรนี้มรีายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น ดังนี้ 
       ไม่มี 

      13.2 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น ดังนี้ 
    13.2.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ได้แก่ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาภาษา    จ านวน  4 รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน  2 รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวน  1 รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
        จ านวน  3 รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 

   จ านวน  1 รายวิชา 
13.2.2 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน  2 รายวิชา 

13.3 การบริหารการจัดการ 
13.3.1 ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีการศึกษา 
  13.3.2 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ประเมินปีละหนึ่งครั้ง 
 13.3.3 ให้มีกระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการ

ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

13.3.4  ให้มีการก ากับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้ตามเอกสารรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา ข้อสังเกตจากการสอนตาม
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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13.3.5 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ทุกภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ในพุทธศาสนาและความรู้สมัยใหม่ มีทักษะการคิดและประยุกต์
สอนพุทธธรรมได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คือหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะน า ไปสู่
การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ 
เข้าใจศาสนาอื่น ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง 

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่  

พึงประสงค์ ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมี

จิตส านึกในการพัฒนาตน พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
2) มีองค์ความรู้พุทธศาสนาที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ 
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่กับพุทธธรรม 
4) มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดแบบบูรณาการให้แก่นักเรียนได้ 
5) มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21 ที่

ครอบคลุมงานสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่เน้นวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6) มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และน าเอาปัญหาต่างๆ ไป      
คิดวิเคราะห์สู่การวิจัยและพัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนได้ 
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2. แผนพัฒนาหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา  5 ปี 

2.1 แผนพัฒนา 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐานตัวบ่งชี้ 
2.1.1 ด้านหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และคุรุสภา
ก าหนด 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
พระพุทธศาสนาเป็นกรรมการในการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. การจัดท าร่างหลักสูตรตามกรอบ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ คุรุสภาก าหนด 
3. การประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
4. การติดตามคุณภาพบัณฑิต 

1. รายงานสรุปการประชุม
วิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. หลักสูตรตามกรอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คุรุสภาก าหนด 
3. รายงานการประเมินหลักสูตร
ของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลัง
การประเมิน 
5. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตบัณฑิตปีละ 1 ครั้ง 

2.1.2 ด้านนักศึกษา 
พัฒนาให้นักศึกษาสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ให้เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  มี
บุคลิกลักษณะเด่นเฉพาะ
ด้านตามหลักระพุทธศาสนา  
มีจิตอาสา   และมีภาวะ
ผู้น า 

1. การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3. การฝึกอบรมประจ าปี 
4. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา
สาขาวิชา 
5. การจัดกิจกรรมชมรม 
6. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ดู
งานนอกสถานที่ 
7. การจัด/ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์สาธารณะ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักศึกษา 
2. รายงาน/บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
3. บันทึกการสังเกตและให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. ผลงาน รางวัล บทความของ
นักศึกษา 

2.1.3 ด้านอาจารย์ 
  พัฒนาอาจารย์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 
ผู้สอนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้น 
2.สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ 
พัฒนาความรู้และผลงานทาง 
วิชาการและงานวิจัย 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน 
2 . ผ ล งาน ท างวิ ช าก ารแล ะ
ผลงานวิจัย 
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2.1 แผนพัฒนา 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐานตัวบ่งชี้ 
2.1.4 ด้านทรัพยากร 
พัฒนาทรัพยากรใน
การศึกษาอย่างเพียงพอกับ
ความจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ให้มีคณะกรรมการวางแผนจัดหา
และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน
การสอนของสาขาวิชา   
2. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอ
รายชื่อสื่อ และต าราในสาขาวิชาที่ได้
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
3. จัดสรรงบประมาณประจ าปีและ 
จัดซื้อต าราสื่อต่าง ๆ 
4. ติดตามความต้องการและการใช้
ทรัพยากรในการจัดการเรียน 
การสอน 
5. จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตเอกสารประกอบการสอน ต ารา
และสื่อการสอน 

1. ข้อเสนอของคณะกรรมการวางแผน
และติดตามการใช้ทรัพยากรในการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 
2. จ านวนทรัพยากรต่อจ านวน
นักศึกษาอยู่ให้สอคล้องกับเกณฑ์ของ 
สกอ. 
3. งบประมาณในการจัดหาทรัพยาการ
ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
4. รายงานการติดตามการใช้ทรัพยากร
ในการเรียนการสอนของสาขาวิ ชา 
พุทธศาสนศึกษา ของคณะกรรมการ
วางแผนและติดตามการใช้ทรัพยากรใน
การเรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 การจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ได้แก่ 
- ภาคการศึกษาที ่1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือน ธันวาคม 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน         ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฎาคม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ ในเวลาราชการปกติ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   จากสถาบันการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      พ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาบาลีและสันสกฤตไม่ด ี 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
การอบรมภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องต้น 15 ชั่วโมง 

2.5 แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ปีละ 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน 

ชั้นป ี จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 3 - - 35 35 35 35 

ชั้นปีที่ 4 - - - 35 35 35 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 35 35 

รวมจ านวนนกัศึกษา 35 70 105 140 175 175 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - - - 35 
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2.6 งบประมาณ 

1) ใช้งบประมาณของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์
ดังนี้   

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ       

- หมวดค่าตอบแทน  199,500 399,000 598,500 798,000 997,500 997,500 
- หมวดค่าใช้สอย 133,000 266,000 399,000 532,000 665,000 665,000 
- หมวดค่าวัสดุ 232,750 465,500 698,250 931,000 1,163,750 1,163,750 
-หมวดค่า
สาธารณูปโภค 

33,250 66,500 99,750 133,000 166,250 166,250 

งบลงทุน       
-หมวดครุภัณฑ์ 66,500 33,000 99,500 66,000 332,500 332,500 

รวมทั้งสิ้น 665,000 1,330,000 1,995,000 2,660,000 3,325,000 3,325,000 
 

2) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 19,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบในชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
1. การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับ      

การอนุมัติจากประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และคณบดีคณะครุศาสตร์  
        2. การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการ    
ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา  
ไม่เกิน 10 ปี 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 169 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
                 
 

   
ข
. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต   

 
 
ค
.
 
ห
ม
ว
ด
วิ
ช
าเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

                            ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3.1 ความหมายของเลขประจ าวิชา 

              ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลักมี

ความหมายดังนี้ 
                                   ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           
                                           เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                              ล าดับเลขต าแหน่งที่ 2-3 หมายถึง  กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

เลข 01 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 

1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6-9 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3-6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6-9 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจัดการ   3 หน่วยกิต 

  1. วิชาชีพครู                                    ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 
      1.1 วิชาบังคับ                                34  หน่วยกิต 
      1.2 วิชาเลือก                                2  หน่วยกิต 
      1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                18  หน่วยกิต 
   2. วิชาเอก                                               79  หน่วยกิต 
       2.1 วิชาบังคับ                                         57  หน่วยกิต 
       2.2 วิชาเลือก                                          12  หน่วยกิต 
       2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6  หน่วยกิต 
       2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
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เลข 02 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    
เลข 03 หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
เลข 04 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลข 05 หมายถึง  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 

      ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4-6 หมายถึง ล าดับของวิชา 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   วิชาชีพครู ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
                            ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 ของกลุ่มวิชาชีพครูมีรายละเอียดตามสาขาวิชา
ที่รับผิดชอบดังนี้ 

เลข 101 หมายถึง หมู่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เลข 102  หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
เลข 103 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     เลข 104 หมายถึง สาขาวิชาการวิจัย และประเมินการศึกษา 
      เลข 105 หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  

เลข 106 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
เลข 107 หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เลข 108 หมายถึง สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
เลข 109 หมายถึง สาขาวิชาพลศึกษา 
เลข 112 หมายถึง คณะครุศาสตร์ 

   ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2  
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4  
เลข 5 หมายถึง ชั้นปีที่ 5 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 5  

  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู 
  ใช้เลข 0 เป็นเลขของกลุ่มวิชาชีพครู 

  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6 หมายถึง ล าดับของวิชา 
    วิชาเอก ประกอบด้วยเลข 6 หลักมีความหมายดังนี้ 

                        ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คือ 220  
  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 
   เลข 1 หมายถึง  ชั้นปี 1  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
   เลข 2 หมายถึง  ชั้นปี 2  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
   เลข 3 หมายถึง  ชั้นปี 3  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
   เลข 4 หมายถึง  ชั้นปี 4  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4   
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  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง  กลุ่มย่อยของสาขาวิชา   
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 

เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาหลักพระพุทธศาสนา 
เลข 4 หมายถึง กลุม่วิชาบูรณาการพุทธธรรม 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา 

                          ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อยของ
สาขาวิชา        
  3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตาม
โครงสร้าง-หลักสูตร ดังนี้ 

         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ดังนี้ 

   1.  กลุ่มวิชาภาษา เรียน 9-12 หน่วยกิต 
       1.1  บังคับ                                             เรียน 9 หน่วยกิต 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) หน่วยกิต 
001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) หน่วยกิต 
       1.2  เลือก เรียนไม่น้อยกว่า 0-3 หน่วยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                             
ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน                                 
ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                                 
ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                                  
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                              
ภาษาลาวพ้ืนฐาน      

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

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

   2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 6-9 หน่วยกิต 
        2.1 บังคับ                                             เรียน 6 หน่วยกิต 
002001 
002002 

วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 

        2.2 เลือก เรียนไม่น้อยกว่า 0-3 หน่วยกิต 
002003 
002004 

จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 

   3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน 3-6 หน่วยกิต 
        3.1 บังคับ เรียน 3 หน่วยกิต 
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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        3.2 เลือก เรียนไม่น้อยกว่า 0-3 หน่วยกิต 
003002
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) หน่วยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หน่วยกิต 

003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(3-0-6) หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรยีน   6-9 หน่วยกิต 
       4.1  บังคับ เรียน 6 หน่วยกิต 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
       4.2  เลือก เรียนไม่น้อยกว่า 0-3 หน่วยกิต 
004003 
004004 
004005 
004006 

การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) หน่วยกิต 
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่งชีวิต   3(3-0-6) หน่วยกิต 
อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) หน่วยกิต 

  5.  กลุ่มวิชาการบริหาร
จัดการ 

เรียน 3 หน่วยกิต 

       5.1  เลือก เรียน 3 หน่วยกิต 
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

    ข. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                             เรียนไม่น้อยกว่า 133 หนว่ยกติ 
1. วชิาชพีครู เรยีน 54 หน่วยกิต 
        1.1 วชิาบังคับ                                       เรียน 34 หน่วยกิต 
102201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
105302 จิตวิทยาการศึกษา   3(2-2-5)  หน่วยกิต 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106101 ความเป็นครู 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
106102  การศึกษาไทย 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106203 การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
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108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
       1.2 วชิาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 
2(2-0-4)  หน่วยกิต 

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5)  หน่วยกติ 
103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
103206 การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ

การศึกษา 
2(1-2-3)  หน่วยกิต 

103304 การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ 

2(1-2-3)  หน่วยกิต 

104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
104404 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
105204 การปรับพฤติกรรม 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
105205 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106406 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
108202 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
       1.3 ฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู                     เรียน 18 หน่วยกิต 
101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360)  หน่วยกิต 
101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)  หน่วยกิต 

    
2. วิชาเอก                                     เรียนไม่น้อยกว่า 79   หน่วยกิต 
    2.1 วิชาบังคับ                                          เรียน 57 หน่วยกิต 

220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) หน่วยกิต 
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220134 พุทธภาวนา  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220231 ชาดกศึกษา  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220241 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) หน่วยกิต 
220314 ศาสนศึกษา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220332 พระไตรปิฎกศึกษา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220334 หลักพุทธธรรม  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี  3(2-2-5)  หน่วยกิต 
220342 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) หน่วยกิต 

  220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา  3(2-2-5) หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกเลือก                          เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   

220211 ปรัชญาทั่วไป  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220212 จรยิศาสตร์ศึกษา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220213 ตรรกศาสตร์   3(3-0-6) หน่วยกิต 
220233 พุทธศาสนามหายาน  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220315 เทววิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)  หน่วยกิต 

220343 
ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสนา  

3(2-2-5) หน่วยกิต 

220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
220441 พุทธศึกษาศาสตร์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220443 พุทธรัฐศาสตร์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) หน่วยกิต 
220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา  3(2-2-5) หน่วยกิต 

 2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                               เรียน    6 หน่วยกิต   
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1   3(2-2-5) หน่วยกิต 
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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พระพุทธศาสนา  
 2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  
                                                  เรียนไม่น้อยกว่า 

   4 หน่วยกิต   

                  ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

  

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ า  
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน    
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 
  
  

00XXXX วิชาที่ 1 3(x-x-x) 
00XXXX วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
00XXXX วิชาที่ 3  3(x-x-x) 

เฉพาะวิชาชีพครู 
เฉพาะวิชาเอก 

  

106101 ความเป็นครู   3(2-2-5) 
220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) 
220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

3(3-0-6) 

220134 พุทธภาวนา   3(2-2-5) 
รวม 21(x-x-x) 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนว่ยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 00XXXX วิชาที่ 4 3(x-x-x) 
00XXXX วิชาที่ 5 3(x-x-x) 

เฉพาะวิชาชีพครู 
 
เฉพาะวิชาเอก 
 

106102 การศึกษาไทย 3(2-2-5) 
112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   3(2-2-5) 
220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 3(3-0-6) 
220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) 
220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(2-2-5) 

รวม 21(x-x-x) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 00XXXX วิชาที่ 6 3(x-x-x) 
00XXXX วิชาที่ 7 3(x-x-x) 

เฉพาะวิชาชีพครู 
 
 
เฉพาะวิชาเอก 

102201 การพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
106203 การบริหารจัดการทางการศึกษา 3(3-0-6) 
101401 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-1) 
220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 3(3-0-6) 
220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 3(2-2-5) 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 รวม 22(x-x-x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 00XXXX วิชาที่ 8 3(x-x-x) 

00XXXX วิชาที่ 9 3(x-x-x) 
00XXXX วิชาที่ 10 3(x-x-x) 

เฉพาะวิชาชีพครู 
 
เฉพาะวิชาเอก 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
101402 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1) 
220231 ชาดกศึกษา 3(3-0-6) 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

 220241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) 
 รวม 22(x-x-x) 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะวิชาชีพครู 
 
 
 
เฉพาะวิชาเอก 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 
105302 จิตวิทยาการศึกษา  3(2-2-5) 
102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
101403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 
220236 พุทธศิลป์และโบราณคดี 3(2-2-5) 
220332 พระไตรปิฎกศึกษา 3(3-0-6) 
220342 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) 
220XXX วิชาเอกเลือกที่ 1 3(x-x-x) 

 รวม 21(x-x-x) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะวิชาชีพครู 
 
 
 
เฉพาะวิชาเอก 

103102 นวัตกรรมการศึกษา   2(1-2-3) 
108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
101404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 1(0-2-1) 
220314 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
220XXX วิชาเอกเลือกที่ 2 3(x-x-x) 
220XXX วิชาเอกเลือกที่ 3 3(x-x-x) 

 รวม 21(x-x-x) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะวิชาชีพครู 
 
เฉพาะวิชาเอก 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   2(1-2-3) 
101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 1(0-2-1) 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1   3(2-2-5) 
220491 การวิจัยทางพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
220XXX วิชาเอกเลือกที่ 4 3(x-x-x) 
220XXX วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพ่ิมเติมวิชาที่ 1 

3(x-x-x) 

เลือกเสรี XXXXXX วิชาที่ 1 3(x-x-x) 

                                   รวม 18(x-x-x) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะวิชาชีพครู 
 
เฉพาะวิชาเอก 

XXXXXX วิชาชีพครูเลือกวิชาที่ 1 2(x-x-x) 
101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 1(0-2-1) 
220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5) 
220XXX วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพ่ิมเติมวิชาที่ 2 

3(x-x-x) 

เลือกเสรี XXXXXX วิชาที่ 2 3(x-x-x) 
                                      รวม 15(x-x-x) 



22 

 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

เฉพาะวิชาชีพครู 101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (360) 
 รวม 6(360) 

 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

เฉพาะวิชาชีพครู 10150 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (360) 
 รวม 6(360) 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                 1.  กลุ่มวิชาภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Thai for Communication)  
 ความส าคัญ ของภาษาไทยในฐานะเป็ น เครื่ อ งมื อสื่ อสาร การใช้ ภ าษาไทย                    

ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทย       
ในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
   
001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication I) 
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     

การฟังข้อความสั้นๆ การออกเสียงในระดับค า วลี และประโยค การอ่านป้ายประกาศ แบบฟอร์ม        
ใบสมัคร ฉลากสินค้าต่ างๆ การเขียนข้อความเกี่ ยวกับตนเอง การเขียน บรรยายเหตุการณ์                  
และการจดบันทึก 

 
   
001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication II) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การฟัง
และการพูด แสดงความคิดเห็นประกอบ การอ่านจับใจความส าคัญในระดับย่อหน้า การเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานที ่
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Occupational Purposes) 
   ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง             

ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน
ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การเขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียน
จดหมาย 
 
001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

 (Aesthetics of Thai Language) 
                    ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา  
การประเมินคุณค่าให้สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่างๆ 
 
001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 
 (English for Occupational Purposes) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
                      ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้อง            
ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถามและ
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ 
   
001007 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Chinese) 

ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง                
ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการ
เขียนอักษรจีนเบื้องต้น 
   
001008 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 (Foundation Japanese)  
                      ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนา        
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Cambodian)  

 โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน            
การสนทนา ในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน   3(3-0-6) 
 (Foundation Hindi)  
                      การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม 
คุณศัพท์ สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ์ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
   
001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน   3(3-0-6) 

 (Foundation French)   
                      ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่าน             
และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  
 
001012 ภาษาลาวพื้นฐาน    3(3-0-6) 

 (Foundation Lao)  
                      ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ รูปประโยคพ้ืนฐาน ถ้อยค า ส านวนที่ใช้ในการ
สื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
002001 วิถีแห่งชีวิต   3(3-0-6) 

 (Way of Life)  
                         ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป้าหมาย
ของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือการด ารงชีวิต การด ารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคม      
อย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระท า และมาตรฐานทางจริยธรรม 
   
002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Local Studies)  
                         ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  
ต่างๆ ในประเทศไทย ความส าคัญ คุณค่า และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลส าคัญ     
ของท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
   
002003 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 (Psychology for Living)  
                        องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง การรู้จัก              
และพัฒนาตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การท างานเป็นหมู่คณะ และการด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

 (Man and Aesthetics)  
                        ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์       
ทางสุนทรีย์  ความซาบซึ้ งในคุณค่าความงดงาม ทั้ งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม ศาสนา              
และวัฒนธรรม การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 
 

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizenship)  
                        ความหมายและความส าคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่  เสรีภาพและ
ความรับผิดชอบ ความส าคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 
   
003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 
 (Futurology of Global Society) 
                        แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโน้ม          
ความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม  ความ
พร้อม ส าหรับ    การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
 
003003 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
 (Man and Civilization)  
                        การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ   
อารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม         
ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
   
003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 (ASEAN Studies)  
                        หลักการ ที่มา และความส าคัญ ของการรวมกลุ่มประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่าง-ประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน การเจรจาและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่างๆ 
ศักยภาพ ความเข้มแข็งและความ พร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
 (Law for Living)  
                        กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้น
พ้ืนฐาน  ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา 
หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
   
003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   3(3-0-6) 
 (Self-Access Learning and Resource) 
                          ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่ง
สารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต     
การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท า
รายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
 

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Information Technology)  
                        ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูล
ข่าวสาร อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม 
กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ส านักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และ
ความรู้ทางด้านสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 (System Thinking and Decision Making) 
                          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้                         
ในชีวิตประจ าวัน 
 
004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
 (Health Promotion and Exercise) 
                          การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยต่างๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ 
สังคม  และปัญญา การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการ
ความเครียด ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ทาง
โภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกก าลังกาย การฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและเล่น
กีฬา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
 (Environment and Energy for Sustainable Living) 
                          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหาการ
ใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ  มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และ               
แนวทางป้องกันแก้ไข   
 
004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 (Food for Life)  
                          หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตร
อินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและ        
การควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม 
และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
   
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  
                          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
หลักการท างานเบื้องต้นและการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ภายในสถานที่ท างาน 
คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
 
  5.  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 (Modern Entrepreneurship)  
                         แนวคิดพ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด  ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต           
การบริการ การเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอ เพียง จริยธรรมในการ
ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้น ายุคโลกาภิวัตน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การท างาน
เป็นทีม  
   
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 (Economy and Living)   
                         วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษ ฐกิจและสังคม                 
การจัดการทรัพยากร  การบริโภค  การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ           
สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการ
ด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
005003 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 
                         แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท า งาน  การ
ตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
วิธีการใช้อปุกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      1. กลุ่มวชิาชพีครู 
       1.1 วชิาบังคับ 

รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
102201 การพฒันาหลักสตูร 

(Curriculum Development) 
3(2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร   การ
วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การ
น าผล การประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน สังคม และประเทศชาติ 
102302  การออกแบบและการจดัการเรยีนรู้  

(Learning Design and Instructional Management) 
3(2-2-5) 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการชั้น
เรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการจัด การเรียนรู้ การปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
จริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติและการสร้างบรรยากาศ   การ
จัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
103101 เทคโนโลยกีารศึกษา   

(Educational Technology) 
2 (1-2-3) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา วิธีระบบ การสื่อความหมาย 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนา  การใช้และ
การประเมินสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ 
ประเด็นปัญหาและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

ปฏิบัติการออกแบบ  พัฒนา และประเมินผลสื่อการสอน  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 

(Educational Innovations) 
2 (1-2-3) 

 พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
 หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การน าเอาวิธีระบบมา

ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพัฒนา และน าไปใช้ การประเมินและปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

 ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาท่ีใช้ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
104201 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

(Learning Measurement and Evaluation) 
3(2-2-5) 

  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ  ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน              
การปฏิบัติการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลได้ ประกอบด้วย การจ าแนกพฤติกรรม
ทางการศึกษา การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การเลือกเครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวัดผล การใช้สถิติในการวัดและประเมินผลการศึกษา การตัดสินผลการเรียนรู้ และ
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   
104302 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้  

(Research for Learning Development) 
3(2-2-5) 

  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยเพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การก าหนดประเด็นวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกใช้เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ การจัดท าโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
105302 จติวิทยาการศึกษา 

(Educational Psychology) 
3(2-2-5) 

  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ การเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ จิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอน การใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

(Counseling Psychology and Guidance) 
2(1-2-3) 

  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา            
และการจัดบริการแนะแนว การน าหลักการของจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวไปใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมถึงส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
106101 ความเป็นคร ู

(Self-Actualization for Teacher) 
3 (2-2-5) 

 ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐาน
วิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษาคร ูแห่งแผ่นดิน 
106102 การศึกษาไทย 

(Thai Education) 
2 (1-2-3) 

 ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคัญของการศึกษา ปรัชญา แนวคิด และ   ทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติการศึกษาไทย ระบบการจัดการศึกษา 
แผนการศึกษาชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และกลวิธีการ
จัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
106203  การบรหิารจดัการทางการศึกษา  

(Educational Management) 
2 (1-2-3) 

 ทฤษฎี รูปแบบและระบบการบริหารการศึกษา หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น า            
ทางการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การท างานเป็นทีม 
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 

(Inclusive Education) 
3(2-2-5) 

ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา-
แบบเรียนรวม ลักษณะเฉพาะและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยสามารถจัด
ชั้นเรียนและบูรณาการการเรียนรู้ ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เป็นสากลและเป็นธรรมที่เหมาะสม
กับวัยและตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในชั้นเรียนรวม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความ
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
แตกต่าง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนโดยท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้ปกครองและบุคคลที่เก่ียวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
112103 ภาษาและวฒันธรรมส าหรบัครู 

(Language and Culture for Teacher) 
3 (2-2-5) 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือพัฒนาการเป็นครู ภาษาต่างประเทศส าหรับการเรียนรู้และ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู ประกอบด้วย การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                   
เพ่ือสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 
1.2 วชิาเลอืก 

รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
102304 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Skill and Techniques of Teaching) 
2(1-2-3) 

 ความหมาย ความส าคัญของการฝึกทักษะการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่        เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบและฝึกทักษะการสอน 

 
102405 หลักสตูรและการเรยีนการสอนของประเทศในกลุ่มอาเซยีน  

(Curriculum and Instruction in ASEAN Country) 
2(2-0-4) 

 ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ รู ป แ บ บ ข อ งห ลั ก สู ต ร  ส ภ าพ ปั ญ ห า  แ ล ะ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ ง                           
การจัดการเรียนการสอน บริบทของห้องเรียน โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนใน      การ
จัดการเรียนการสอนของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 
103203 การออกแบบและพฒันาสื่อเพื่อการเรยีนรู้ 

(Design and Development of Media for Learning) 
3(2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ รูปแบบและ
ประเภทของสื่อต่างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ่มเล็ก สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อ 
เพ่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสาระการเรียนรู้ การประยุกต์วิธีระบบมาใช้ใน        การ
ออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนประเภทต่างๆ  โดยค านึงถึงทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

 ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
103205 การใชบ้ทเรยีนอเิล็กทรอนิกสใ์นชัน้เรยีน  

(Utilization of e-Learning in Classroom) 
2(1-2-3) 

  หลักการ ความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบ รูปแบบและลักษณะของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรียน การน าไปใช้ในการเรียนการสอน และการประเมิน การบริหาร
จัดการการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับระบบการศึกษา 

  ปฏิบัติการใช้ LMS สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 
103206 การผลติหนังสอืการ์ตนูดจิทิลัเชงิสร้างสรรคเ์พือ่การศกึษา  

(Production of Creative Digital Cartoon for Education) 
2(1-2-3) 

แนวคิด  หลักการ  การออกแบบ  ความคิดสร้างสรรค์  การสร้างตัวการ์ตูน โดยใช้               
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การ์ตูนเพ่ือการเรียนการสอน จรรยาบรรณ และการเผยแพร่ 

 ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือการ์ตูนเพ่ือการศึกษา 
103304 การผลติวดีิทศัน์การศกึษาโดยใชอ้ปุกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ 

(Production of Education Video Using Mobile Devices) 
2(1-2-3) 

 การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประเภทและการใช้เครื่องมือ เทคนิค
และวิธีการถ่ายท า การตัดต่อโดยใช้แอพลิเคชั่น จรรยาบรรณ และการเผยแพร่ 

 ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์วีดิทัศน์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
104303 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการวจิยั 

(Computer Programs for Research) 
3(2-2-5) 

 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะส าคัญของโปรแกรม
ส าเร็จรูป กระบวนการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล และ        การ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
104404 การประเมนิทางการศึกษา 

(Educational Evaluation) 
3(2-2-5) 

 ความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย กระบวนการของการประเมินทาง
การศึกษา การวางแผนการประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา   การ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์    ทาง
การศึกษา บทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา แนวโน้ม
ความคิดใหม่และปัญหาทางการประเมินทางการศึกษา 
105203 จติวิทยาการเรยีนรู ้ 

(Psychology of learning) 
2(1-2-3) 

 ความหมาย ความเป็นมาของการเรียนรู้ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ความรู้ การ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีกลุ่มต่างๆ การจูงใจ แบบการรู้คิดและแบบการเรียนรู้  การออกแบบ  การ
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ 

 
105204 การปรบัพฤติกรรม 

(Behavior Modification) 
2(1-2-3) 

 ความหมายของการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคนิคที่ใช้ การประเมินพฤติกรรม 
โปรแกรมและขั้นตอนปรับพฤติกรรม จรรยาบรรณ เน้นการฝึกปฏิบัติ 
 
105205 ทฤษฎแีละปฏบิตัทิางจติวิทยาสังคม 

(Theories and Practicum in Social Psychology) 
2(1-2-3) 

  ความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม การรู้คิดและความรู้ทางสังคม การระบุเหตุและค าอธิบาย 
ทางสังคม ตัวตนและเอกลักษณ์ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางสังคม พฤติกรรมในกลุ่ม  
ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ ความล าเอียงและการกีดกัน พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม ความก้าวร้าว 
พฤติกรรมนิยมสังคม ความประทับใจและความสนิทสนม ภาษาและการสื่อสาร วัฒนธรรม รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม 12 กิจกรรม 

 
106204 มารยาททางสงัคมส าหรับครู 

(Social Manners for Teachers) 
2(1-2-3) 

 มารยาทของครูในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน การออกสังคม การพูด การฟัง การรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ การนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม 

 
106205 การศึกษากับการพฒันาชมุชน  

(Education and Community Development) 
2(1-2-3) 

 แนวคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน       
การจัดสถานศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางของชุมชน รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและส ารว จ
ปัญหาชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การฝึกปฏิบัติการภาคสนามและ       การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
106405 กฎหมายการศกึษา 

(Educational Law) 
3(3-0-6) 

 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการปฏิบัติส าหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ 

(Instruction Technique for Children with Special Needs) 
2(1-2-3) 

 หลักการและวิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อในการสอนเด็กที่มี      ความต้องการ
พิเศษ การสอนอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นสากล (Universal Design 
Learning: UDL) การสอนตามการตอบสนองของผู้เรียน (Response to Intervention)   การสอนเด็ก
ที่มีความสามารถหลากหลาย (Multiple Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพ่ือนช่วยสอน การสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการพิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

 
1.3 วชิาฝกึประสบการณว์ชิาชีพครู 

รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
101201 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน 1  

(Practicum I) 
1(0-2-1) 

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน และการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 
101202 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 2 

(Practicum II) 
1(0-2-1) 

   พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
 

101303 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน 3 
(Practicum III) 

1(0-2-1) 

   พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย       
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง  
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
101304 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน 4 

(Practicum IV) 
1(0-2-1) 

   พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล     การ
เรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล และการทดสองสอนในสถานการณ์จ าลอง  
 
101405 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน 5  

(Practicum V) 
1(0-2-1) 

    พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 
    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย       
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง  

 
101406 การฝกึปฏบิตัวิชิาชพีครรูะหวา่งเรยีน 6 

(Practicum VI) 
1(0-2-1) 

   พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 
   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

การศึกษาลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย      
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล การ
เรียนรู้ การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน สามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลายและสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบ
ทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

(Internship I) 
6(360) 

   พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 
   การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน      

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา  

 

101502 การปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา 2 
(Internship II) 

6(360) 

    พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
    การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน     

การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุงและ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้
ในการสัมมนาการศึกษา  

 

2. วิชาเอกบังคับ 
2.1. วิชาบังคับ 

220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 
(History of Buddhism in India) 

3(3-0-6) 

                 ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  พุทธประวัติ โดยสังเขป การก าเนิดพระพุทธศาสนา การ
วางรากฐานการเผยแผ่ธรรมวินัยช่วงสองทศวรรษแรกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1-3  การแยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่และการขยายตัวออก
นอกอินเดีย ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในอินเดียยุคอนาคาริกธรรม
ปาละ ชาวพุทธใหม่ยุค ดร.อัมเบ็ดกการ์ สถานการณ์พุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน 

 

220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
(Pali for Studying Buddhism) 

3(3-0-6) 

 ศึกษาประวัติภาษาบาลี  วรรณกรรมภาษาบาลี ในประเทศไทย หลักไวยากรณ์                   
การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษาบาลีในภาษาไทย ฝึกทดลองค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ     
หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี   
220133
  

ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา  
(Sanskrit  for Studying Buddhism) 

 3(3-0-6) 

                ประวัติภาษาสันสกฤต  หลักไวยากรณสันสกฤต การอานและการแปลภาษาสันสกฤต      
อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับ
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
พระพุทธศาสนา ฝกทดลองศึกษาคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีรสันสกฤต
พระพุทธศาสนา 

 
220134 พุทธภาวนา 

(Buddhist Meditation ) 
3(2-2-5) 

                หลักสมถภาวนา หลักวิปัสสนาภาวนา การฝึกปฏิบัติในสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา       
อานาปานสติ  มหาสติปัฏฐาน การประยุกต์สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้ในชีวิตประจ าวัน    การ
บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา ศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติภาวนา            ในพุทธ
ศาสนา 
   
220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 

(Disciples and Buddhist scholars) 
3(3-0-6) 

                วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปรัชญาชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีบทบาท ส าคัญต่อพระพุทธศาสนา เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร      พระโมคคัลลานะ 
พระอานนท์ พระมหาปชาบดีเถรี สามเณรบัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรราหุล  นางขุชชุตตรา 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ดร.
เอ็มเบดการ์ อนาคาริก ธรรมปาละ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 
 
220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา  2 

(Pali for Studying Buddhism 2) 
3(2-2-5) 

       พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
                 ศึกษาการแปลภาษาบาลี การแต่งภาษาบาลี ฉันทลักษณ์เบื้องต้น จ าแนกหรือแยกแยะ
ภาษาบาลีในภาษาไทยได้ ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี  
                 ฝึกปฏิบัติการศึกษาในส านักเรียนภาษาบาลี การสัมมนาภาษาบาลี 
   
220231 ชาดกศึกษา        

(Jataka study) 
3(2-2-5) 

ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตจากชาดกต่างๆ คือ วัณณุปถชาดก วรุณชาดก อารามทูสกชาดก กุฏิทูสกชาดก            จูฬ
เสฏฐิชาดก ทีฆีติโกสลชาดก  อัมพชาดก มิตตวินทุกชาดก นันทิวิสาลชาดก เวสสันดรชาดก มโหสธ
ชาดก มหาชนกชาดก 

ฝึกปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับชาดกท่ีส าคัญในสังคมไทย 
220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 

(Buddhist Rite and Festival) 
3(2-2-5) 

       ความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ข้อปฏิบัติของพิธีกรรม           
ในเทศกาลต่างๆ ในพระพุทธศาสนา บุญพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธ  
                ปฏิบัติพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติในพุทธศาสนา 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย    

(Buddhism in Thailand) 
3(2-2-5) 

ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรไทย  สมัย      อาณาจักร
ไทย  นิกาย กลุ่ ม ส านักต่ างๆ ในประเทศไทย นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหาร
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ภูมิปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม   

ปฏิบัติการศึกษาภาคสนามพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน    

(Buddhism in the Present World) 
3(2-2-5) 

       พระพุทธศาสนาใน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มี
ต่อสังคมโลก    
                 ฝึกปฏิบัติการในองค์กรหรือหน่วยงานทางด้านพระพุทธศาสนา 
 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์      

(An Analytical Study of the Biography of the Buddha ) 
3(3-0-6) 

วิเคราะห์สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ปรัชญาศาสนาในชมพูทวีปยุคพุทธกาล 
บุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐานในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด         
ในการตรัสรู้ การก่อตั้งศาสนาและการบริหาร พุทธวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     พุทธ
ลักษณะและบุคลิกภาพความเป็นผู้น าของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปปางต่างๆ และความหมายของพุทธ
ลักษณะ 
   
220241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1  

(English for Studying Buddhism 1) 
3(3-0-6) 

 
                ศัพท์เฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักธรรมพ้ืนฐาน
ทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือน และหลักธรรมอ่ืนๆ 
ด้วย การฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษ 
 
220314 ศาสนศึกษา      

(Religious Studies) 
3(3-0-6) 

ประวัติและพัฒนาการของศาสนา ประวัติพระศาสดา คัมภีร์และหลักค าสอน ศาสนวัตถุ
และศาสนสถาน พิธีกรรม นิกาย องค์กร สถานการณ์ปัจจุบันของศาสนา ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู 
เชน โซโรอัสเตอร์ บาไฮ ซิกข์ ชินโต เต๋า ขงจื้อ   
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220332 พระไตรปิฎกศึกษา      

(Tipitaka Studies) 
3(3-0-6) 

 
ความเป็นมาและพัฒนาการของ คัมภี ร์พระไตรปิฎก ความส าคัญและคุณค่าของ

พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ 
การศึกษาและวิธีการศึกษาพระไตรปิฏกในประเทศไทย 

 
220334 หลักพุทธธรรม      

(Buddhist Principles) 
3(3-0-6) 

 
       โอวาทสาม ไตรสิกขา รัตนตรัย อริยสัจจ์  ศรัทธา กรรม  อบายมุข เบญจศีลเบญจธรรม     
ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏและนิพพาน 

 
220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม   

(Buddhist Methods of Thinking and Solving ) 
3(3-0-6) 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ       
วิ ธีคิ ดแบบอริยสั จ  วิ ธีคิ ดแบบอรรถธรรมสั ม พันธ  วิธี คิ ดแบบรูทั นคุณ โทษและทางออก                    
วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเรากุศล วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 
220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี      

(Buddhist arts and Arcseology) 
3(3-0-6) 

พัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย พุทธศิลปะที่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับ    สกุล
ศิลปะสมัยต่างๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม 
ปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความงามของพุทธลักษณะจากพุทธศิลปะสมัยต่างๆ ในประเทศไทย 

 
220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2  

(English for Studying Buddhism 2) 
3(2-2-5) 

 

               พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา1 
                การอ่านและสรุปใจความต าราพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ พุทธปรัชญา      กฎ
แห่งกรรม หลักไตรสิกขา หลักไตรลักษณ์  
               ปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ 
 
220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา    

(Research on Buddhism ) 
3(2-2-5) 

ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปัญหาระดับพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี  
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 2.2 วิชาเอกเลือก 
220211
  

ปรัชญาทั่วไป      
(General Philosophy) 

3(3-0-6) 

ความหมาย ลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา ปัญหาส าคัญในปรัชญาสาขา
อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทย ที่ตั้งอยู่
บนฐานของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 

 
220212
  

จริยศาสตร์ศึกษา     
(Ethics Studies) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีคุณค่า ประเภทของคุณค่า การตัดสินคุณค่า การใช้มาตรฐานทางจริยธรรมตัดสิน
พฤติกรรมของมนุษย์ ถูก ผิด ดี ไม่ดี อุดมคติของชีวิตที่มนุษย์ควรแสวงหา การใช้จริยศาสตร์ในวิชาชีพ 

 

220213 ตรรกศาสตร ์      
(Logic) 

3(3-0-6) 

ลักษณะของเหตุผล การวิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนั ย     
การน าความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุผลไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

 
220233 พุทธศาสนามหายาน      

(Mahayana Buddhism) 
3(3-0-6) 

ก าเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน คัมภีร์  
หลักธรรม คณาจารย์ส าคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนามหายาน    ใน
ประเทศไทย 
 
220315 เทววิทยาเบื้องต้น      

(Introduction to Theology) 
3(3-0-6) 

       ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ศรัทธา
พ้ื น ฐ าน ใน พ ระ เจ้ า  เท ว วิ ท ย าจ ริ ย ธ รรม  เท ววิ ท ย า เรื่ อ งบ าป แ ละม นุ ษ ย์  ศ าสน บ ริ ก ร                   
พิธีกรรมต่อพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม 
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

(Buddhist Literature in Thailand) 
3(3-0-6)   

 
วรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษา

สาระสั งเขปของวรรณกรรมที่ ส าคัญ  การวิ เคราะห์ วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และ          
อิทธิพลต่อสังคมไทย 

 
220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง   

(The Middle Path  Philosophy leading to Sufficiency 
Economy) 

3(2-2-5) 

หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป หลักเศรษฐศาสตร ์       
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ทรัพยากรและการบริโภคตามแนวพุทธ ปัญหาเศรฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธธรรม     
ปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบ
อาชีพ  

ฝึกปฏิบัติภาคสนามปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 
 
220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา  

(Geography and Information to Study Buddhism) 
3(2-2-5) 

วิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสารสนเทศด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา  ภูมิ
สารสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านโบราณคดี พุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ฝึกการใช้งานระบบสารสนเทศในการแสดงข้อมูลเป็นภาพเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

 
220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ   

(Buddhist Method for Peacefull Death) 
3(2-2-5) 

 
มรณสติตามหลักพุทธศาสนา ปรัชญาเกี่ยวกับความตายและการมีชีวิตอยู่ สิทธิการจัดการ

ความตาย การดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ     ที่เกี่ยวกับ
การตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย แนวทางการจัดการกับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญกับความ
ตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย พร้อมทั้งเสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่าง  มีคุณค่าและสันติ 
                ฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับความตาย  
 
220441 พุทธศึกษาศาสตร์     

(Buddhist Education) 
3(3-0-6) 

 แนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก หลักการศึกษาตามหลักพุทธ
ศาสนา ความมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา กระบวนการและวิธีการในการแสวงหา
ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักและวิธีการสอนตามหลักพุทธศาสนา    
220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ     

(Buddhist Human Rights) 
3(3-0-6) 

 หน้าที่พลเมือง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเด็กและสตรีตามที่ปรากฏใน           คัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 
220443 พุทธรัฐศาสตร์        

(Buddhist Politics) 
3(3-0-6) 

 การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลั กการปกครอง หลักการบริหาร           
หลักธรรมมาภิบาล  แนวนโยบาย ความหมายของรัฐ ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา 
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220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา      

(Buddhism and Philosophy) 
3(3-0-6) 

       การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้านอภิปรัชญา               ด้าน
ญาณวิทยา  ด้านจริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์และอ่ืนๆ 

 
220445
  

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       
(Buddhism and Science) 

3(3-0-6) 

จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของพุทธศาสนา
และวิทยาศาสตร์ ความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา 
ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา 

 
220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม     

(Buddhism and Social  Development) 
3(2-2-5) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรม  หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม สังคมในอุดมคติแบบพุทธสังคมอุดมปัญญา  
                ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสังคมด้วยหลักพุทธศาสนา  

 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา  

(Seminar on Buddhism) 
3(2-2-5) 

สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา        การ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทาง
สังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 
                การเสนอรายงานทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ น าเสนอต่อกลุ่มหรือ
ที่ประชุม เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพ่ือเผยแพร่และ    ใช้
ประโยชน์โดยมีการน าเสนอผลงานการค้นคว้า ประกอบการสัมมนา 
 

   
 2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1   

(Teaching and Learning in Buddhist Studies 1) 
3(2-2-5)  
 

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสาระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ปฏิบัติการ
วางแผนและฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 
 
220422
  

การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา  2  
(Teaching and Learning  in Buddhist Studies 2) 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสาระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติการ
วางแผนและฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 
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รหสัวชิา ชื่อและค าอธบิายรายวชิา น(ท-ป-ศ) 
 

220423
  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 
(Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 

3(2-2-5) 

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา การ
จัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักวิธีการ                         ผลิตโดยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
                ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ  
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย์ 
                  3.2.1 อาจารย์ประจ า 
 
ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

1 382040022 XXXX 
นายนิวัติ ทองวล 
อาจารย์ 
ปร.ด. (ไทศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220211 ปรัชญาทั่วไป 
220233 พุทธศาสนามหายาน 
220315 เทววิทยาเบื้องต้น 
220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 

2 310059001XXXX  
นายเมินรัตน์ นวะบุศย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลัก
พุทธธรรม 
220213 ตรรกศาสตร์  

3 341020041 XXXX 
นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ 
อาจารย์ 
M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India 
(1999) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
อินเดีย 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 1   
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนศึกษา 2 
220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

4 341170019XXXX  
นายสายยนต์ ชาวอุบล 
อาจารย์ 
M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India 
(1999)  

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาว
พุทธ 
220241 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธ
ศาสนา 1 
220441 พุทธศึกษาศาสตร์ 
220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 

5 346010017 XXXX 
นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
อาจารย์ 
M. A. (Indian Philosophy and 
Religion) Banaras Hindu 
University, India (2000) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220314 ศาสนศึกษา 
220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

6 34140019 XXXX 
นายโยธิน มาหา 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220212 จริยศาสตร์ศึกษา 
220332 พระไตรปิฎกศึกษา 
220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 
220342 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธ
ศาสนา 2 

7 346100031 XXXX 
นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
220334 หลักพุทธธรรม 
220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม 

8 333070011xxxx 
นายมานิตย์ อรรคชาติ 
อาจารย์ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (2553) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาพุทธศาสนา 
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ
สอนพระพุทธศาสนา 
220443 พุทธรัฐศาสตร์ 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 

9 533040018 XXXX 
นายชินวัชร นิลเนตร 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 

สาขา 
พุทธศาสนศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

220132  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 1 
220132  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 2  
220134 พุทธภาวนา 
220231 ชาดกศึกษา 
220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี 

10 344050000 XXXX 
นายประยุทธ ไทยธานี 
รองศาสตราจารย์ 
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 
 
 
 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

11 344070037 XXXX 
นายสมร แสงอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2554) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

12 330070002 XXXX 
นายวุฒิชัย จงค านึงศีล 
อาจารย์ 
กศ.ด.(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2547) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

13 340990064 XXXX 
นางจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

14 330990117 XXXX 
นายบวร สุวรรณผา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

15 140990002 XXXX 
นางอลิสา ทานากะ 
อาจารย์ 
M.A.(Psychology) 
Ochanomizu University, 
Japan (2012) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 

16 130990042 XXXX 
นายศิรสิน ฟุ้งสกุล 
อาจารย์ 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

17 152990030 XXXX 
นางสาวกนกกร เมตตาจิต 
อาจารย์ 
ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 

สาขาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการ

แนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

105302 จิตวิทยาการศึกษา 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 
 

18 340150042 XXXX 
นายอดิศร เนาวนนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102405 หลักสูตรและการเรียนการสอน
ของของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

19 3 30010021 XXXX 
นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง 
อาจารย์ 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) 

กลุม่วิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 

20 310140123xxxx 
นางสาวเจษฎา กิตติสุนทร 
อาจารย์ 
Ph.D. in Education 
(Curriculum and Instruction) 
Jamia Millia Islamia, India 
(2004) 

กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 

21 370040081 XXXX 
นางวาสนา กีรติจ าเริญ 
อาจารย์ 
ปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

22 360040010 XXXX 
นางสาววิราวรรณ์ ชาติบุตร 
อาจารย์ 
ปรด. (สาขาหลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556) 

กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 

23 310210183 XXXX 
นางสาวสิริรัตน์ นาคิน 
อาจารย์ 
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) 

กลุ่มวิชาหลักสูตร
และการสอน 

คณะครุศาสตร์ 

102201 การพัฒนาหลักสูตร 
102302 การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 

24 410200001 XXXX 
นายสมเกียรติ ทานอก 
อาจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

25 330090006 XXXX  
นายกิติพงษ์ ลือนาม 
อาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล
การศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(2552)  

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

26 340070028 XXXX 
นายธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
มหาสารคาม (2540)  
 
 
 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

27 336120057 XXXX 
นายชยพล ธงภักดี 
อาจารย์ 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

28 331010137 XXXX 
นางศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
อาจารย์ 
ค .ด . (ก ารวั ดแล ะป ระ เมิ น ผล
ก า ร ศึ ก ษ า )  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย (2555) 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

29 33610010 XXXX 
นางลลิตา ธงภักดี 
อาจารย์ 
กศ.ด. (การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(2557) 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

30 336030009 XXXX 
นางสาวธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ 
อาจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  (2554) 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

31 145020000 XXXX 
นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร 
อาจารย์ 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาวัดผล
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 
104404 การประเมินทางการศึกษา 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

32 311990027 XXXX 
นางสาวรสริน พิมลบรรยงก์ 
รองศาสตราจารย์ 
Ed.D. (Educational Media & 
Technology) 
East Texas State University, 
U.S.A. (1989) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103213 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

33 330120005 XXXX 
นายรัฐกรณ์ คิดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2551) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103341 การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิง
สร้างสรรค ์

34 530990001 XXXX 
นายรุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103341 การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิง
สร้างสรรค ์

35 330990015 XXXX 
นางสาววันวิสาข์ โชรัมย์ 
อาจารย์ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554๗ 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103213 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้  

36 330080036 XXXX  
นายจิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103333  การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
103222  การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการศึกษา 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

37 330200060 XXXX  
นายกิติกร ทิพนัด 
อาจารย์ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103333  การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 

38 144990009 XXXX 
นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง 
อาจารย์ 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (2556) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103222  การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการศึกษา 

39 130990046 XXXX 
นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม 
อาจารย์ 
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2557) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103261 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชั้นเรียน 

40 140120000 XXXX  
นางสาวสุวรรณา บุเหลา 
อาจารย์ 
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(2557) 

สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
103102 นวัตกรรมการศึกษา 
103261 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชั้นเรียน 

41 311990069 XXXX 
นางเพชรสุดา ภูมิพันธุ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549) 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

42 340120022 XXXX 
นางพิกุล ภูมิโคกรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

43 330170041 XXXX 
นายกานต์ เนตรกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2555) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

44 336060048 XXXX 
นายบรรจบ บุญจันทร์ 
รองศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

45 330990068 XXXX  
นางสรรฤดี ดีปู่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
(2553) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

46 365070005 XXXX  
นายสุภาพ ผู้รุ่งเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(2556) 
 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

47 3301700083891 
นายศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2553) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

48 331050052 XXXX 
นายวินัย ทองภูบาล 
อาจารย์ 
ศษ.ด.(บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2555) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

49 344030029 XXXX 
นายจตุรงค์ ธนะสีลังกูร 
อาจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

กลุ่มวิชาบริหาร
การศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

106101 ความเป็นครู106102 การศึกษา
ไทย106203 การบริหารจัดการทาง
การศึกษา 
106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 
106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
106406 กฎหมายการศึกษา 

50 340990064 XXXX 
นางวาระดี  ชาญวิรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
(2558) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

51 370040060 XXXX 
นางสาวสุภาวดี  วสิุวรรณ 
อาจารย์ 
ศษ.ม (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2553) 
 
 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

52 331090024 XXXX 
นางสาวปัทมาภรณ์  เสือทองปาน 
อาจารย์ 
ค.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
(2556) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

53 340990105 XXXX 
นางสาวภัคภร  ขันกสิกรรม 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน
การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

54 340060013 XXXX 
นางเพ็ญสุดา  จิโนการ 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

55 310090309 XXXX 
นางสิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ 
อาจารย์ 
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
(2550) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

56 311990017 XXXX 
นางรุ่งรัตน์   ศรีอ านวย 
อาจารย์ 
Ph.D. (Special Education) 
University of Northumbria at 
Newcastle, UK, (2013) 
 
 
 
 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
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ล าดับ เลขบัตรประชาชนชื่อ-สกุล
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) 
สถาบันการศึกษา(ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

57 341170001xxxx 
นายแสงเพชร  เจริญราษฎร์ 
อาจารย์ 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (2546) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

58 330990114 XXXX 
นางประดับศรี พินธุโท 
อาจารย์ 
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(2553) 

สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขา) สถาบันการศึกษาปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัดสาขา 
คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาที่
สอนในหลักสูตร 

1 พระหัสดี ประกิ่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Ph.D.  (Sanskrit Literature) 
Banarus Hindu University, India 
(2002) 

สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
คณะพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

220133 ภาษาสันสกฤต
เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
220333 วรรณกรรม
พ ระ พุ ท ธ ศ าส น า ใน
ประเทศไทย                

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

    4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการสอน  โดยค านึงถึงความต่างของวัยและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.1.2 สามารถน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอน 

   4.1.3 สามารถท างานเป็นทีม  มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
4.1.4 สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างโยนิโสมนสิการ 
4.1.5 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีครู 
4.1.6 มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามกระบวนการโยนิโสมนสิการ 
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   4.2 ช่วงเวลา วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 
แผนการจัดการเรยีน รายวชิาฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
1 - - 

2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 

3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 
4 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 

5 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

แผนการจัดการเรยีน รายวชิาชีพครบูังคบั 
ชัน้ป ี ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

1 106101 ความเป็นครู   106102 การศึกษาไทย 
102103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   

2 102201 การพัฒนาลักสูตร  
106203 การบริหารจัดการทางการศึกษา 

104201 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

3 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
105302 จิตวิทยาการศึกษา  
102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 

103102 นวัตกรรมการศึกษา   
108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 
104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

4 105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    
5 - - 

5.รายละเอียดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
   5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

       ให้ท าวิจัยทางการศึกษา หรือ  การท าวิจัยชั้นเรียน เพ่ือประกอบการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ก าหนดให้ท าแบบรูปแบบวิจัย 5 บท  
            5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                 ก าหนดให้ท าแบบรูปแบบวิจัย 5 บท 
   5.3 ช่วงเวลา 
             ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2    
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
                6 (0-180-0) 
  5.5. การเตรียมการ 
      1) การศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
               2) การสังเกตการณ์สอนในชั้นปีที่ 4 
    5.6 กระบวนการประเมินผล 
      1) การประเมินกระบวนการท าวิจัย 
      2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีคุณลักษณะครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน 

- การอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

2. มีบุคลิกภาพที่มีความเรียบง่าย สมถะ ส ารวมระวัง  
ไม่ประมาท 

- การฝึกอบรมมารยาท การแต่งกาย การวางตัว 
  ในสังคม  
- มีกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ดูงานนอกสถานที่ 
- การฝึกอบรมปฏิบัติธรรมประจ าปี 

 3. มีภาวะผู้ น าทางความ เชื่ อ ในศาสาสนาพุทธ       
กล้ าแสดงออกในทางที่ ถู กต้ อ ง รับ ผิ ดชอบต่ อ         
การกระท าและมีวินัยในตัวเอง 

- มีกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
- มีกิจกรรมชมรม 
- การตรวจสอบความมีวินัย  ตรงต่อเวลา  
  ในการท ากิจกรรมอย่างเข้มงวด 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

 
2. พัฒนาการผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 5 ด้าน ดังนี้      
             2.1.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                        นักศึกษาต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของตนเอง  และมีจิตสาธารณะ โดยมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดังนี้ 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) มีจิตอาสา เสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน 
4) มีวินัย เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5) มีส านึกในความเป็นไทย และแสดงออกถึงความรักและความผูกพัน    

ต่อท้องถิ่น  
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และสอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาตามความเหมาะสม 
 2) การมอบหมายงานให้รับผิดชอบทั้งงานกลุ่ม งานเดี่ยว เป็นการฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยไม่มีการลอกเลียนงาน 
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  3) การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้เหมาะสม โดยกระบวนการในกิจกรรม         
ควรสอดแทรกจิตอาสา เสียสละ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เช่นบทบาทสมสมมุติ  
  4) การฝึกปฏิบัติในรายวิชา นักศึกษาได้ฝึกความรับผิดชอบ ความมีวินัย         
ตรงต่อเวลา เสียสละ 
  5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  การยกย่อง
นักศึกษาที่ท าดี เสียสละท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  6) การจัดกิจกรรมส่งเสริมส านึกในความเป็นไทย และแสดงออกถึง   
ความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น เรียน การส่ งงาน           
ตามก าหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  2) ประเมินจากความมีวินัยและพร้อมเพรียงในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ 
  4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
  5) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

  2.1.2 การพัฒนาด้านความรู้ 
2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                 นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐาน และ
สามารถคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผล เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถ
ใช้ภาษาใน   การติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี สามารถค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  พร้อมน าไปประยุกต์ ใช้               
อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน  
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
3) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความสนใจ ใฝ่รู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
5) มีความรู้ และซาบซึ้งในคุณค่าและศิลปวัฒนธรรม 

  2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ใช้การสอนหลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้ อหาสาระ          
โดยการบรรยาย  การทบทวน  กิจกรรมกลุ่ม การมอบหมายงาน  การตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นการเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหา  
เป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปความรู้ใหม่หลัง
บทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
  3) การฝึกปฏิบัติ การจัดอบรม การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้            
และเพ่ิมพูนความรู้ 
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  4) การถาม – ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค ได้แก่ แบบฝึกหัด การเขียนรายงาน         
การสอบย่อย การน าเสนอรายงานค้นคว้าในชั้นเรียน 
  2) ประเมินจากการสอบระหว่างภาค และการสอบปลายภาค 
  3) ประเมินจากแผนงานหรืองานค้นคว้าที่น าเสนอ 

2.1.3 การพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และสามารถประเมินข้อมูล 
แนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา วิธีปฏิบัติงานอย่าง   
เป็นระบบ  มีวิจารณญาณในการศึกษาตัดสินใจ หาทางเลือกในการปฏิบัติงานประจ าและการด าเนิน
ชีวิต ดังนี้ 

1) มีความสามารถวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ 
2) มีความสามารถในการประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่        

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและใช้ข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหา 
3) มีการให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหา หลังการสอนจบเนื้อหาในรายวิชา 
  2) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3) การสอนแบบถาม – ตอบทางวิชาการ 
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินจากผลงานการแก้ปัญหาที่มอบหมาย 
 2) ประเมินโดยการสอบระหว่างภาค และการสอบปลาภาค 
 3) ประเมินจากรายงานและการน าเสนอในรายวิชา 

  4) ประเมินจากพฤติกรรม/การวางแผนงานในการท ากิจกรรมต่างๆ 
  2.1.4 การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
2) มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าอย่างเหมาะสม  
3) เคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุข 
4) มีจิตสาธารณะ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
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2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะน ากฎ กติกา มารยาท บทบาท       
ความรับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน 
  2) มอบหมายการท างานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและ
ต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
  3) การฝึกปฏิบั ติการจัดอบรม การศึกษาดูงานเน้นให้นักศึกษาได้          
ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป 

2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  3) ประเมินตนเองโดยนักศึกษาและนักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

  2.1.5 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดังนี้ 

1) มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ แปลความ และน าเสนอข้อมูล      
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล            
แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

3) สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียนได้ 
อย่างเหมาะสม 

4) สามารถเลือกใช้รูปแบบในการน าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับ 
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

5) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) การมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงค านวณ 
  2) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3) การจัดกิจกรรมในรายวิชาให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล น าเสนอด้วย
วาจา และใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ประกอบ เรียบเรียงความคิดเพ่ือเขียนรายงาน 

2.1.5.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ประเมินจากงานที่มอบหมายโดยการตรวจหรือให้ค าแนะน า 
  2) ประเมินจากการน าเสนองาน 
  3) ประเมินทักษะการสื่อสาร โดยการสังเกตพฤติกรรม 
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2.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 

      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษา 

001001 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร 

                       

001002 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 1 

                       

001003 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 2 

                       

001004 ภาษาไทยเพื่อ
งานอาชีพ 

                       

001005 ความงดงามทาง 
ภาษาไทย 

                       

001006 ภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานอาชีพ 

                       

001007 ภาษาจีนกลาง                        
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      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
พ้ืนฐาน  
001008 ภาษาญี่ปุ่น
พ้ืนฐาน 

                       

001009 ภาษาเขมร
พ้ืนฐาน 

                       

001010 ภาษาฮินดี
พ้ืนฐาน  

                       

001011 ภาษาฝรั่งเศส
พ้ืนฐาน  

                       

001012 ภาษาลาว
พ้ืนฐาน 

                       

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
002001 วิถีแห่งชีวิต                        
002002 ท้องถิ่นไทย                        
002003 จิตวิทยาเพ่ือการ
ด าเนินชีวิต 
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      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
002004 มนุษย์กับ
สุนทรียภาพ 

                       

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
003001  การเป็น
พลเมือง 

                       

003002 สังคมโลก
อนาคต 

                       

003003 มนุษย์กับอารย
ธรรม 

                       

003004 อาเซียนศึกษา                        
003005 กฎหมายในการ
ด ารงชีวิต 

                       

003006 แหล่งและวิธีการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง 
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      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
004001 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                       

004002 การคิดเชิงระบบ
และการตัดสินใจ 

                       

004003 การส่งเสริม
สุขภาพและการออกก าลัง
กาย 

                       

004004 สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพ่ือความยั่งยืน
แห่งชีวิต 

                       

004005 อาหารเพ่ือชีวิต                        
004006  เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

                       

005001 การเป็น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
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      ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 
 การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
005002 เศรษฐกิจกับวิถี
ชีวิต 

                       

005003 การจัดการ
ตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 

                       

 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดหมวดวิชาเฉพาะ  6 ด้าน ดังนี้ 
2.3.1. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับครูสอนพระพุทธศาสนา กัลยาณมิตร

ธรรม 7 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 3) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศร ี    ของความเป็นมนุษย์ 
2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action 
learning 

3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
5) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 

2.3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู        

ตลอดหลักสูตร 
5) วัดและประเมินจากการสั ง เกตตามความ เป็ นจริ ง  (Autentic 

Assesment) 
2.3.2 การพัฒนาด้านความรู้ 

2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาด้านพระพุทธศาสนา 
2) สามารถบูรณาการความรู้วิชาชีพครู  หรือความรู้เฉพาะด้านตาม

สาขาวิชา เพ่ือประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในวิชาชีพ 
3) สามารถบูรณาการระหว่างความรู้วิชาชีพครูกับความรู้เฉพาะด้าน             

เพ่ือการวิจัยพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องได้ 
4) สามารถแสวงหาความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นปัจจุบัน 

2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ  
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และ

ทฤษฎี 
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4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต์และ
ประเมินค่าองค์ความรู้ ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 

5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสูตร 
6) สอนโดยการปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะ      

ขององค์ความรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ   
5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู          

ตลอดหลักสูตร 
6) วัดและประเมินผลจากชั่วโมงในการปฏิบัติกิจกรรมภาวนาหรือ            

บ าเพ็ญประโยชน์ 
2.3.3. ทักษะทางปัญญา 

2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

2) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน     
เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ 

และทางสังคม (Problem-based learning)  
2) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning)  
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and 

Development และ Vision-based learning) 
4) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนการใช้หลักพุทธศาสนา

มาใช้ให้เกิดบทบาทต่อสังคม 
2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤต   ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
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2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก           

มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม     
2) มีความเอาใจใส่ รับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา

ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4) ความสามารถในการใช้หลักพุทธธรรมเป็นแกนในการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลและสังคม 
2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
2) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม ในการน าเสนองานวิชาการ  
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ 

(Reflective thinking)  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสูตร 
5) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งผลให้ท างานเป็นทีม และ

การแสดงออกของภาวะความเป็นผู้น าที่หลากหลาย ทั้งในส่วนที่เป็นชุมชนหรือในระดับสังคมที่กว้าง
ออกไป 

2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ  
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์  
3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการ

อภิปรายซักถาม  
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู         

ตลอดหลักสูตร 
2.3.5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่ เป็นตัวเลขเชิงสถิติ      
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา   
ได้อย่างรวดเร็ว  

2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ ดี ในการประมวลผล แปล
ความหมายและเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
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 3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน 
และน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

2.3.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา
จากข่าว หนังสือพิมพ์  

2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ  

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

2.3.5.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข           
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์  และน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษา  

2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้าน การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสังเกตและ      
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

2.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
2.3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบ
ที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการ อย่างสร้างสรรค์    

2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย      
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาที่จะสอน
อย่างบูรณาการ 

2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสูตร 

2.3.6.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติ 

การสอน  
2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา  
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู          

ตลอดหลักสูตร



 
 

 
 

2.4  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ(Curriculum Maping) 
 

ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

วิชาชีพครู 
1. วิชาบังคับ 
102201 การพัฒนาหลักสูตร  ● ● o ● ● o o ● ● o ● ● o o o ● ● ● o o 

102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  ● ● o ● ● o o ● ● o ● ● o o o o ● ● ● ● 

103101 เทคโนโลยีการศึกษา  ● o o ● ● o o ● o o o ● o o o ● o o o ● 

103102 นวัตกรรมการศึกษา   ● o o o o ● o o ● o o ● o o ● o o o ● o 

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ● ● o ● ● o o ● ● o ● ● o o ● ● ● o o o 

104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ● ● o ● ● ● o ● ● o ● ● o o ● ● ● o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
105302 จิตวิทยาการศึกษา   ● ● o ● ● o o ● o o ● ● o o o ● ● ● o o 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว   ● ● o ● ● o o ● o o ● ● o o ●  ● o ● o 

106101 ความเป็นครู   ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

106102 การศึกษาไทย  ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

106203 การบริหารจัดการทางการศึกษา      ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม ● o o ● o o o ● ● o ● ● o o ● ● o ● o o 

102103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู   ● ● o ● ● o o o ● o o ● o o o o ● o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

2. วิชาเลือก  

102304 ทักษะและเทคนิคการสอน ● ● o ● ● o o ● ● o ● ● o o o ● o ● o ● 

102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ● ● o ● ● o o ● ● o ● ● o o o ● ● ● o o 

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ ● o o o ● o o o ● o o ● o o o o ● ● o o 

103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียน o ● o o ● o o o ● o o ● o o o o ● ● ● o 

103206 การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการศึกษา ● o o o ● o o o ● o ● o o o o o ● ● o o 

103304 การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

o ● o o ● o o ● o o o o ● o o o ● ● o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ● ● o ● ● o o ● o o o ● o o ● ● ● o o o 

104404 การประเมินทางการศึกษา ● ● o ● ● o o ● o o ● ● o o ● ● ● o o o 

105203 จิตวิทยาการเรียนรู้ ● o o ● ● o o ● o o ● o o o o ● o ● o o 

105204 การปรับพฤติกรรม ● o o ● ● o o ● ● o ● o o o ● o o o o o 

105205 ทฤษฎีและการปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม ● o o ● ● o o ● o o ● ● o o o o ● o o o 

106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

106406 กฏหมายการศึกษา ● o o ● o o o o ● o o ● o o o o ● o o o 

108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ● o o ● o o o ● ● o ● ● o o ● ● o ● o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
3. ฝึกประสบการณว์ชิาชีพครู 

101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 ● ● o o ● o o ● o o ● o o o ● o o ● ● o 

101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 ● ● o o ● o o o ● o ● ● o o ● o o ● ● o 

101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 ● ● o o ● o o o ● o ● ● o o ● o o ● ● o 

101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 ● ● o o ● ● o ● ● o ● ● ● o o ● ● ● ● o 

101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 ● ● o o ● ● o ● ● o ● ● ● o o ● ● ● ● ● 

101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 ● ● o o ● ● o ● ● o ● ● ● o o ● ● ● ● ● 

101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ● ● o ● ● ● o ● ● ● ● ● ● o ● ● ● ● ● ● 

101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ● ● o ● ● ● o ● ● ● ● ● ● o ● ● ● ● ● ● 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

220131  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย ● o o ● ● ● ● o ● o o o o ● o o o o o o 

220132  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 1 ● o o o o ● ● o ● o o o o ● o o ● o o o 

220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา
พระพุทธศาสนา ● o o o o ● ● o ● o o o o ● o o o o o o 

220134  พุทธภาวนา   ● o ● o ● o o ● ● ● ● ● ● ● o ● o o o o 

220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ   

● 

 

● 

 

● 
o o o ● o o ● o o 

 

● 

 

● 
o ● o o o o 

220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 ● 
 

● 

 

● 
o o o ● o o ● o o ● ● o ● o o ● o 

220211 ปรัชญาทั่วไป o o 
 

● ● ● o o o o ● ● ● o o o ● o o o o 

220212  จริยศาสตร์ศึกษา o o 
 

● ● ● ● o o o ● o ● ● o o ● o o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

220213 ตรรกศาสตร์ o o 
 

● ● ● ● o o o ● o ● ● o o ● o o o o 

220231  ชาดกศึกษา ● ● ● o o o ● o o ● o o ● ● o ● o o o o 

220232  ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ ● o ● o o ● o o o ● o o o ● o o ● o o o 

220233  พุทธศาสนามหายาน ● o ● ● ● ● ● ● o o o ● o ● o ● o o o o 

220234  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย o o 
 

● ● o o ● ● o o ● o o ● o o o o o o 

220235  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน ● o ● ● o o ● ● o o ● o o ● o ● o o o o 

220236  พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ ● ● ● o o o ● o o ● o o ● ● o ● o o o o 

220341  พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 1 ● o o ● ● ● o o ● o o o o o o o ● o o o 

220314  ศาสนศึกษา ● o ● ● ● ● ● ● o o o ● o ● o ● o o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

220315  เทววิทยาเบื้องต้น ● o ● ● ● ● ● ● o o o ● o ● o ● o o o o 

220332  พระไตรปิฎกศึกษา ● o ● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220333 วรรณกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทย  

● 

 

● 

 

● 
o o o ● o o ● o o 

 

● 

 

● 
o ● o o o o 

220334  หลักพุทธธรรม ● o ● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220335  วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธ
ธรรม ● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี ● o o ● ● ● ● o o o o o o ● o o o o o o 

220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง ● 
 

● 

 

o ● ● ● o ● o o o o ● ● o ● o o o o 

220342  พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 2 ● o o ● ● ● o o ● o o o o o o o ● o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศพุทธศาสนา ● o o ● ● ● ● ● ● o o ● o ● ● ● o o o o 

220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ  
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220421  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสน
ศึกษา 1 ● ● 

 

o ● ● o ● ● ● o o o o ● o o ● ● ● ● 

220422  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสน
ศึกษา 2 ● ● 

 

o ● ● o ● ● ● o o o o ● o o ● ● ● ● 

220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา ● ● 

 

o ● ● o ● ● ● o o o o ● o o ● ● ● ● 

220441  พุทธศึกษาศาสตร์ 
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220442  สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 
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ชื่อวชิา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม 
จรยิธรรม 

ความรู ้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ทักษะการคดิ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข การ

สื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการ
จดัการเรยีนรู ้

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

220443  พุทธรัฐศาสตร์ 
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220444  พระพุทธศาสนากับปรัชญา  ● o ● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220445  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220446  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 
● 

 

o 

 

● ● ● ● ● ● o ● o o o ● o ● o o o o 

220491  การวิจัยทางพระพุทธศาสนา o ● o o ● ● ● ● ● ● o ● ● ● ● ● o o o ● 

220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา o ● o o ● ● ● ● ● ● o ● ● ● ● ● o o o ● 

 ● ความรับผิดชอบหลัก       o ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 ให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประกอบไปด้วย   

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ 
2.2.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณา มคอ.3 สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน            

ผลการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ตามเห็นสมควรแต่ละรายวิชา 
2.2.3 คณะกรรมการมีความเห็นและแสนอแนะการปรับปรุง 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
                   2.2.1 ให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ประกอบด้วยกรรมการบริหารหลักสูตร 2 คน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 2 คน  

2.2.2 คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานและผู้บริหารในสถานศึกษา/หรือสถาน
ประกอบการที่บัณฑิตปฏิบัติงาน 

2.2.3 คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจการใช้บัณฑิต 
2.2.4 คณะกรรมการประเมินผลและท ารายงานสรุปผล 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 169 

หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และ  

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  พ.ศ. 2560 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าอบรมหลักสูตรอาจารย์ใหม่/อาจาย์มืออาชีพ ประกอบด้วย 

1.1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์สาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ 
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ      

และมหาวิทยาลัย 
1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์ที่คอยให้ค าแนะน าโดยหน้าที่ 

1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์     
ในคณะ 

1.2.2 ให้แนะน าและนิเทศก์การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนควบคู่กับ
อาจารย์อาวุโส 

1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของของอาจารย์ใหม่ 
1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ความรู้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ดังนี้ 

1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3 สนับสนุนให้ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
1.3.4 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research unit) ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
1.3.5 สนับสนุนให้ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะหรือภายนอกคณะ ตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.6 สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร  และผู้เรียน 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพุทธศาสนาศึกษาตามรายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา(course specification) 

2.1.3 จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตเอกสารประกอบการสอน ต าราและ    
สื่อการสอน 

2.1.4 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน    
การสอน และการประเมินผล 

2.1.6 ส่งเสริมให้มีการวิจัยชั้นเรียน 
2.1.7 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

2.2.1 จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการทบทวนทักษะในการปฏิบัติ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาและพัฒนาบทบาท

ของความเป็นครูในสายวิชาพุทธศาสนาในระดับสูง ๆขึ้นไป 
2.2.3 จัดให้อาจารย์ได้ร่วมปฏิบัติงานในบทบาทของความเป็นครูสายสังคม 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์    

ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบความคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต้องมี
การปรับปรุงแก้ไข ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุมัติ 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งเนื้อหาสาระในการประเมินเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะ ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้ารการจัดการ
เรียนรู้ และมีการติดตาม ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้า
ศึกษา ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางที่ต้องใช้
ทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาในภาพรวม  มีการจัดอาจารย์
ประจ าให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน มีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขอัตราการลาออกกลางคันน้อย มีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีกระบวนการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์สาระของรายวิชา       
ในหลักสูตรเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง      
ของรายวิชาต้องท าการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย      
(สมอ. 08) และด าเนินตามขั้นตอนในคู่มือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการ
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ด าเนินการประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี และปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จเพ่ือประกาศใช้ในปีที่หก  มีการพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้จัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ กรณีมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จัดท าเอกสารรายละเอียด
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด ภาคการศึกษาหรือก่อนการฝึกภาคสนาม
สองสัปดาห์  

หลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้       
ตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา 
ข้อสังเกตจากการสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการ
ด าเนิน   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) เมื่อ
กระบวนการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของรายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบสี่วันนับถัดจากวันถึงก าหนดส่งผลการเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในปีการศึกษาที่จะมีผู้ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องน าข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานหลักสูตรของนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร  และน าผล
ดังกล่าวจัดท าเป็นรายงานอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมู ลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้          
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษาหากพบว่าอยู่ในสภาพไม่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด าเนินการ
บรรลุ   ตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้(ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปดีังนี้ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
หลักฐาน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X X 

รายงานการประชุ ม
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
หลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาด้านสาขาครุศาสตร์ 

X X X X X X 

มคอ.2 หลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ.2560 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X X 

มคอ.3 และ มคอ. 4 
รายวิชา 
ในหลักสูตรครุศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง)พ.ศ.2560 

4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X X 

มคอ.5 และมคอ. 6
รายวิชาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง)พ.ศ.2560 

5. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

มคอ.7 หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง) พ.ศ.2560 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 
3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

X X X X X X 

รายงานผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ประจ า
ภาคการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
หลักฐาน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

X X X X X X 

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษประจ าปี
การศึกษา 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X X 
รายงานผลการอบรม
อาจารย์ใหม่ กอง
บริหารงานบุคล 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

X X X X X X 
รายงานผลการอบรม 
หรือสัมนมนา  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

X X X X X X 

ค าสั่งให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา
วิชาการ 

11. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X X 

ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 

12. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่ ประจ าปี
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
หลักฐาน 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้อง
ด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่
ละปี 

5 5 5 5 5 5  

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 10 10 10 11 12  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 ประเมินรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา โดย

กรรมการบริหารหลักสูตร 
1.1.2 การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 ผู เรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบ               

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
1.2.2  สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลมุวิชาเพ่ือปรับปรุงตอไป 
1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน

และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณของคณะ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  โดยอาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชา 

ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน และตัวแทนบัณฑิต  
2.1.2 ด าเนินการส ารวจขอมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู เรียนปจจุบัน    

ทุกชั้นป และจากผูส าเร็จการศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน 
2.2  โดยผใูชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

2.2.1  ติดตามบัณฑิตใหมโดยส ารวจขอมูลจากนายจางหรือผูบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ 

2.2.2  ติดตามกับผูใชอ่ืน เชน ผูใชบริการในโรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ 
2.3  โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก  

 2.3.1 เชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอก เป็นคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี ระดับสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 2.3.2 ด าเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้มีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา  
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปี  ระดบัสาขาวิชา ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาจากผลการ

ประเมนิโดยกรรมการในข้อ 3 และผลการสัมมนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
1. รายงานผลการด าเนินงานสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การประเมินตนเอง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาภายใน  โดยอาศัยองค์ประกอบตามเกณฑ์ สกอ.  6 องค์ประกอบ องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลการประเมินแยกราย
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   2. บัณฑิต พบว่ายังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 
   3. นักศึกษา ได้ระดับคุณภาพน้อยด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การรับนักศึกษา และผลที่เกิด
กับนักศึกษา 
   4. อาจารย์ ได้ระดับคุณภาพน้อยด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ส่วนผลที่เกิดกับอาจารย์  ได้
ระดับคุณภาพปานกลาง             
   5. หลักสูตร ได้ระดับคุณภาพน้อยทั้งสาระของรายวิชาในหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน ส่วนผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับ
คุณภาพดี  7 ข้อ จาก 8 ข้อ 
  6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 ได้ระดับคุณภาพน้อยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ด้านการน าเข้า (Input) มีผล
การวิเคราะห์สูง (7) ส่วนการบวนการ(Process)และผลลัพธ์ (Output) มีผลต่ า คือ (4) และ (2)  ตามล าดับ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
               หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดี  มีการปรับปรุงการเรียนการสอน มคอ.3 และ มคอ.5 อย่าง
ต่อเนื่อง  จึงควรน ากรอบนี้ไปปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และพัฒนาไปสู่ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรด้วย 
                นอจากนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีกิจกรรมส าหรับพัฒนานักศึกษา
หลากหลายครบถ้วน  เช่น มีการให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีแผนการ
พัฒนานักศึกษาเป็นระบบ  แต่ขาดการด าเนินการที่ชัดเจน   จึงควรพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและสร้างปฏิสัมพันธ์  ถึงท้ังผู้ปกครองเพ่ือแจ้งข้อมูลของนักศึกษา และสามารถติดตาม
ปัญหาข้อร้องเรียนของนักศึกษา   และด าเนินการแก้ปัญหาที่ชัดเจน                                                                     
จุดอ่อน 
      1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คุณวุฒิไม่ตรงและไม่
สัมพันธ์ตามการก ากับมาตรฐาน  ระบบการบริหารอาจารย์ไม่ดี และผลที่เกิดกับอาจารย์มีน้อย เช่น  ไม่มี
งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
     2. การบริหารหลักสูตรยังมีปัญหามาก ระบบการจัดผู้สอน การประเมินการสอนที่ไม่ชัดเจน  การประเมิน
ผู้เรียนไม่ดี 
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  แนวทางแก้ไข                                                               
 1. ปรับเปลี่ยนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามการก ากับมาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  หรือ
ท าผลงานด้านอื่นๆ 
 3. วางระบบการจัดผู้สอนและการประเมินการสอนใหม่  ศึกษาหาแนวทางที่ดีมาใช้ 
 4. ศึกษาและหาแนวทาง  พร้อมทั้งวางระบบการประเมินผู้เรียน 
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(SAR) 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (CAR) 
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ภาคผนวก ก 
2. โครงการปรับปรุงสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ภาคผนวก ก 
3. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5ป ี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
4.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
5. หนังสือตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
6. เอกสารการลงทะเบียนกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
7. รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)10  สิงหาคม 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

วันอังคารที่  10 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุมส านักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

********************** 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.20 น. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์   ประธานกรรมการ 
2. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
3. ดร.แสวง แสนบุตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ผศ.ดร.อภิญญวัฒน์ โพธิ์สาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายสายยนต์  ชาวอุบล  กรรมการ  
6. นายวุฒิไกร ไชยมาลี   กรรมการ 
7. นายบัญญัติ อนนท์จารย์  กรรมการ 
8. นายโยธิน  มาหา   กรรมการและเลขานุการ  
9. นายมานิตย์ อรรคชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายชินวัชร นิลเนตร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. ดร.นิวัต ทองวล   กรรมการ  ติดราชการ  
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ กรรมการ  ป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางบังอร มาฆเซ็น   ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ 
2. นายไพโรจน์ วิศิษฎ์ศิลป์   ครูโรงเรียนประทาย 

 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 ประธานกรรการ นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ แนะน าคณะกรรมการ ผู้ร่วมประชุม และด าเนินประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 

1.1 ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนายสุชาติ พิมพ์พันธ์  ได้แจ้งแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยว่า เมื่อครบก าหนดรอบการใช้หลักสูตร  5 ปี ต้องมีการปรับปรุงผลการ 

1.2  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์  ได้แจ้งความเป็นมาของหลักสูตรครุ 
ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พัฒนาหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยคณาจารย์กลุ่มวิชา
ปรัชญาและศาสนา ตามแผนงานการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะมนุษยศาสนตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะ
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ครุศาสตร์ เปิดท าการสอนเมื่อปีการศึกษา 1/2555 รับนักศึกษารุ่นแรก จ านวน 90 คน ด าเนินการเรียนการ
สอนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5  ปี ปัจจุบันมีอาจารย์ จ านวน 9 คน นักศึกษา 5 ชั้นปี จ านวน 193 คน 

วาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

2.1  ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ น าเสนอวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรของ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อ
ที่ประชุม  สรุปดังนี้ 

       2.1.1 เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรในรอบการปรับปรุง 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2.1.2 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบ 5 ปี 
 2.1.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาใน

ศตวรรษท่ี 21 
วาระท่ี 2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณา 

ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตร นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อที่ประชุม และมีผลการประชุม สรุปดังนี้ 

1.  ความเห็นในหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สรุปได้ดังนี้ 
1.1 จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุเท่ากับจ านวนขั้นต่ า 150 หน่วยกิต สุ่มเสี่ยงเกินไป ให้ปรับเพิ่มข้ึนอีก 

เป็น 160 น่าจะดีกว่า 
1.2 การเขียนสถานการณ์เพ่ืออ้างถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้อ้างถึงข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 

และนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคต ซึ่งก าลังจะท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะต้องเอามาใช้เขียน
ให้ได ้

2. ความเห็นในหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
1.1 ปรัชญาควรเป็นสิ่งที่หลักสูตรหวังหรือเป็นอุดมคติของหลักสูตร ควรเป็น  “หลักสูตรครุ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ในพุทธศาสนาและความรู้สมัยใหม่ มี
ทักษะการคิด และประยุกต์สอนพุทธธรรมได้อย่างเหมาะสม” 

1.2 ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สั้นๆ และคลอบคลุมผลการเรียนรู้ ไม่ต้องเขียนตามผลการเรียนรู้แต่
ต้องเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งหวัง ผลการเรียนรู้จะตามมาเอง 

3. ความเห็นในหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร สรุปได้
ดังนี้ 

3.1 โครงสร้างวิชาให้มีวิชาเลือกให้มากขึ้น จากเดิม 16 รายวิชา น่าจะก าหนดประมาณ 20 
รายวิชา เพราะจะแสดงให้เห็นความมีเสรีของนักศึกษามากขึ้น  

3.2 ให้จัดรายวิชาใหม่ให้ตอบวัตถุประสงค์  และปรับปรุง  ดังนี้ 

วิชา ส่วนที่ควรปรับ 
220134 พุทธภาวนา 1 และ  2 เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับเพิ่มใหน่วยกิต  และให้รวมเป็นวิชาเดยีว 

220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ  แก้ไขช่ือวิชาและปรับเพิม่หน่วยกติ 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย     ปรับหน่วยกิตใหม้ีปฏิบัต ิ
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์ ปรับปรุงค าอธิบาย 
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220315 ศาสนศึกษา  ปรับปรุงค าอธิบาย 
220332 พระไตรปฎิกศึกษา  ปรับปรุงค าอธิบาย 
220334 หลักพุทธธรรม  ปรับปรุงค าอธิบาย 
220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม      ปรับปรุงค าอธิบาย 
220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา   แก้ไขช่ือวิชา 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน    เพิ่มจากเดมิเป็นวิชาเอกเลือก 
220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา  เพิ่มจากเดมิเป็นวิชาเอกเลือก 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา  จัดเป็นวิชาเอกบังคับ 
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา  จัดเป็นวิชาเอกบังคับ 

 

3.3 ให้เพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ให้ตอบวัตถุประสงค์  และเตรียมการส าหรับการสอนสังคมศึกษาใน
ระดับปฐมและมัธยม   เช่น  

พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม  
พุทธศิลป์และโบราณคดี   
พระสาวก นักปราชญ์ชาวพุทธ  
พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ  
ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 
ชาดกศึกษา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 2  
ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา  2 
3.4 การจัดตารางสอนควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย วิชาพ้ืนฐานพระพุทธศาสนาควรจัด

ก่อน เช่น ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เป็นต้น เหมือนกับจะรู้จักกันก็ต้องรู้ประวัติความเป็นมากันเสียก่อน 
3.5 ควรปรับรายวิชาบางรายให้มีหน่วยกิตปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าภาคสนามของ

นักศึกษา เช่น  

พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
พุทธศาสนาในประเทศไทย 
พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 
พุทธศิลป์และโบราณคดี   

  ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 

4. ความเห็นในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  สรุปได้ดังนี้ 

4.1 การก าหนดคุณลักษณะตามหลักสูตรเดิมพอใช้ได้ แต่ยังไม่เป็นลักษณะเด่นชัด ควรปรับ
รายวิชาบางรายให้มีหน่วยกิตปฏัติ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าภาคสนามของนักศึกษา  

4.2 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเขียนยากและประเมินยาก จึงควรเขียนระบุให้ชัด เช่น 
ข้อ 1 จะให้มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนพุทธศาสนาอะไร ระบุให้ชัดเจน และอย่ามีหลายเรื่องเกินไป 

4.3 นักศึกษาฝึกสอนที่ไปยังสถานศึกษามมีความรู้พุทธศาสนาดี ท ากิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน
ได้มาก จากผลการประเมินนักศึกษาฝึกสอนคุณลักษะที่ต้องเพ่ิมคือ การเป็นผู้น า 
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4.4 ปรับปรุงกลยุทธการประเมินผลให้สอดคล้องกับการปรับรายวิชาให้มีหน่วยกิตปฏิบัติ 
4.5 ให้ระวังการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้รายวิชา แต่ละรายวิชาไม่ควรมากเกินไป  

ไม่เช่นนั้นก็ประเมินไม่ได้ 

5. ความเห็นในหมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
       ไม่มีความเห็น 

6. ความเห็นในหมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์  สรุปได้ดังนี้ 
6.1  ควรพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ และด้านผลงานวิชาการ โดยต้องสลับกันท า ไม่เช่นนั้นจะ

ไม่มีเวลาได้ผลงานอะไร 
6.2 หลักสูตรอาจมีปัญหาตั้งแต่คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตอนนี้เข้มงวดมากขึ้น  ต้อง

เร่งด าเนินการ 

7. ความเห็นในหมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  สรุปได้ดังนี้ 
    ไม่มีความเห็น 

มติที่ประชุม    ให้ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ส่งให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

วาระท่ี 4 วาระอ่ืน ๆ 

 ไม่มี 

ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 
 

                                                             นายสุชาติ  พิมพ์พันธ์ 
ผู้บันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก ก 
8. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
9. หนังสือตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ภาคผนวก ข 
1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรฉบับเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 



128 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ประเด็นการ
ปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. โครงสร้าง
สร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 
1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6-9 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจดัการ 3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 130 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 50 
หน่วยกิต 
   1.1 บังคับวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 30  
หน่วยกิต 
   1.2 เลือกวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 4
หน่วยกิต 
   1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูเรียนไม่
น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 80  
หน่วยกิต 
   2.1 บังคับวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 54 
หน่วยกิต 
   2.2 เลือกวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
   2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  เรียนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต 
   2.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม  
เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 
1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6-9 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจดัการ  3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 133 หน่วยกิต. 
1. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54  หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับ 34  หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือก 2 หน่วยกิต 
1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 18 หน่วย
กิต 
2. วิชาเอก 79  หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ 57 หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต       
2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
เพิ่มเตมิ ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

1) เพิ่มจ านวนรายวิชา
และหน่วยกติวิชาชีพครู
บังคับเป็น 34 หน่วยกิต
เพื่อให้ครอบคลุม
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา 
2)เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
รายวิชาการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรยีน
เป็น 6 หน่วยกิต เพื่อให้
นักศึกษาได้ออกไป
สังเกตการจัดการเรยีน
การสอนในสถานศึกษา
มากขึ้น 
  

2. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 กลุ่มวิชาภาษาเรยีน 9-12 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาภาษา เรียน  9-12 หน่วยกิต  

 บังคับ                  9  หน่วยกิต  บังคับ                  9  หน่วยกิต   

 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        
3(3-0-6) 

001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        
3(3-0-6) 

 

 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1       
3(3-0-6) 

001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  
3(3-0-6) 
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 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
3(3-0-6) 

001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
3(3-0-6) 

 

 เลือก 3 หน่วยกิต  เลือก 3 หน่วยกิต  

 001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ           
3(3-0-6) 

001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ         
3(3-0-6) 

 

 001005 ความงดงามทางภาษาไทย        
3(3-0-6) 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย       
3(3-0-6) 

 

 001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ       
3(3-0-6) 

001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ      
3(3-0-6) 

 

 001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน  3(3-0-6)  

 001008 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001008 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  

 001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน 3(3-0-6) 001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6) 001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) 001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6)  

 001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  
 2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน 6-9  

หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียน  6-9  
หน่วยกิต 

 

 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต  

 002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) 002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6)  

 002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)  
 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต  
 002003 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต     

3(3-0-6) 
002003 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต     
3(3-0-6) 

 

 002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6)  
 2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน  3-6  

หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียน  3-6  
หน่วยกิต 

 

 บังคับ 3 หน่วยกิต บังคับ 3 หน่วยกิต  
 003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 003001 การเป็นพลเมือง  3(3-0-6)  
 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต  

 003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6)  
 003003 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 003003 มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6)  
 003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)  

 003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต  
3(3-0-6) 

003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต  
3(3-0-6) 

 

 003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 3(3-0-6) 

003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 3(3-0-6) 
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 2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เรียน 6-9 หน่วยกติ 

2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  เรียน 6-9 หน่วยกิต 

 

 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต  
 004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6)  
 004002การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

3(3-0-6) 
004002การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ
3(3-0-6) 

 

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต  
 004003 การส่งเสรมิสุขภาพและการออก

ก าลังกาย 3(3-0-6) 
004003 การส่งเสรมิสุขภาพและการออก
ก าลังกาย 3(3-0-6) 

 

 004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อ
ความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อ
ความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

 

 004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  
 004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน     

3(3-0-6)   
004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       
3(3-0-6)   

 

 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการเรยีน  3 
หน่วยกิต 

2.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการเรยีน  3 
หน่วยกิต 

 

 เลือก 3 หน่วยกิต เลือก 3 หน่วยกิต  
 005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  

3(3-0-6) 
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  
3(3-0-6) 

 

 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6)  
 005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 

3(3-0-6) 
005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 
3(3-0-6) 

 

3. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา กลุ่ม
วิชาชีพครู 
(บังคับ) 

จ านวนรายวิชา 10 รายวิชา ดังนี ้ จ านวนรายวิชา 13 รายวิชา ดังนี ้ 1) ปรับรหัส เพื่อให้
แสดงถึงรายวิชาในกลุ่ม
วิชาชีพครู โดยแสดง
ตัวเลข 0 ในรหัสตัวท่ี 5  
2) ปรับชื่อรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาบังคับ
เพื่อให้ครอบคลุม
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา  
3) ปรับจ านวนหน่วยกิต
ให้เหมาะสมกับสาระ
และสมรรถนะที่ก าหนด
ไว้ในค าอธิบายรายวิชามี
รายละเอียดดังนี ้

 102211 การพัฒนาหลักสูตร                
3(2-2-5)  

102201 การพัฒนาหลักสูตร                
3(2-2-5) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

 102321 การออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 

102302 การออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ 3(2-2-5) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 
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 103111 เทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 103101 เทคโนโลยี
การศึกษา 2(1-2-3) 

  103102 นวัตกรรมการศึกษา   2(1-2-3)
  

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุมาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา 

 104212 หลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา 3(2-2-5) 

104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
3(2-2-5) 

ปรับรหสัและค าอธิบาย
รายวิชา 

 104313 การวิจัยการศึกษา     
3(2-2-5) 

104302การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 
3(2-2-5) 

ปรับรหสั ช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 3(2-2-5) 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว 2(1-2-3) 

ปรับรหสั หน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) 105302 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

 106201 ความเป็นครู 3(2-2-5) 106101 ความเป็นครู 3(2-2-5) ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

  106102 การศึกษาไทย 2(1-2-3) เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุมาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา 

 106402 การบริหารจดัการทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

106203 การบริหารจดัการทางการศึกษา 
2(1-2-3) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม    
3(2-2-5) 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-
5) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

  112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
ครอบคลมุมาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา 

4. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา กลุ่ม
วิชาชีพครู 
(เลือก) 

เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 1) ปรับหน่วยกิตวิชาชีพ
ครูเลือกลดลงเพื่อให้
เป็นไปตามโครงสรา้ง
หลักสตูรกลุ่มวิชาชีพครู
ในภาพรวม  
2) เพิ่มจ านวนรายวิชา
ให้มีความทันสมัย 
ดังนี ้
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 102341 ทักษะและเทคนิคการสอน  
(1-2-3) 

102304 ทักษะและเทคนิคการสอน  
(1-2-3) 

ปรับรหสั 

 102442 หลักสูตรและการเรียนการสอน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2(2-0-4) 

102405 หลักสูตรและการเรียนการสอน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2(2-0-4) 

ปรับรหสั 

 103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้ 3(2-2-5) 

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้3(2-2-5) 

ปรับรหสั 

 103372 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา 
  103304 การผลิตวดีีทัศน์การศึกษาโดยใช้

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (1-2-3) 
เพิ่มรายวิชา 

  103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
ในช้ันเรียน 2(1-2-3) 

เพิ่มรายวิชา 

  103206 การผลิตหนังสือการต์ูนดจิิทัลเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

เพิ่มรายวิชา 

 104352 โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิจัย 
3(2-2-5) 

103307 โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิจัย 
3(2-2-5) 

ปรับรหสั 

 104411 การประเมินทางการศึกษา  
3(2-2-5) 

104404 การประเมินทางการศึกษา 
3(2-2-5) 

ปรับรหสั 

 104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
3(2-2-5) 

 ยกเลิกรายวิชา 

 105242 จิตวิทยาการเรยีนรู้ 2(2-0-4) 105203 จิตวิทยาการเรยีนรู้ 2(1-2-3) ปรับรหสั จ านวนหน่วย
กิตและค าอธิบาย
รายวิชา 

 105243 การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4) 105204 การปรับพฤติกรรม 2(1-2-3) ปรับรหสั จ านวนหน่วย
กิตและค าอธิบาย
รายวิชา 

 105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) 

105205 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตวิทยา
สังคม 2(1-2-3) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

 106232 มารยาททางสังคมส าหรบัครู  
2(1-2-3) 

106204 มารยาททางสังคมส าหรบัครู  
2(1-2-3) 

ปรับรหสั 

 106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
2(2-0-4) 

106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
2(1-2-3) 

ปรับรหสั จ านวนหน่วย
กิตและจ านวนหน่วยกิต 

 106416 การประกันคณุภาพทาง
การศึกษา (2-2-5) 

 ยกเลิกรายวิชา 

 106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 106406 กฎหมายการศึกษา3(3-0-6) ปรับรหสั 
 108205 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 2(2-0-4) 
108202 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 2(1-2-3) 

ปรับรหสั และจ านวน
หน่วยกิต 
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5. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา กลุ่ม
วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

เรียนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ปรับรายวิชาและจ านวน
หน่วยกิตให้มากขึ้นเพื่อ
เพื่อให้ครอบคลุม
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุรุสภา 
ดังนี ้

 101411 ทักษะวิชาชีพครู 1  1(0-2-1) 101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 1 1(0-2-1) 

ปรับรหสั และค าอธิบาย
รายวิชา 

 101412 ทักษะวิชาวิชาชีพครู 2 3(0-6-3) 101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 2 1(0-2-1) 

ปรับรหสั จ านวนหน่วย
กิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

  101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 3 1(0-2-1) 

เพิ่มรายวิชา 

  101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 4 1(0-2-1) 

เพิ่มรายวิชา 

  101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 5 1(0-2-1) 

เพิ่มรายวิชา 

  101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่าง
เรียน 6 1(0-2-1) 

เพิ่มรายวิชา 

 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1      
6(0-360-0) 

101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 6(0-360-0) 

ปรับรหสั ช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2      
6(0-360-0) 

101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2 6(0-360-0) 

ปรับรหสั ช่ือ และ
ค าอธิบายรายวิชา 

6. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา กลุ่ม
วิชาเอก(บังคับ) 

จ านวนรายวิชา 19 รายวิชา ดังนี ้ จ านวนรายวิชา 19 รายวิชา ดังนี ้ ข้อเสนอปรับปรุงจาก
การวิจัยหลักสูตรให้ลด
หน่วยกิตวิชาเอกลง  ให้
เพิ่มรายวิชาเลือกเสรีให้
มากขึ้น  เพื่อพัฒนา
ความรู้ที่กว้างขวางขึ้นใน
การประกอบอาชีพ   

  220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาใน
อินเดีย 3(3-0-6) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา 
พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา  
พระพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) 

ปรับชื่อวิชา 

 220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษา
พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษา
พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

 

 220134 พุทธภาวนา 1 2(0-90-0) 220134 พุทธภาวนา 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับ
หน่วยกิต 
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  220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาว
พุทธ 3(3-0-6) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

  220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา 
พระพุทธศาสนา 2  3(2-2-5) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

  220231 ชาดกศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มเตมิวิชาใหม ่
 220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6)  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
 220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
 220231 พุทธภาวนา 2  2(0-90-0)  ยกเลิกรวมกับวิชาพุทธ

ภาวนา 1 
 220232 พุทธศาสนพิธี 2(1-2-3) 220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 

3(2-2-5) 
แก้ไขช่ือวิชาและปรับ
เพิ่มหน่วยกิต 

 220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6)  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
 220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย             

 3(3-0-6) 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศ
ไทย 3(2-2-5) 

ปรับหน่วยกิตใหม้ีปฏิบัต ิ

  220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน 
3(2-2-5) 

เพิ่มจากเดมิเป็นวิชา
เลือก ปรับหน่วยกติให้มี
ปฏิบัต ิ

 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์
3(3-0-6) 

220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์
3(3-0-6) 

 

 220342 พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

2203241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสนา 1  3(3-0-6) 

แก้ไขช่ือวิชา แก้ไขรหัส
วิชา 

 220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 220314 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา 
 220316 เทววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
 220332 พระไตรปิฎกศึกษา 3(3-0-6) 220332 พระไตรปิฎกศึกษา3(3-0-6)  
 220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน 

            ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 ถอดออกเป็นวิชาเลือก 

 220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6)  
 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 

           3(3-0-6) 
220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลัก
พุทธธรรม            3(3-0-6) 

แก้ไขช่ือวิชา 

  220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี 
 3(2-2-5) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

  220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธ
ศาสนา 2          3(3-0-6) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

 220442 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6)  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ  ถอดออกเป็นวิชาเลือก 
  220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

3(0-6-3) 
เพิ่มจากเดมิเป็นวิชา
บังคับ 

7. รหัสวิชา 
จ านวนหน่วย
กิต ชื่อรายวิชา
และค าอธิบาย

จ านวนรายวิชา 14 รายวิชา ดังนี ้ จ านวนรายวิชา 16 รายวิชา ดังนี ้  
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รายวิชา กลุ่ม
วิชาเอก (เลือก) 
 220131ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

3(3-0-6) 
 ปรับแก้รหสัวิชา ช่ือวิชา

และค าอธิบายรายวิชา
แล้วน าไปเป็นวิชาบังคับ 

 220211ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6)  
  220212จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) หลักสตูรเดิมเป็นวิชา

บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

  220213 ตรรกศาสตร์  3(3-0-6) หลักสตูรเดิมเป็นวิชา
บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

  220233 พุทธศาสนามหายาน  3(3-0-6) หลักสตูรเดิมเป็นวิชา
บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

  220315 เทววิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) หลักสตูรเดิมเป็นวิชา
บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

  220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 3(3-0-6) 

หลักสตูรเดิมเป็นวิชา
บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน
3(3-0-6) 

 น าไปเป็นวิชาบังคับ 

 220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6)  ตัดออก 
 220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ

พอเพียง 3(3-0-6) 
220341ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 3(2-2-5) 

ปรับแก้ค าอธิบาย
รายวิชา 

  220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาพุทธศาสนา 3(2-2-5) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

  220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อ
สันต ิ 3(2-2-5) 

เพิ่มเตมิวิชาใหม ่

  220441 พุทธศึกษาศาสตร์  3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา หลักสตูร
เดิมเป็นวิชาบังคับ น ามา
เป็นวิชาเลือก 

 220441 พุทธจริยศาสตร ์ 3(3-0-6)  ตัดออก 
  220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) หลักสตูรเดิมเป็นวิชา

บังคับ น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 220443 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  ตัดออก 
 220445 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 220443 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา 
    
 220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6)  ตัดออก 
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 220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
3(3-0-6) 

220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา  
3(3-0-6) 

แก้ไขรหสัวิชา 

 220448 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์3(3-0-6) 

220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
3(3-0-6) 

แก้ไขรหสัวิชา 

 220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม 3(3-0-6) 

220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนา
สังคม 3(2-2-5) 

แก้ไขรหสัวิชา 

 220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3(0-6-3) 

 น าไปเป็นวิชาบังคับ 

 220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 
3(0-6-3) 

220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 
3(2-2-5) 
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2. รายละเอียดตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กบัหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย  ครศุาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Education  Program  in 
Buddhist  Studies 

ภาษาไทย  ครศุาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Education  Program  in 
Buddhist  Studies 

 
 

2. ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา      

ภาษาไทย  ครศุาสตรบณัฑิต  (พทุธศาสนศึกษา) ช่ือย่อ  ค.บ. 
(พุทธศาสนศึกษา),     
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Buddhist Studies)  
ช่ือย่อ  B.Ed. (Buddhist Studies) 

ภาษาไทย  ครศุาสตรบณัฑิต  (พทุธศาสนศึกษา) ช่ือย่อ  ค.บ. 
(พุทธศาสนศึกษา),     
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Buddhist 
Studies) ช่ือย่อ  B.Ed. (Buddhist Studies) 

 

 

3. วิชาเอก พุทธศาสนศึกษา พุทธศาสนศึกษา   
4. จ านวนหน่วยกิตท่ี
เรียนตลอดหลักสูตร 

 166  หน่วยกิต 169 หน่วยกิต ปรับเพิ่มขึ้น
หน่วยกิตลง
เท่าจ านวนขั้น
ต่ าที่ก าหนด  
 

1. ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2558 
หลักสตูรปริญญาตรี  
(5 ปี)  ใหม้ี นก. 
รวมไม่น้อยกว่า  
150  ให้มีหมวด
ศึกษาทั่วไป 30 นก. 
หมวดวิชาเฉพาะ
รวม ไม่น้อยกว่า 90  
นก. 

5. รูปแบบของ
หลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้ 
    จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
5.3 การรับนักศึกษา 
    นักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

คงเดิม  
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เป็นอย่างดี 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
     ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของ
หลักสูตรและการ
พิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร 
 

6.1 เปน็หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
6.3. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที ่  4 /2555 วันที่ 22 ธันวาคม 
2554 
6.4 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 
6.5 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที ่
5/2555  วันที่  23 มีนาคม 2555 
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 
4/2555 วันที่ 30 มีนาคม 2555 
6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที 2 ในการประชุมครั้งที่ 
2/2556 วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2556 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา พ.ศ. 2555 มาเป็นหลักสตูรครุศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศกึษา พ.ศ. 2560 
6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันท่ี 29กันยายน 2559 
6.4 คณะกรรมการประจ าคณะครศุาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
6.5 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้ง
ที่ …… วันท่ี  …. มีนาคม 2560 
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสตูร ในการประชุมครั้งท่ี 
…….. วันท่ี …….. มีนาคม 2560 

6.7 คุรุสภาอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ …….. วันท่ี 
…….. มีนาคม 2560 

  

7. ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ปี 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)และเป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร ์
 

ปี 2563 และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ (ห้าปี) 
 
 

  

8. อาชีพที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้
หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.2 นักวิชาการด้านศาสนา  ด้านวัฒนธรรม  
8.3 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม  กรมการศาสนา 

8.1 เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
8.2 นักวิชาการด้านศาสนา ด้านวฒันธรรม 
8.3 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
8.4 ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศกึษาในระดับสูงต่อไป พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนา 

 
9. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

นายสุชาติ  พิมพ์พันธ ์
นายสายยนต์  ชาวอุบล 
ดร.นิวัต ิ ทองวล 
นายโยธิน  มาหา 
นายวุฒิไกร ไชยมาล ี

นายสุชาติ  พิมพ์พันธ ์
นายสายยนต์  ชาวอุบล 
ดร.นิวัต ิ ทองวล 
นายมานิตย์ อรรคชาต ิ
นายโยธิน  มาหา 

  

10.สถานที่จัดการ
เรียนการสอน 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสมีา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสมีา 

  

11.สถานการณ์
ภายนอกหรือ การ
พัฒนาที่จ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาใน
การวางแผน
หลักสูตร 
 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 ( 2550-
2554) ได้เพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น  10 ปี  
แต่ก็มีปัญหาว่าแผนพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้  ยังไม่สามารถสร้างขึ้นได้อย่างเด่นชัด  สังคมไทยยังมีภาวะ
วิกฤตหลายประการ คุณภาพการศึกษาทุกระดับยังอ่อนกว่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( 2555-2559) การวางนโยบายของรัฐยังคง
วางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้
การเรียนรู้เป็น หน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน
ตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุก
ประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน     
  แม้วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคนจะวางเอาไว้ว่าจะสร้างโอกาส
แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  แต่
สถาบันการศึกษายังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านคุณธรรม

11.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
(2560-2564) 
  คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( 2560-
2564) เพื่ อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่ สั่ งสมมานาน
ท่ามกลาง สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยง
กันใกล้ชิดมากขึ้น  ในขณะที่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก 
แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมีข้อจ ากัด
หลายด้าน  คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งใน
เรื่ององค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติ  สังคมขาดคุณภาพและมี
ความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย  
แผนพัฒนาฯนี้จึงก าหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อแก้ปัญหา ท้ังหมด 
10 ยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่อง
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  การลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการ
สร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชน
และพัฒนาด้านสังคม   เพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0  คือ ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
จริยธรรมและศาสนา  บุคลากรทางการศึกษาก็ยังขาดแคลนในทุก
ระดับและสาขา  โดยเฉพาะบุคลากรด้านการสอนคุณธรรมและ
จริยธรรม ตามหลักศาสนาในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมไทย  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการเร่งการผลิตบุคลากรด้านการศึกษาที่มี
การศึกษาตรงตามสาขาที่สอน คือ มีความสามารถในการสอน  
อบรม คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในบริบท
ทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
        สังคมไทยได้เปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
สถาบันต่าง ๆ ได้รับผลกระทบหลายประการ  ในด้านบวกท าให้
สังคมในภาพรวมมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขึ้น  มีความสะดวกสบาย
ในการบริโภคปัจจัยเลี้ยงชีวิต  แต่ในด้านลบนั้นพบว่าสังคมมีความ
เปราะบาง จนถึงขนาดล่มสลาย เช่น การล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว  ภาวะวิกฤตของสถาบันการศึกษา เป็นต้น  เนื่องจากไม่
สามารถพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงได้  เฉพาะส่วน
การศึกษา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของปีการศึกษาจะสูงขึ้น   แต่
คุณภาพของการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร การศึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่การศึกษา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมยังไม่สามารถท าได้อย่างสมดุล จึงท าให้
เกิดภาวการณ์ที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ การบริโภคที่ขาดวินัยและ
ความรับผิดชอบ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  10 ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จึงวางนโยบายเรื่องการผลิตและ
พัฒนาครูอาจารย์ทุกปกระเภทให้เพียงพอและสอดคล้องทุกระดับ  
โดยวางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการให้เร่งรัดพัฒนาครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ
และสาขาท่ีสอนให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน  
 นอกจากนี้  ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส

ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม ตั้งเป้าของการด าเนินการ
ครั้งไวว่าจะสามารถสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นไทย
แลนด์ 4.0 ใน 15 ปีข้างหน้า 
    ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น ยุทธศาสตร์ที่ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  มีเป้าประสงค์มุ่งพุฒนาคนไทยให้
พร้อมทุกด้าน เป็นคนไทยที่มีมีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่
สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์  มีความรับผิด ชอบ
และท าาประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตทีพอเพียง  
11.2 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2574 
       ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้เสนอกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2574 ตาม
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ( 2560-2564) โดยก าหนดจุดหมาย คือ การมุ่งเน้นการ
ประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน  การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมี
งานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์  รวมทั้ งมีความเป็นพลวัต  ภายใต้สั งคมแห่ ง 
ปัญญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Lifelong Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้  (Supportive Learning Environment) 
เพื่อให้พลเมืองสามารถแสวงหา ความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
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และข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  ซึ่งแนวโน้มของ
บริบทการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินของโลก โดยเฉพาะการเปิดตลาดการรวมกลุ่มของประเทศ
อาเซียนในป ี2558 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเปน็
ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้   โดยด้านหนึ่งประเทศ
ไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ  และ
การให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ 
จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามา
สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้  แต่ ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทน
สูงกว่า ขณะเดียวกัน  การแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ ไร้
พรมแดนท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่
พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการ
ร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดใน
หลากหลายรูปแบบ  การปรับระบบการศึกษาทางศีลธรรมของ
สังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับตัวใหญ่ในครั้ง
นี ้
 

ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย สามารถ
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ ที่
พัฒนาแล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า และได้วางยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนไว้  7 ยุทธศาสตร์คลอบคลุมทุกมิติของการจัด
การศึกษา โดยมีกรอบหลักการจัดการศึกษา (Conceptual 
Design)ด้านหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ต้องมีความ  ยืดหยุ่น หลากหลาย สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ใน  วัยเรียน และผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และเป็นไป เพื่อสร้างคุณลักษณะ
นิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตววรษที่ 
21 องค์ความรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะการด ารง 
ชีวิต รวมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการ ปฏิบัติงาน ที่ผู้เรียนสามารถทดสอบ วัดและประเมิน
ผลลัพธ์การเรียน (Learning Outcome) เพื่อสะสมหน่วยการ
เรียน และเทียบโอน ทั้งการ เรียนรู้ผ่านการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้
จากประสบการณ์การท างานเพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบ 
คุณวุฒิแห่งชาติ 
11.3  สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมของประเทศ 
       สังคมไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างสิ้นเชิงจากจากสังคม
เกษตรกรรมชนบทเป็นสังคมเมือง มีเมืองใหญ่ตามภูมิภาค
ต่างๆ ที่ ก าลั งขยายตัวอย่างไร้ขอบเขต  จ านวนผู้ ใช้สื่ อ
อิเลคทรอนิคส์(Electronics)และสมาร์ทโฟน(Smart Phone)  
ของประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก สังคมก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุในอัตราเฉลี่ย 1 ต่อ 5 วัฒนธรรมประเพณีตามหลัก
ศาสนาหรือความเชื่อท้องถิ่นหายไป  เกิดวัฒนธรรมแบบใหม่
ผ่านความเช่ือในโซเซียลเนตเวกส์  (Social Netwoks)  สื่อ
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สิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษต้องปิดตัวลงหลายส านัก  เพราะไม่
สามารถแข่งขันกับสื่อออนไลน์ (Online) ได้  
    การเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมานี้มีผลกระทบ
หลายประการ ในด้านบวกท าให้สังคมในภาพรวมมีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการบริโภคปัจจัยเลี้ยงชีวิต  
แต่ในด้านลบนั้นพบว่าสังคมมีความเปราะบาง จนถึงขนาดล่ม
สลาย  เช่น การล่มสลายของสถาบันครอบครัว  ภาวะวิกฤต
ของสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา เป็นต้น เนื่องจากไม่
สามารถพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงได้  เฉพาะส่วน
การศึกษา ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของปีการศึกษาจะสูงขึ้น  แต่
คุณภาพของการศึกษายังไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร  
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว   
แต่ก็ยั งไม่ถึ งขั้น เกิดนวัตกรรมเพื่ อการแข่งขันของชาติ  
การศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมยังไม่สามารถท าให้
คุณลักษณะของคนในชาติที่มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  คือมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่งมั่นเอาจริง 
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จึงวางนโยบายเรื่อง
เตรียมคนทุกประเภทให้เพียงพอและสอดคล้องทุกระดับ โดย
วางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการให้เร่งรัดพัฒนาคนทุกด้าน 
      นอกจากนี้การเปิดตลาดการรวมกลุ่มของประเทศ
อาเซียนในปี 2558 พบว่าศักภาพการตลาดของไทยในยังด้อย
กว่าเพื่อนบ้านหลายด้าน ต้นทุนการผลิดเราสูง  แรงงานหา
ยากและราคาสูง ไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้ง
การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ ประเทศไทยอาจะะมีช่ือเสียง
ในด้านคุณภาพสินค้าและบริการ แต่หลายประเทศก็พัฒนาไล่
ตามมาไม่ห่าง หากไม่มีการพัฒนาก็สามารถสูญเสียคว่า
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น่าเชื่อถือลงไปได้ 
      จากเดิมที่ เห็นว่าตลาดสินค้าเพื่ อสุขภาพ  และการ
ให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์
พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของ
ผู้สูงอายุ  เป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
และน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้  แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามใน
เรื่องการรับภาระของประเทศตอ่การดูแลผู้สูงอายุจากประเทศ
อื่นที่จะเข้ามาอาศัยในประเทศ ทรัพยาการที่เรามีก็ยังไม่
สามารถพัฒนาเท่าที่ควร  แต่ต้องมีส่วนแบ่งการบริโภคจาก
การเคลื่อนย้ายมนุษย์แบบไร้พรมแดน  
       ตลอดจนปัญหาการก่อการร้ายระดับนานาชาติได้ระบาด
ไปท่ัวทุกหนแห่ง ความหวาดระแวงต่อผู้ที่มีความเชื่อทางศานา
ที่ไม่เหมือนกันมีมาก กลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาปรากฏตัวมาก
ขึ้นทุกศาสนา แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหาได้ จาก
หนังสือและสนธิสัญญา  แต่เป็นความฝันของผู้คนในบางพื้นที ่

12. ผลกระทบจาก
ข้อ 11.1,11.2 และ
11.3 ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา 
 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ด าเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอนเป็นบัณฑิตที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนได้อย่างภาคภูมิ  เตรียมความพร้อมเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงให้มีสมรรถนะ (Competency) สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประการ 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  การพัฒนาหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ส่งเสริม

12.1 การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ด าเนินไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สามารถพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอนเป็น
บัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อม
เชิ งยุ ท ธศ าส ต ร์  (Strategic Readiness) ใน ก ารพั ฒ น า
บุคลากรของประเทศให้มีสมรรถนะ (Competency) สอดรับ
กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( 2560-2564) และเป็นไปตาม
นโยบายและทิศทางของกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ  
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สนับสนุนสนองต่อพันธกิจของมหาวิยาลัยด้านการผลิตและการ
พัฒนาวิชาชีพครูที่ต้องการผลิตบัณฑิตครูที่พร้อมต่อการประกอบ
วิชาชีพ 
 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  การพัฒนา
หลักสูตรผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
ส่งเสริมสนับสนุนสนองต่อพันธกิจของมหาวิยาลัยด้านการ
ผลิตและการพัฒนาวิชาชีพครูที่ต้องการผลิตบัณฑิตครูที่พร้อม
ต่อการประกอบวิชาชีพ  ปรับระบบการศึกษาทางศีลธรรมของ
สังคม เพื่อสร้างคุณลักษณะของคนในชาติที่มีคุณลักษณะ
นิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์   

13.ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิด
สอนในคณะ/ 
โปรแกรมวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย 
 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรม
วิชาอื่น 
             หมวดวิชาเลือกเสร ี
             ศาสนศึกษา 
             ปรัชญาทั่วไป 
             จริยศาสตร์ศึกษา 
  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 13.2 รายวิชาต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
กลุ่มวิชา ภาษา       จ านวน 3 รายวิชา 
กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร ์ จ านวน  2 รายวิชา 
กลุ่มวิชา สังคมศาสตร ์ จ านวน  2 รายวิชา 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  1 
รายวิชา 
กลุ่มวิชา กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ     จ านวน  1 รายวิชา 
2) หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน  2 รายวิชา  
13.3 การบริหารการจัดการ 
   ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และให้มีคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้หลักสูตร
อื่นต้องมาเรียน 
       ไม่มี 
 13.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น  
       13.2.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30    
หน่วยกิต ได้แก ่
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  4 
รายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์จ านวน  2 
รายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน  1 
รายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  3 รายวิชา 
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชากลุ่มวิชาการบริหาร
จัดการ จ านวน 1 รายวิชา 
        13.2.2 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน  2 
รายวิชา 
13.3 การบริหารการจัดการ 
       13.3.1  ให้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร 
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ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
การศึกษา 
   13.3.2 ให้ มี คณ ะกรรมการประ เมิ นคุณ ภ าพ
การศึกษาที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเมินปีละ
หนึ่งครั้ง 
 13.3.3 ให้ มี ก ระบ วน การบ ริห ารและพั ฒ น า
คณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้
มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 13.3.4  ให้มีการก ากับและติดตามการสอน และ
วัดผลการเรียนรู้ตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา ข้อสังเกต
จากการสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
การจดบันทึกการประชุม มีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 13.3.5 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ สภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1. ปรัชญา 
ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ปรัชญา  
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จรรโลงคุณธรรมความดีและยึด
เหนี่ยวจิตใจคน ท าให้สังคมมีสุขภาวะที่ดี  

ปรัชญา 
  มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้ ในพุทธศาสนาและความรู้
สมัยใหม่ มีทักษะการคิด และประยุกต์สอนพุทธธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

แก้ไขข้อความ ปรัชญาควรเป็นสิ่งที่
หลักสตูรหวัง  หรือ
เป็นอุดมคติของ
หลักสตูรที่ต้องการ
ให้บัณฑิตเป็น
อย่างไร 

ความส าคัญของ
หลักสูตร 

ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  คือ
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะ
ของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่ง
จะน าไปสู่การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคม
ที่นับถือศาสนาพุทธ  ให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช้ประโยชน์จาก
สิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  คือ
หลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา 
ซึ่งจะน าไปสู่การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยท่ีมีบริบท
สังคมที่นับถือศาสนาพุทธ  ให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ เข้าใจ
ศาสนาอื่น ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์
สุขได้อย่างแท้จริง 

ตัดและเพิ่ม
ข้อความ 

ข้อความเดิมมีค าที่
ฟุ่มเฟือย  และเพิ่ม
ข้อความเรื่องศึกษา
ศาสนาอ่ืน
เปรียบเทยีบเพื่อให้
เข้าใจศาสนาตนเอง 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติให ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑติให ้
1.มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความ

ตัดและเพิ่ม
ข้อความ 
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 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   มีวุฒิภาวะความเช่ือทางศาสนา  

มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีม  สามารถ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและล าดับความส าคัญได้    เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  
ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   มี
ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ของพระพุทธศาสนา สามารถอธิบายความรู้ตามหลกัการที่ศึกษาได้
อย่างถูกต้อง  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
พุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทางพุทธศาสนา  สนใจในการพัฒนาความรู้ทางพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง   มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาสามารถบูรณาการความรู้
ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
3. มีทักษะด้านปัญญา  การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
และเป็นระบบ สามารถสืบค้น ตีความ และประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ทางพุทธศาสนากับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกปัจจุบัน 
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ให้ความช่วยเหลือและ
ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า และผู้ตาม  สามารถใช้ความรู้ในพระพุทธศาสนา
ใช้ช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

ศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมีจิตส านึกในการพัฒนาตน 
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง 
2. มีองค์ความรู้พุทธศาสนาที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้
พุทธศาสนากับศาสตรส์มัยใหม ่
3. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ศาสตร์
สมัยใหม่กับพุทธธรรม 
4. มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิดแบบ
บูรณาการให้แก่นักเรยีนได ้
5. มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมงานสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่
เน้นวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
6. มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
น าเอาปัญหาต่างๆ ไปคิดวิเคราะห์สู่การวิจัยและพัฒนา เพื่อ
แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนได้ 
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อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  
เลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้  สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  
สามารถในการฝึกอบรมปฏิบัติภาวนา  และศาสนพิธีตามหลัก
พ ระพุ ท ธศ าสน า เช่ี ย วชาญ ในการจั ด การ เรี ยน รู้ ใน วิช า
พระพุทธศาสนาอย่างบูรณาการ 
 

2. แผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. ด้านหลักสูตร 
พัฒนาหลักสตูรให้มมีาตรฐานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและคุรสุภาก าหนด 
2. ด้านนักศึกษา 
พัฒนาให้นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีบคุลิกท่ีเป็น ลักษณะเด่นเฉพาะ
ด้านตามหลักพระพุทธศาสนา  มจีิตอาสา   มีภาวะผู้น า 
3. ด้านอาจารย์ 
พัฒนาอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ด้านทรัพยากร 
พัฒนาทรัพยากรในการศึกษาอย่างเพียงพอกับความจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ด้านหลักสูตร 
พัฒนาหลักสตูรให้มมีาตรฐานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และครุุสภาก าหนด 
2. ด้านนักศึกษา 
พัฒนาให้นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้มี
ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีบุคลิกท่ีเป็น 
ลักษณะเด่นเฉพาะด้านตามหลักพระพุทธศาสนา  มีจติอาสา  
มีภาวะผู้น า 
3. ด้านอาจารย์ 
พัฒนาอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ด้านทรัพยากร 
พัฒนาทรัพยากรในการศึกษาอย่างเพียงพอกับความจ าเป็นใน
การจัดการเรยีนการสอน 

  

 กลยุทธพัฒนาด้านหลักสูตร 
   1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการในการ
พัฒนาหลักสตูร 

กลยุทธพัฒนาด้านหลักสูตร 
  1. เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการใน
การพัฒนาหลักสูตร 
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   2. การจัดท าร่างหลักสูตรตามกรอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ ครุุสภาก าหนด 
   3. การประเมินหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4. การติดตามคณุภาพบัณฑติ 
กลยุทธพัฒนาด้านนกัศึกษา 
  1. การจัดกระบวนการเรยีนการสอนให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
  2.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
  3. การฝึกอบรมประจ าป ี
  4. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
  5. การจัดกิจกรรมชมรม 
  6. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ดูงานนอกสถานท่ี 
  7. การจัด/ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนส์าธารณะ 
 
กลยุทธพัฒนาด้านอาจารย์ 
  1.อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนการวัดผล และการประเมินผล 
  2. อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสตูร การสอน
รูปแบบต่างๆ การวัดผลประเมินผล  
กลยุทธพัฒนาด้านทรัพยากร 
  1. ให้มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรยีนการสอนของสาขาวิชา   
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรยีนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราใน
สาขาวิชาทีไ่ดร้ับผดิชอบต่อคณะกรรมการ  
  3. จัดสรรงบประมาณประจ าปีและ จัดซื้อต าราสื่อต่าง ๆ 
  4. ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรยีน
การสอน 

  2. การจัดท าร่างหลักสูตรตามกรอบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ ครุุสภาก าหนด 
  3. การประเมินหลักสูตรอยา่งสม่ าเสมอจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  4. การติดตามคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธพัฒนาด้านนกัศึกษา 
  1. การจัดกระบวนการเรยีนการสอนให้ครบถ้วนตาม
หลักสตูร 
  2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
  3. การฝึกอบรมประจ าป ี
  4. การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
  5. การจัดกิจกรรมชมรม 
  6. การจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ดูงานนอกสถานท่ี 
  7. การจัด/ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนส์าธารณะ 
กลยุทธพัฒนาด้านอาจารย ์
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ ผูส้อนเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ พัฒนาความรู้และ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
กลยุทธพัฒนาด้านทรัพยากร 
  1. ให้มีคณะกรรมการวางแผนจดัหาและติดตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา   
  2. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรยีนเสนอรายชื่อสื่อ และต าราใน
สาขาวิชาที่ไดร้ับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
  3. จัดสรรงบประมาณประจ าปีและ จัดซื้อต าราสื่อต่างๆ 
  4. ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน 
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  5. จัดงบประมาณสนับสนุนให้อาจารยผ์ลติเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราและสื่อการสอน 

 หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านหลักสูตร 
  1. รายงานสรุปการประชุมวิพากษ์หลักสตูรโดยกรรมการพัฒนา
หลักสตูร 
  2. หลักสูตรตามกรอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุรุ
สภาก าหนด 
  3. รายงานการประเมินหลักสตูรของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังการประเมิน 
  5. รายงานผลผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตปีละหนึ่งครั้ง 
 
 
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านนักศกึษา 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา 
  2. รายงาน/บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
  3. บันทึกการสังเกตและใหค้ าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. ผลงาน รางวัล บทความของนักศึกษา 
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านอาจารย์ 
  1. จ านวนหน่วยของการฝึกอบรมคณาจารยต์่อปีไม่น้อยกวา่ ร้อย
ละ 80  ของคณาจารย์ทั้งหมด 
  2. ผลงาน รางวัล บทความ ของอาจารย ์
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านหลักทรัพยากร 
  1. ข้อเสนอของคณะกรรมการวางแผนและติดตามการใช้
ทรัพยากรในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
  2. จ านวนทรัพยากรต่อจ านวนนกัศึกษาอยู่ให้สอคล้องกับเกณฑ์
ของ สกอ. 

หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านหลักสูตร 
  1. รายงานสรุปการประชุมวิพากษ์หลักสตูรโดยกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 
  2. หลักสูตรตามกรอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ คุรสุภาก าหนด 
  3. รายงานการประเมินหลักสตูรของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรหลังการประเมิน 
  5. รายงานผลผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านนักศกึษา 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา 
  2. รายงาน/บันทึกการเข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
  3. บันทึกการสังเกตและใหค้ าปรกึษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4. ผลงาน รางวัล บทความของนักศึกษา 
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านอาจารย์ 
  1. แผนพัฒนาบุคลากรสายผูส้อน 
  2. ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 
 
หลักฐานตัวบ่งชี้กลยุทธพัฒนาด้านหลักทรัพยากร 
  1. ข้อเสนอของคณะกรรมการวางแผนและติดตามการใช้
ทรัพยากรในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
  2. จ านวนทรัพยากรต่อจ านวนนกัศึกษาอยู่ให้สอคล้องกับ
เกณฑ์ของ สกอ. 
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  3. งบประมาณในการจดัหาทรัพยาการของสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 
  4. รายงานการติดตามการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาของคณะกรรมการวางแผนและติดตาม
การใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 

  3. งบประมาณในการจดัหาทรัพยาการของสาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา 
  4. รายงานการติดตามการใช้ทรัพยากรในการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาของคณะกรรมการวางแผนและ
ติดตามการใช้ทรัพยา 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัด
การศึกษา 

 

1.1 การจัดการศึกษาในหลักสูตร 
      ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีาว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 
 

1.1 การจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา 
ได้แก ่
       - ภาคการศึกษาที ่1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือน 
ธันวาคม 
      - ภาคการศึกษาที ่2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน 
พฤษภาคม 
 - ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือน 
กรกฎาคม 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีาว่าด้วย  การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีาว่าด้วย การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 

แก้ไขข้อความ  

2.การด าเนินการ
หลักสูตร 
 

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
      ภาคการศึกษาที ่1 ตั้งแต ่ เดือนมิถุนายน   ถึงเดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที ่2 ตั้งแต่  เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ ์

2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
      วันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ ในเวลาราชการปกต ิ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

แก้ไขข้อความ  
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ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถงึเดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวง 
ศึกษาธิการรับรอง 
     2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     ไม่มี 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาในข้อ 2.3 
     ไม่มี 
2.5 แผนรับนักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี  
     ปีละ 45 คน 
 
2.6 ระบบการศึกษา 
      ใช้ระบบในช้ันเรียน 
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้าม
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการ
เรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เข้าสู่
การการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

      1. ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
      2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
     พื้นฐานความรู้ด้านภาษาบาลแีละสันสกฤตไม่ดี  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาในข้อ 2.3 
      การอบรมภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องต้น 15 ช่ัวโมง 
2.5 แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี           
      ปีละ 35 คน 
 
 
 
2.6 งบประมาณ 
      1. ใช้งบประมาณของหลักสตุรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร ์
       2. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลตินักศึกษาตาม
หลักสตูร 19,000 บาท 
2.7 ระบบการศึกษา 
     ใช้ระบบในช้ันเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียน 
      1. การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย และคณบดีคณะครุศาสตร์  
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      2. การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้
เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาครุ
ศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์  โดยต้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์   เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ว่า
ด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

3.โครงสร้างหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

3.1 หลักสูตร 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้
ระยะเวลาในการศึกษา ไมเ่กิน 10 ปี 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า   166 หน่วย
กิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30    หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6-9   หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3-6   หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 6-9   หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจดัการ    3   หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ   130  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า    50  หน่วยกิต 
   1.1 บังคับวิชาชีพครู เรียนไม่นอ้ยกว่า  30  หน่วยกิต 
   1.2 เลือกวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต 

3.1 หลักสูตร 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้
ระยะเวลาในการศึกษา ไมเ่กิน 10 ปี 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า  169 
หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 นก. 
1. กลุ่มวิชาภาษา 9-12 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6-9 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3-6 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     6-9 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวิชาบริหารการจดัการ         3 หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ                   133 หน่วยกิต 
1. วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต 
1.1 วิชาบังคับ                         34  หน่วยกิต 
1.2 วิชาเลือก   2  หน่วยกิต 

1. เพิ่ม นก. 
โดยรวมลง  
2. เพิ่ม นก. 
บังคับลง
โดยรวม 
3. ลด นก. 
วิชาเอกเลือก
ลง   
 

1.ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2558 
หลักสตูรปริญญาตรี  
(5 ปี)  ให้ม ีนก. 
รวมไม่น้อยกว่า  
150  ให้มีหมวด
ศึกษาทั่วไป 30 นก. 
หมวดวิชาเฉพาะ
รวม ไม่น้อยกว่า  90  
นก. หมวดวิชาเลือก
เสรี 6 
2. ตามข้อบังคับครุ
สภาก าหนด
มาตรฐานความรู้
วิชาชีพครู 11 ด้าน 
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   1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ูเรียนไม่น้อยกว่า    
 16  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า     80  หน่วยกิต 
   2.1 บังคับวิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
   2.2 เลือกวิชาเอก   เรียนไม่น้อยกว่า   16 หน่วยกิต 
   2.3 วิชาการสอนวิชาเอก  เรียนไม่น้อยกว่า    
  6 หน่วยกิต 
   2.4 เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเพิ่มเติม  เรียนไม่น้อยกว่า         
        4 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลักมี
ความหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 0 
เป็นเลขของหมวดวิชา 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่2-3 หมายถึง  กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 
เลข 01 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 

 1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     18  หน่วยกิต 
2. วิชาเอก                              79  หน่วยกิต 
2.1 วิชาบังคับ         57  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเลือก                  12  หน่วยกิต 
2.3 วิชาการสอนวิชาเอก       6  หน่วยกิต        
2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม ไม่น้อย
กว่า     4  หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                   6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้วและต้องไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสตูรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก
มีความหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 
0 เป็นเลขของหมวดวิชา 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่2-3 หมายถึง  กลุ่มวิชาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
เลข 01 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 

ได้แก่ 1) ความเป็น
ครู 2)ปรัชญา
การศึกษา 3)ภาษา
และวัฒนธรรม 4)
จิตวิทยาส าหรับครู 
5)หลักสูตร 6)การ
จัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียน 
7)การวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้ 8)
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษา 9)การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ 10)การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 11)
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ   
และมาตรฐาน
วิชาชีพโดยการสอน
หนึ่งป ี
3. ข้อเสนอปรับปรุง
จากการวิจัย
หลักสตูรใหล้ดหน่วย
กิตวิชาเอกลง  ให้
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เลข 02 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์    
เลข 03 หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
เลข 04 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
เลข 05 หมายถึง  กลุ่มวิชาการบรหิารจัดการ 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่4-6 หมายถึง ล าดับของวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1–3 ของกลุ่มวิชาชีพครู มีรายละเอียดตาม
สาขาวิชาที่รับผดิชอบดังน้ี   
เลข 101 หมายถึง หมู่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
เลข 102 หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
เลข 103 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนและนวัตกรรมการศึกษา 
เลข 104 หมายถึง สาขาวิชาการวจิัยและประเมินการศึกษา 
เลข 105 หมายถึง สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะแนว 
เลข 106 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
เลข 107 หมายถึง สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
เลข 108 หมายถึง สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
เลข 109 หมายถึง สาขาวิชาพลศกึษา 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
เลข 1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่5-6 หมายถึง ล าดับของวิชา 
2) กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วยเลข 6 หลักมีความหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1- 3  หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คือ 

เลข 02 หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศ์าสตร์    
เลข 03 หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
เลข 04 หมายถึง  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
เลข 05 หมายถึง  กลุ่มวิชาการบรหิารจัดการ 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่4-6 หมายถึง ล าดับของวิชา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาชีพครู ประกอบด้วยเลข 6 หลกั มีความหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1-3 ของกลุ่มวิชาชีพครูมีรายละเอียดตาม
สาขาวิชาที่รับผดิชอบดังน้ี 
เลข 101 หมายถึง หมู่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
เลข 102  หมายถึง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
เลข 103 หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 
เลข 104 หมายถึง สาขาวิชาการวจิัย และประเมินการศึกษา 
เลข 105 หมายถึง สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษาและการแนะ
แนว  
เลข 106 หมายถึง สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
เลข 107 หมายถึง สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 
เลข 108 หมายถึง สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 
เลข 109 หมายถึง สาขาวิชาพลศกึษา 
เลข 112 หมายถึง คณะครุศาสตร ์
ล าดับเลขต าแหน่งที ่4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
เลข 1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2  
เลข 3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4  

เพิ่มรายวิชาเลือก
เสรีใหม้ากขึ้น  เพื่อ
พัฒนาความรู้ที่
กว้างขวางขึ้นในการ
ประกอบอาชีพ   
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220  
ล าดับเลขต าแหน่งที ่4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยากของวิชาที่
ศึกษา(ระดับปริญญาตรี) 
เลข 1 หมายถึง  ช้ันป ี1  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง  ช้ันป ี2  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง  ช้ันป ี3  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง  ช้ันป ี4  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 ล าดับ
เลขต าแหน่งที ่5 หมายถึง  กลุ่มยอ่ยของสาขาวิชา   
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาหลักพระพุทธศาสนา 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการพุทธธรรม 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสมัมนา 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่6  หมายถึง  ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อยของ
สาขาวิชา   
 
 
 
 
2 ) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสตูร  
     หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดงันี ้          

ล าดับเลขต าแหน่งที ่5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู ใช้เลข 0 เป็น
เลขของกลุ่มวิชาชีพคร ู
ล าดับเลขต าแหน่งที ่6 หมายถึง ล าดับของวิชาวิชาเอก 
ประกอบด้วยเลข 6 หลักมคีวามหมายดังนี ้
ล าดับเลขต าแหน่งที ่1- 3  หมายถึง สาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา คือ 220  
 ล าดับเลขต าแหน่งที ่4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 
เลข 1 หมายถึง  ช้ันป ี1  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง  ช้ันป ี2  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง  ช้ันปี 3  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง  ช้ันป ี4  หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4   
ล าดับเลขต าแหน่งที ่5 หมายถึง  กลุ่มย่อยของสาขาวิชา   
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาหลักพระพุทธศาสนา 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาบูรณาการพุทธธรรม 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและสัมมนา 
ล าดับเลขต าแหน่งที ่6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย
ของสาขาวิชา   
2 ) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสตูร  
     หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดงันี้           

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา 30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 รายวิชา 30 หน่วยกิต   
 กลุ่มวชิาภาษาเรียน 9-12 หน่วยกิต กลุ่มวชิาภาษา  เรียน  9-12  หน่วยกิต   
 บังคับ 9 หน่วยกิต บังคับ 9 หน่วยกิต   
 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         3(3-0-6) 001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6)   
 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1      3(3-0-6) 001002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(3-0-6)   
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 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 001003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(3-0-6)   
 เลือก 3 หน่วยกิต เลือก 3 หน่วยกิต   
 001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ             3(3-0-6) 001004 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6)   
 001005 ความงดงามทางภาษาไทย          3(3-0-6) 001005 ความงดงามทางภาษาไทย  3(3-0-6)   
 001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ         3(3-0-6) 001006 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ   3(3-0-6)   
 001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน     3(3-0-6)   
 001008 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 001008 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน      3(3-0-6)   
 001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน      3(3-0-6) 001009 ภาษาเขมรพื้นฐาน        3(3-0-6)   
 001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน         3(3-0-6) 001010 ภาษาฮินดีพื้นฐาน       3(3-0-6)   
 001011 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน      3(3-0-6) 001011 ภาษาฝรั่งเศสพืน้ฐาน     3(3-0-6)   
 001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน          3(3-0-6) 001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน     3(3-0-6)   
 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียน  6-9  หน่วยกิต กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียน  6-9  หน่วยกิต   

 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต   

 002001 วิถีแห่งชีวิต                3(3-0-6) 002001 วิถีแห่งชีวิต                3(3-0-6)   

 002002 ท้องถิ่นไทย                3(3-0-6) 002002 ท้องถิ่นไทย               3(3-0-6)   

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต   

 002003 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต       3(3-0-6) 002003 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต    3(3-0-6)   

 002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   3(3-0-6) 002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ   3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ เรียน  3-6  หน่วยกิต กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรียน  3-6  หน่วยกิต   

 บังคับ 3 หน่วยกิต บังคับ 3 หน่วยกิต   

 003001  การเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 003001  การเป็นพลเมือง    3(3-0-6)   

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต   

 003002  สังคมโลกอนาคต   3(3-0-6) 003002  สังคมโลกอนาคต          3(3-0-6)   

 003003  มนุษย์กับอารยธรรม    3(3-0-6) 003003  มนุษย์กับอารยธรรม    3(3-0-6)   

 003004 อาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 003004 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)   

 003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต   3(3-0-6)   
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 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เรียน  6-9  

หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เรียน  
6-9  หน่วยกิต 

  

 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต   

 004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 004001 เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(3-0-6)   

 004002การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 004002การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6)   

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต   

 004003 การส่งเสรมิสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(3-0-6) 004003 การส่งเสรมิสุขภาพและการออกก าลังกาย  
3(3-0-6) 

  

 004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต  
3(3-0-6) 

004004   สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน แห่งชีวิต     
3(3-0-6) 

  

 004005 อาหารเพื่อชีวิต         3(3-0-6) 004005 อาหารเพื่อชีวิต        3(3-0-6)   

 004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)   004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)     

 กลุ่มวชิาการบริหารจัดการเรียน  3 หน่วยกิต กลุ่มวชิาการบริหารจัดการเรียน  3 หน่วยกิต   

 เลือก 3 หน่วยกิต เลือก 3 หน่วยกิต   

 005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่   3(3-0-6) 005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6)   

 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต    3(3-0-6) 005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต       3(3-0-6)   

 005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน  3(3-0-6) 005003 การจัดการตนเองเพื่อพัฒนางาน 3(3-0-6)   

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ ข.หมวดวิชาเฉพาะ   

 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 34  หน่วยกิต   

 จ านวนรายวิชา 10 รายวิชา ดังนี้ จ านวนรายวิชา 13 รายวิชา ดังนี้ 1) ปรับรหัส 
เพื่อให้แสดง
ถึงรายวิชาใน
กลุ่มวิชาชีพครู 
โดยแสดง
ตัวเลข 0 ใน
รหัสตัวที่ 5  
2) ปรับชื่อ
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รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาบังคับ
เพื่อให้
ครอบคลมุ
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา  
3) ปรับ
จ านวนหน่วย
กิตให้
เหมาะสมกับ
สาระและ
สมรรถนะที่
ก าหนดไว้ใน
ค าอธิบาย
รายวิชามี
รายละเอียด
ดังนี ้

 102211 การพัฒนาหลักสูตร                 3(2-2-5)  102201 การพัฒนาหลักสูตร           3(2-2-5) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 

 102321 การออกแบบและการจดัการเรยีนรู้  3(2-2-5) 102302 การออกแบบและการจดัการเรยีนรู้  
3(2-2-5) 

ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 103111 เทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 103101 เทคโนโลยีการศึกษา   2(1-2-3) 103101 

เทคโนโลยี
การศึกษา 
2(1-2-3) 

 

  103102 นวัตกรรมการศึกษา     2(1-2-3)  เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้
ครอบคลมุ
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา 

 

 104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 104313 การวิจัยการศึกษา  3(2-2-5) 104302การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้   3(2-2-5) ปรับรหสั ช่ือ
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
2(1-2-3) 

ปรับรหสั 
หน่วยกิตและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 105341 จิตวิทยาการศึกษา     3(2-2-5) 105302 จิตวิทยาการศึกษา     3(2-2-5) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 106201 ความเป็นครู     3(2-2-5) 106101 ความเป็นครู      3(2-2-5) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
รายวิชา 

  106102 การศึกษาไทย   2(1-2-3) เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้
ครอบคลมุ
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา 

 

 106402 การบริหารจดัการทางการศึกษา  3(2-2-5) 106203 การบริหารจดัการทางการศึกษา 2(1-2-3) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม   3(2-2-5) 108301 การศึกษาแบบเรียนรวม  3(2-2-5) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

  112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
 

เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้
ครอบคลมุ
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา 

 

 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 4 หน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 2 หน่วยกิต   
 เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 1) ปรับหน่วย

กิตวิชาชีพครู
เลือกลดลง
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เพื่อให้เป็นไป
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูรกลุ่ม
วิชาชีพครูใน
ภาพรวม  
2) เพิ่มจ านวน
รายวิชาให้มี
ความทันสมัย 
ดังนี ้

 102341 ทักษะและเทคนิคการสอน  (1-2-3) 102304 ทักษะและเทคนิคการสอน (1-2-3) ปรับรหสั  
 102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 2(2-0-4) 
102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 2(2-0-4) 

ปรับรหสั  

 103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้  
3(2-2-5) 

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ้
3(2-2-5) 

ปรับรหสั  

 103372 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา  
  103304 การผลิตวดีีทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณส์ื่อสาร

เคลื่อนที่ (1-2-3) 
เพิ่มรายวิชา  

  103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในช้ันเรียน 2(1-2-3) เพิ่มรายวิชา  
  103206  การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การศึกษา 2(1-2-3) 
เพิ่มรายวิชา  

 104352 โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) 103307 โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) ปรับรหสั  
 104411 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 104404 การประเมินทางการศึกษา3(2-2-5) ปรับรหสั  
 104431 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา  
 105242 จิตวิทยาการเรยีนรู้ 2(2-0-4) 105203 จิตวิทยาการเรยีนรู้ 2(1-2-3) ปรับรหสั 

จ านวนหน่วย
กิตและ
ค าอธิบาย

 



    163 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
รายวิชา 

 105243 การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4) 105204 การปรับพฤติกรรม 2(1-2-3) ปรับรหสั 
จ านวนหน่วย
กิตและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) 105205 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 106232 มารยาททางสังคมส าหรบัครู 2(1-2-3) 106204 มารยาททางสังคมส าหรบัครู  2(1-2-3) ปรับรหสั  
 106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) ปรับรหสั 

จ านวนหน่วย
กิตและจ านวน
หน่วยกิต 

 

 106416 การประกันคณุภาพทางการศึกษา  3(2-2-5)  ยกเลิกรายวิชา  
 106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 106406 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 

 
ปรับรหสั  

 108205 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2(2-0-4) 108202 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3) ปรับรหสั และ
จ านวนหน่วย
กิต 

 

 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 เรียนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ปรับรายวิชา

และจ านวน
หน่วยกิตให้
มากขึ้นเพื่อ
เพื่อให้
ครอบคลมุ
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา 
ดังนี ้

 101411 ทักษะวิชาชีพครู 1   1(0-2-1) 101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1 1(0-2-1) ปรับรหสั และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 101412 ทักษะวิชาวิชาชีพครู2 3(0-6-3) 101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2  1(0-2-1) ปรับรหสั 
จ านวนหน่วย
กิต และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

  101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 3  1(0-2-1) เพิ่มรายวิชา  
  101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 4  1(0-2-1) เพิ่มรายวิชา  
  101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 5   1(0-2-1) เพิ่มรายวิชา  
  101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 6   1(0-2-1) เพิ่มรายวิชา  
 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู1      

6(0-360-0) 
101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(0-360-0) ปรับรหสั ช่ือ 

และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู2      
6(0-360-0) 

101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(0-360-0) ปรับรหสั ช่ือ 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 กลุ่มวชิาเอก(บังคับ) กลุ่มวชิาเอก(บังคับ)   
 จ านวนรายวิชา 19 รายวิชา ดังนี้ จ านวนรายวิชา 19 รายวิชา ดังนี้ ข้อเสนอ

ปรับปรุงจาก
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
การวิจัย
หลักสตูรใหล้ด
หน่วยกิต
วิชาเอกลง  ให้
เพิ่มรายวิชา
เลือกเสรีให้
มากขึ้น  เพื่อ
พัฒนาความรู้
ที่กว้างขวาง
ขึ้นในการ
ประกอบ
อาชีพ   

  220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา  
 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา  
 220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 220133 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษาพระพุทธศาสนา  

3(3-0-6) 
  

 220134 พุทธภาวนา 1 2(0-90-0) 220134 พุทธภาวนา 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือวิชา
และปรับ
หน่วยกิต 

 

  220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชา  
  220136 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา2 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา  
  220231 ชาดกศึกษา 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา  
 220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น

วิชาเลือก 
 

 220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น
วิชาเลือก 

 

 220231 พุทธภาวนา 2  2(0-90-0)  ยกเลิกรวมกับ  
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
วิชาพุทธ
ภาวนา 1 

 220232 พุทธศาสนพิธี 2(1-2-3) 220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 3(2-2-5) แก้ไขช่ือวิชา
และปรับเพิ่ม
หน่วยกิต 

 

 220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น
วิชาเลือก 

 

 220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) 220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย 3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต
ให้มีปฏิบัต ิ

 

  220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน 3(2-2-5) เพิ่มจากเดมิ
เป็นวิชาเลือก 

 

 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์3(3-0-6) 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห ์3(3-0-6)   
 220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 2203241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา 1          

3(3-0-6) 
แก้ไขช่ือวิชา 
แก้ไขรหสัวิชา 

 

 220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 220314 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) วิชา แก้ไขรหัส
วิชา 

 

 220316 เทววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น
วิชาเลือก 

 

 220332 พระไตรปฎิกศึกษา 3(3-0-6) 220332 พระไตรปฎิกศึกษา 3(3-0-6)   
 220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น

วิชาเลือก 
 

 220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6)   
 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม   3(3-0-6) แก้ไขช่ือวิชา  
  220336 ศิลปะและโบราณคดี 3(2-2-5) เพิม่รายวิชา  
  220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา 2  3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา  
 220442 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น

วิชาเลือก 
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6)  ถอดออกเป็น

วิชาเลือก 
 

  220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) เพิ่มจากเดมิ
เป็นวชิาบังคับ 

 

 กลุ่มวชิาเอก (เลือก) กลุ่มวชิาเอก (เลือก)   
 จ านวนรายวิชา 14 รายวิชา ดังนี้ จ านวนรายวิชา 16 รายวิชา ดังนี้   
 220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)  ปรับแก้รหสั

วิชา ช่ือวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชาแล้ว
น าไปเป็นวิชา
บังคับ 

 

 220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6)   
  220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม

เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

  220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม
เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

  220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม
เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

  220315 เทววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม
เป็นวิชาบังคับ 
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น ามาเป็นวิชา
เลือก 

  220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม
เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

 220235 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน 3(3-0-6)  น าไปเป็นวิชา
บังคับ 

 

 220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6)  ตัดออก  
 220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 220341ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) ปรับแก้

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

  220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา 
3(2-2-5) 

เพิ่มรายวิชา  

  220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชา  
  220441พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา 

หลักสตูรเดิม
เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

 220441 พุทธจริยศาสตร์ 3(3-0-6)  ตัดออก  
  220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) หลักสตูรเดิม

เป็นวิชาบังคับ 
น ามาเป็นวิชา
เลือก 

 

 220443 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)  ตัดออก  
 220445 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 220443 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา  



    169 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6)  ตัดออก  
 220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) 220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา  
 220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) แก้ไขรหสัวิชา  
 220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) แก้ไขรหสัวิชา  
 220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3)  น าไปเป็นวิชา

บังคับ 
 

 220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) 220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา  3(2-2-5)   
 ค าอธิบายรายวิชา 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   กลุ่มวิชาภาษา 

   

 บังคับ 9  หน่วยกิต บังคับ 9 หน่วยกิต   
 001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร การใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่ เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร การใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน กระบวนการพัฒนาด้านการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี 

  

 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  การฟังข้อความสั้นๆ การออกเสียงใน
ระดับค า วลี และประโยค การอ่านป้ายประกาศ แบบฟอร์ม ใบ
สมัคร ฉลากสินค้าต่างๆ การเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง การ
เขียนบรรยายเหตุการณ์ และการจดบันทึก 

001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     การฟังข้อความสั้นๆ การออก
เสียงในระดับค า วลี และประโยค การอ่านป้ายประกาศ 
แบบฟอร์ม ใบสมัคร ฉลากสินค้าต่างๆ การเขียนข้อความ
เกี่ยวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ์ และการจดบันทึก 

  

 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับ
ที่ซับซ้อนข้ึน การฟังและการพดู แสดงความคดิเห็นประกอบ การ
อ่านจับใจความส าคัญในระดับย่อหน้า การเขียนอธิบายเกี่ยวกับคน 

001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6) 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ซับซ้อนข้ึน การฟังและการพูด แสดงความคิดเห็น
ประกอบ การอ่านจับใจความส าคญัในระดับย่อหน้า การเขยีน
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สิ่งของ และสถานท่ี อธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของ และสถานท่ี 

 เลือก 3 หน่วยกิต เลือก 3 หน่วยกิต   
 001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ 
ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอในเชิงให้
ความรู้ ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียนประชาสมัพันธ์และ
โฆษณา การเขียนโครงการ การเขยีนรายงานส าหรับงานอาชีพ 
และการเขียนจดหมาย 

001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมี
ศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การน าเสนอ
ในเชิงใหค้วามรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน
ประชาสมัพันธ์และโฆษณา การเขยีนโครงการ การเขียน
รายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

  

 001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
ความส าคญัและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศลิป์ การรบัรู้ถึง
ความงดงามทางภาษา  การประเมินคุณค่าใหส้อดคล้องกับเนื้อหา 
และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่างๆ 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
ความส าคญัและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศลิป์ การ
รับรู้ถึงความงดงามทางภาษา  การประเมินคณุค่าให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ 

  

 001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารส าหรับงานอาชีพอย่างมี
ศิลปะ ถูกต้อง            ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การ
น าเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การโต้ตอบ
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้ข้อมูลเกีย่วกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่าง
มีศิลปะ ถูกต้อง  ตามกาลเทศะ บุคคล  และโอกาส การ
น าเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ่านบทความ
เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว 
การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสอบถาม และการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 

  

 001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
    ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน 
ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน 
หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
   ทักษะการฟั ง พูด  ภาษาจีนกลางเพื่ อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง                ภาษาจีนกลาง
ตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการ
อ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 

  

 001008 ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษร

001008 ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษร
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โรมัน และการสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โรมัน และการสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน            การสนทนา ในชีวิตประจ าวันท่ีสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน การสนทนา ในชีวิตประจ าวันที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

  

 001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับ
สระ การแจกรูปนาม คุณศัพท์ สังขยา สรรพนาม กริยา กริยา
วิเศษณ์ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 

001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะ
กับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท์ สังขยา สรรพนาม กริยา 
กริยาวิเศษณ์  ลักษณะประโยคพื้ นฐาน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

 001011 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้น การฟัง การ
พูด การอ่าน             และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

001011 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) 
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้น การฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวัน  

  

 001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์ รูปประโยคพื้นฐาน ถ้อยค า 
ส านวนที่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ระดับเสียง โครงสร้างทางไวยากรณ์  รูปประโยคพื้นฐาน 
ถ้อยค า ส านวนที่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

  

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียน  6-9  หน่วยกิต กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ เรียน  6-9  หน่วยกิต   
 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต   
 002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) 

ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการด ารงชีวิต 
การด ารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติภาพ 
การตัดสินคุณค่าของการกระท า และมาตรฐานทางจริยธรรม 

002001 วิถีแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
ความหมายและคุณค่าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตาม
หลักศาสนา เป้าหมายของชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
ด ารงชีวิต การด ารงตนอย่างมีสันติสุขและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีสันติภาพ การตัดสินคุณค่าของการกระท า และ
มาตรฐานทางจริยธรรม 

  

 002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและ

002002 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ
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สังคมของท้องถิ่น  ต่างๆ ในประเทศไทย ความส าคัญ คุณค่า และ
ความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลส าคัญของท้องถิ่นไทย
และท้องถิ่นโคราช 

และสังคมของท้องถิ่น  ต่างๆ ในประเทศไทย ความส าคัญ 
คุณค่า และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลส าคัญ
ของท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
 
 

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต   
 002003 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 

องค์ประกอบของความเป็นมนุษย ์พฤติกรรมและปัจจยัที่เกี่ยวข้อง 
การรู้จัก และพัฒนาตนเองการอยูร่่วมกับผู้อื่น การท างานเป็นหมู่
คณะ และการด าเนินชีวิตให้มคีวามสุข 

002003 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง การรู้จักและพัฒนาตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
การท างานเป็นหมู่คณะ และการด าเนินชีวิตให้มีความสุข 

  

 002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับ
ปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์  ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม  
ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม  
การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับ
ปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์  ความซาบซึ้งในคุณค่าความงดงาม 
ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม 
การเข้าถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย์ 

  

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรียน  3-6  หน่วยกิต กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  เรียน  3-6  หน่วยกิต   
 บังคับ 3 หน่วยกิต บังคับ 3 หน่วยกิต   
 003001  การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ และความรับผิดชอบ 
ความส าคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่ง
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

003001  การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
ความหมายและความส าคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และ
ความรับผิดชอบ ความส าคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของ
สังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

  

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก  0-3 หน่วยกิต   
 003002  สังคมโลกอนาคต  3(3-0-6) 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษา
อนาคต แนวโน้มความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม 

003002  สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษา
อนาคต แนวโน้ม  ความเป็นไปได้ของปัญหาประชากร 
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พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ
จริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่อ
อนาคต การเตรียม ความพร้อม ส าหรับ การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
และสังคมไทยในอนาคต 

สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และ
ผลกระทบต่ออนาคต การเตรียม  ความพร้อม ส าหรับ  
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 

 003003  มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก พัฒนาการ  อารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง
สมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม  
ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และ 
ภูมิรัฐศึกษา 

003003  มนุษย์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ อารยธรรมตะวันออกและ
ตะวันตก พัฒนาการ  อารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์อารยธรรม 
ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐ
ศึกษา 

  

 003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
หลักการ ท่ีมา และความส าคญั ของการรวมกลุม่ประชาคม ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหว่าง-ประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม  
กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรฐัศึกษาของประเทศต่างๆ 
 ในอาเซียน การเจรจาและความรว่มมือในประชาคมอาเซียน  
กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่างๆ ศักยภาพ ความเข้มแข็งและ
ความ พร้อมของอาเซียนในการก้าวสู่เวทีโลก 

003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
หลักการ ที่มา และความส าคัญ ของการรวมกลุ่มประชาคม 
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง-ประเทศ บริบททางสังคม 
วัฒนธรรม  กระบวนทัศน์ เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน การเจรจาและความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนและข้อตกลงต่า งๆ 
ศักยภาพ ความเข้มแข็งและความ พร้อมของอาเซียนในการ
ก้าวสู่เวทีโลก 

  

 003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการ
ของกฎหมาย ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบ
กฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐาน  
ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล 
ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การ
กระท าความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

003005 กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 
กฎเกณฑ์ ควบคุม  ความประพฤติของสมาชิกในสั งคม 
วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภทของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย 
สิทธิหน้าที่ขั้นพื้นฐาน  ของบุคคลและการใช้สิทธิ หลักทั่วไป
กฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ 
ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท าความผิดทางอาญา 
รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 

  

 003006  แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(3-0-6)     003006 แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3(3-0-6)       
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 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ  
การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค่า
สารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการบรรณานุกรม
และการอ้างอิง 
 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 
การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ การ
ประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท า
รายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   เรียน  6-9  
หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรียน  
6-9  หน่วยกิต 

  

 บังคับ 6 หน่วยกิต บังคับ 6 หน่วยกิต   
 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและชีวิตประจ าวันวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ต 
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคม
และจริยธรรม กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การใช้โปรแกรมประยุกต์ส านักงาน การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้
ทางด้านสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
ทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและชีวิตประจ าวันวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และ
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสาร 
อินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการ 
ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ส านักงาน  
การใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้านสารสนเทศเพื่อ
แสวงหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  

 004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ 
ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตผุล การวิเคราะห์ข้อมลูและข่าวสาร 
กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ  
3(3-0-6) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข่าวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ  
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

 เลือก 0-3 หน่วยกิต เลือก 0-3 หน่วยกิต   
 004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย3(3-0-6) 004003 การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย   
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  การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัยต่างๆ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 
4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม  และปัญญา การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศ การจัดการ
ความเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในการดูแล
สุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
เสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกก าลังกาย การฝึกปฏิบัติการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 

3(3-0-6) 
  การส่ งเสริมสุขภาพตาม ช่วงวัยต่ างๆ  แบบองค์ รวม 
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม  และปัญญา การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ การจัดการความเครียด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรที่
ใช้ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 
 ทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออก
ก าลังกาย การฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

 004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืน แห่งชีวิต 
3(3-0-6) 
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึง
ปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานท่ีมีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ 
มลภาวะในรูปแบบตา่งๆ และแนวทางป้องกันแก้ไข   

004004 สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืน แห่งชีวิต 
3(3-0-6) 
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีต
ถึงปัจจุบัน ปัญหาการใช้พลังงานที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน 
ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่างๆ และ แนวทางป้องกันแก้ไข   

  

 004005 อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรใน
โครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและ การควบคุม
คุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่าทางโภชนาการ 
หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน 
ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

004005 อาหารเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ 
การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตร
ในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและ 
การควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณค่า
ทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหาร
โดยใช้ความร้อน ความเย็น การท าแห้ง หมักดอง การใช้
สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

  

 004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6)   
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน หลักการท างานเบื้องต้นและการใช้งานเครื่องมือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในสถานที่ท างาน คอมพิวเตอร์ 

004005 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)   
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน หลักการท างานเบื้องต้นและการใช้งาน
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในสถานที่ท างาน 
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เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและจริยธรรม 
 

คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 

 กลุ่มวชิาการบริหารจัดการเรียน 3 หน่วยกิต กลุ่มวชิาการบริหารจัดการเรียน 3 หน่วยกิต   
 เลือก 3 หน่วยกิต เลือก 3 หน่วยกิต   
 005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ 
การผลิตการบริการ การเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการ
เป็นผู้น ายุคโลกาภิวัตน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสาร
องค์กร การท างานเป็นทีม 

005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่  3(3-0-6) 
แนวคิดพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด ทรัพยากร
มนุษย์ การผลิตการบริการ การเงินและบัญชี โดยบูรณาการ
กับแนวคิ ดหลั ก เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง จริยธรรม ในการ
ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้น ายุคโลกาภิวัตน์ ด้านการ
บริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การท างานเป็นทีม 

  

 005002 เศรษฐกิจกับวถิีชีวิต 3(3-0-6) 
วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  การจัดการทรัพยากร การบริโภค การผลิต การตลาด 
การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ  สภาพปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 

005002 เศรษฐกิจกับวถิีชีวิต 3(3-0-6) 
วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  การจัดการทรัพยากร  การบริโภค  การผลิต 
การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพ
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจ
สังคมปัจจุบัน 

  

 005003 การจัดการตนเองเพ่ือพัฒนางาน 3(3-0-6) 
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท างาน การตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการ
ท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมั่นในตนเอง 
เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล และวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ใน
ส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

005003 การจัดการตนเองเพ่ือพัฒนางาน  3(3-0-6) 
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท างาน การตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคใน
การท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล และวิธีการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ 
เครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ข.หมวดวิชาเฉพาะ ข.หมวดวิชาเฉพาะ   

 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ 34  หน่วยกิต   

 จ านวนรายวิชา 10 รายวิชา ดังนี้ จ านวนรายวิชา 13 รายวิชา ดังนี้   

 102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)  
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร  พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร  ความ
เป็นมาและพัฒนาการของหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุง 
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล และ
หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ การออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบ
จุลภาค  ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร     

102201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน
การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพฒันาหลักสตูร การพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา และแนวโนม้ในการพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสตูรและการจัดท าหลักสตูร การน าหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การน าผล  
การประเมินหลักสตูรไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูรที่สอดคล้อง
กับผู้เรยีน สังคม และประเทศชาต ิ

  

 102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน สมองกับการเรียนรู้ 
รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิค
การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้   การใช้สื่อและ
การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  การปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแผน 
 

102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน ทฤษฎีและรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดการช้ันเรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัด 
การเรียนรู้ การปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติและการสร้าง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

  

 103111 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3)   
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ หลักการ  ทฤษฎี เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การสื่อสารและการสื่อ
ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  การจ าแนก
ประเภทสื่อการเรียนการสอน ออกแบบ ผลิต ประเมินผล และ
บ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา การเลือก 
การใช้แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
 

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา วิธี
ระบบ การสื่อความหมาย เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบ การพัฒนา 
การใช้ และการประเมินสื่อการสอน  แหล่งเรียนรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสื่อสาร  การประยุกต์ ใช้     
ประเด็นปัญหาและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
     ปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา และประเมินผลสื่อการสอน 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ 
 
 

  103102 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3)  
พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
หลักการ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา การน าเอาวิธีระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา 
การออกแบบ การพัฒนา และน าไปใช้ การประเมินและ
ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 
         ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ใช้ในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  

 104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5) 
ความหมายของการทดสอบ การวัด  และการประเมินผล  
หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การน า

104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้ เรียน การปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล  การวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  การประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ   
การประเมินผลย่อย  และการประเมินผลรวม การสร้างและใช้
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ลักษณะของเครื่องมือ
วัดที่ดี การบริหารการสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ  แนว
ทางการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สามารถวัดและประเมินผลได้ ประกอบด้วย การจ าแนก
พฤติกรรมทางการศึกษา การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 
การเลือกเครื่องมือวัดผล การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผล การใช้สถิติในการวัดและประเมินผลการศึกษา 
การตัดสินผลการเรียนรู้ และการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน   

 104313 การวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) 
ความหมาย ความมุ่งหมาย  ความส าคัญ จรรยาบรรณของนักวิจัย  
ทฤษฎี ก ารวิจั ย  รูป แบบการวิ จั ย  การออกแบ บการวิจั ย  
กระบวนการวิจัย  การวางแผนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การ
น าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา 
การวิจัยใน ช้ันเรียน การเสนอโครงการเพื่อท าวิจัย การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

104302การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยเพื่อใช้พัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน การก าหนดประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือ
และการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การเลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดท าโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  

 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) 
ความหมาย ประเภท ขอบข่าย เทคนิค กระบวนการของการ
ปรึกษาและการแนะแนว  โดยเน้นการฝึกทักษะการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาและการให้บริการแนะแนว 
 

105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(1-2-3) 
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  
ฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาและการจัดบริการแนะแนว การ
น าหลักการของจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวไปใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ เรียนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึ ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) 

ความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษา  ทฤษฎีและ
ลักษณะพัฒนาการของมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ  การใช้หลักจิตวิทยาใน
การจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง  แบบการเรียนรู้  ศักยภาพและความถนัด  

105302 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) 
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จติวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
การเรยีนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ตา่งๆ จิตวิทยากับการ
จัดการเรียนการสอน การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

  

 106201 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
หลักการและปรัชญาการศึกษา ความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท 
หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของ
ครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู ความก้าวหน้าและการพัฒนาสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทาง
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รัก 
เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน อดทนและรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ 
ศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 

106101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
ความส าคญัของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู 
คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู ความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ได้ การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู มีจติวิญญาณความเป็นครู มีปฏิสมัพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลีย่นแปลง การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษาครูแห่งแผ่นดิน 

  

  106102 การศึกษาไทย 2(1-2-3) 
ความหมาย ความมุ่งหมายและความส าคญัของการศึกษา 
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประวัติการศึกษาไทย  ระบบการจัด
การศึกษา แผนการศึกษาชาติและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และกลวิธีการจดั
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกีย่วกับ
การจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคณุภาพ
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจดัการคณุภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 
และสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคณุภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ด ้

 106402 การบริหารจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ความเป็นมาของระบบการศึกษา  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย ทฤษฎี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษาและ
หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น
ระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา การท างาน
เป็นทีม การจัดท าโครงการทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ 
การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน สามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีคุณภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีภาวะผู้น า 
สามารถในกรประสานประโยชน์และสามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ 
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 

106203 การบริหารจัดการทางการศึกษา  
2(1-2-3) 
ทฤษฎี รูปแบบและระบบการบริหารการศึกษา หลักการ
บริหารจดัการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดตอ่สื่อสารในองค์กร การ
ท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ 
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจรติ การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม 
คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพท่ีคุรุสภาก าหนด การปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

  

 108361 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สิทธิตามกฎหมาย
ส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษในการศึกษา จิตวิทยาส าหรับเด็ก
พิเศษ การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีความ
ต้องการพิเศษ การบริหารจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนรู้ตาม
การตอบสนองของผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลและ
เป็นธรรม การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก นวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง การท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้ปกครองและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก การจัดเครื่องมือและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กและ

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ลักษณะเฉพาะ
และการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ โดย
สามารถจัดช้ันเรยีนและบูรณาการการเรยีนรู้ ออกแบบตาม
แนวคิดการเรียนรู้ทีเ่ป็นสากลและเป็นธรรมทีเ่หมาะสมกับวัย
และตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในช้ันเรยีนรวม 
เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้ ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนที่มีความแตกต่าง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
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เป็นรายบุคคล 
 

ความสามารถของผู้เรียนโดยท างานเป็นทีมร่วมกับผู้ปกครอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 4 หน่วยกิต กลุ่มวชิาชีพครูเลือก 2 หน่วยกิต   

 เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต   

 102341 ทักษะและเทคนิคการสอน (1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญของการฝึกทักษะการสอน นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การออกแบบและฝึกทักษะ
การสอน 

102304 ทักษะและเทคนิคการสอน (1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญของการฝกึทักษะการสอน นวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ การออกแบบและ 
ฝึกทักษะการสอน 

  

 102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 2(2-0-4) 
ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพปัญหา และความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนการสอน บริบทของห้องเรียน โรงเรียน สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 

102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 2(2-0-4) 
ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพปัญหา และ
ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน บริบทของห้องเรียน 
โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการ
เรียนการสอนของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 

  

 103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ รูปแบบและประเภทของสือ่ต่างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ่มเล็ก 
สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทและสาระการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิด
เกี่ยวกับระบบและวิธรีะบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรยีนรู ้

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ้ 
3(2-2-5) 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อ
การเรยีนรู้ รูปแบบและประเภทของสื่อต่างๆ สื่อรายบุคคล 
สื่อกลุ่มเล็ก สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทางไกล การออกแบบและการ
ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและสาระการ
เรียนรู้ การประยุกต์วิธีระบบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนา
สื่อเพื่อการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนประเภทต่างๆ โดยค านึงถึง
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
     ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และพฒันาสื่อเทคโนโลยีและ
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สื่อสารการศึกษาเพื่อการเรยีนรู ้

 103372 นวัตกรรมการศึกษา   3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา ออกแบบ พัฒนา และการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหา และการพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อออกแบบ
พัฒนาและเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามสภาพท้องถิ่น การน าไปทดลองใช้ การแก้ไข
ปรับปรุง และการประเมินผล 

   

  103304 การผลิตวีดีทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ (1-2-3) 
การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 
ประเภทและการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการถ่ายท า การ
ตัดต่อโดยใช้แอพลิเคช่ัน จรรยาบรรณ และการเผยแพร่ 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์วดีิทัศน์โดยใช้อุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ 

  

  103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
ในชั้นเรียน 2(1-2-3) 
หลักการ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบและ
ลักษณะของบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบบทเรยีน 
การน าไปใช้ในการเรียนการสอน และการประเมิน การบริหาร
จัดการการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับระบบการศึกษา 
ปฏิบัติการใช้ LMS สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียน
การสอน 

  

  103206 การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
การศึกษา 
แนวคิด หลักการ การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
ตัวการ์ตูนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้การ์ตูน

  



    184 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เพื่อการเรยีนการสอน จรรยาบรรณ และการเผยแพร ่
ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือการต์ูนเพื่อการศึกษา 

 104352 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรม
การศึกษา ออกแบบ พัฒนา และการเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อการ
แก้ปัญหา และการพัฒนาการเรียนการสอน ฝึกวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อออกแบบ
พัฒนาและเสนอรูปแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนการสอนตามสภาพท้องถิ่น การน าไปทดลองใช้ การแก้ไข
ปรับปรุง และการประเมินผล 
 

103307 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย  
3(2-2-5) 
ความหมาย หลักการ ความส าคัญ ประเภท การออกแบบและ
พัฒ นา การ เผยแพร่  ก ารน า ไป ใช้  และการประ เมิ น
สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิเมช่ันเพื่อการศึกษา การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและแอนิ
เมช่ัน แนวคิดสื่อเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์
ผู้เรียน การวางโครงเรื่อง การออกแบบแผ่นเรื่องราว บท การ
ออกแบบฉาก การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบผล
ย้อนกลับ การท าต้นแบบเพื่อการผลิต การพัฒนาและการ
ทดสอบ 
ปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา 

  

 104411 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคัญ ขอบข่าย กระบวนการ
ของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการประเมินทาง
การศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา การ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การน าผลที่ได้จากการ
ประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา บทบาทและหน้าที่
ของครูและผู้บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา 
แนวโน้มความคิดใหม่และปัญหาในการประเมินทางการศึกษา 
 

104404 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
ความห ม าย  ค วาม มุ่ งห ม าย  ค วาม ส าคั ญ  ขอบ ข่ าย 
กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การวางแผนการ
ประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทาง
การศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การน า
ผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา 
บทบาทหน้ าที่ ของครูและผู้ บ ริห ารการศึ กษากับการ
ประเมินผลทางการศึกษา แนวโน้มความคิดใหม่และปัญหา
ทางการประเมินทางการศึกษา 

  

 104431 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
ความหมาย ลักษณะ และประโยชน์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา 
นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา การเขียนรายงานการวิจัย ฝึก
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ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 105242 จิตวิทยาการเรียนรู้  2(2-0-4) 
ความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู้   ความสัมพันธ์ของการ
เรียนรู้กับบุคลิกภาพ ทฤษฎีการเรียนรู้  การถ่ายทอดการเรียนรู้  
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

105203 จิตวิทยาการเรียนรู2้(1-2-3) 
ความหมาย ความเป็นมาของการเรียนรู้ มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรยีนรู้ ความรู้ การเรียนรูต้ามแนวคิดทฤษฎีกลุม่ต่างๆ 
การจูงใจ แบบการรู้คดิและแบบการเรยีนรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของทฤษฎีการเรยีนรู้ 

  

 105243 การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4) 
ความหมาย  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม  การประเมิน
พฤติกรรม  โปรแกรมการปรับพฤติกรรม  ขั้นตอนการปรับ
พฤติกรรม  และจรรยาบรรณ 
 

105204 การปรับพฤติกรรม 2(1-2-3) 
ความหมายของการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคนิค
ที่ใช้ การประเมินพฤติกรรม โปรแกรมและ ขั้นตอนปรับ
พฤติกรรม จรรยาบรรณ เน้นการฝึกปฏิบัติ 

  

 105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) 
ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม กลุ่ม

และกระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสั งคมประกิต  การสื่ อ
ความหมาย การรับรู้ทางสังคม ทัศนคติ การคล้อยตาม การยอมรับ
นวัตกรรม การสร้างขวัญและก าลังใจ แรงจูงใจทางสังคม การ
ร่วมมือ การแข่งขัน ความขัดแย้ง และผู้น าผู้ตาม 
 

105205 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจติวิทยาสังคม 2(1-2-3) 
ความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม การรู้คิดและความรู้ทางสังคม 
การระบุเหตุและค าอธิบายทางสังคม ตัวตนและเอกลักษณ์ 
ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลทางสังคม พฤติกรรมใน
กลุ่ม ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ ความล าเอียงและการกีดกัน 
พฤติกรรมระหว่างกลุ่ม ความก้าวร้าว พฤติกรรมนิยมสังคม 
ความประทับใจและความสนิทสนม ภาษาและการสื่อสาร 
วัฒนธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม 12 
กิจกรรม 

  

 106232 มารยาททางสังคมส าหรับครู 2(1-2-3) 
มารยาทของครูในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การออกสังคม การพูด 
การฟัง การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ การ
นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม 

106204 มารยาททางสังคมส าหรับครู 2(1-2-3) 
มารยาทของครูในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การออกสังคม การ
พูด การฟัง การรับประทางอาหาร การแต่งกาย การต้อนรับ 
การนันทนาการ การฝึกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม 

  

 106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของชุมชน หลักการ

106205 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
แนวคิดและหลักการของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของ
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พัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ชุมชน รูปแบบของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและส ารวจปัญหาชุมชน การวางแผน
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การฝึกปฏิบัติการภาคสนามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษาเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ส าหรับการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและส ารวจ
ปัญหาชุมชน การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา (2-2-5) 
ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 
การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพ ภายนอก 
หน่วยงานควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
และการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพทางการศึกษา  
ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 

   

 106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ  
วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

106405 กฎหมายการศึกษา3(3-0-6) 
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ  
วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติส าหรับครู
และบุคคลากรทางการศึกษา 

  

 108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ2(2-0-4) 
หลักและวิธีการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การวางแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ การเลือกใช้สื่อในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การ
สอนอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
(Universal Design Learning: UDL) การสอนตามการตอบสนอง
ของผู้ เรี ยน  (Response to Intervention) การสอน เด็ กที่ มี
ความสามารถแตกต่าง (Multiple Intelligence: MI) การสอนเด็ก
โดยเพื่อนช่วยสอน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนอง
ความต้องการพิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่

108202 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
2(1-2-3) 
หลักการและวิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การวางแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อในการสอนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ การสอนอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design Learning: 
UDL) การสอนตามการตอบสนองของผู้เรียน (Response to 
Intervention) การสอนเด็กที่มีความสามารถหลากหลาย 
(Multiple Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพื่อนช่วยสอน 
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มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการ

พิเศษที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษและที่ความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

  112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) 
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาการเป็นครู 
ภาษาต่างประเทศส าหรับการเรียนรู้และสื่อสารเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพครู ประกอบด้วย การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันต ิ

เพิ่มรายวิชา
เพื่อให้
ครอบคลมุ
มาตรฐาน
ความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพของคุรุ
สภา 

 

 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
 เรียนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต   
 101411 ทักษะวิชาชีพครู 1  1(0-2-1) 

การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการ
วิ เคราะห์ข้ อมู ล  ทักษะการสื่ อสาร และการมี ส่ วนร่วม ใน
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  

101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(0-2-1) 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้เรียน และการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  

 101412 ทักษะวิชาวิชาชีพครู2 3(0-6-3) 
การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร การมีภาวะผู้น าและผู้น า และ
การมีส่วนร่วมในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน 
 

101202 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(0-2-1) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101201 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

  

  101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101202 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การทดลองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง 

  101304 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 4 1(0-2-1) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101303 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย  การศึกษาและวิเคราะห์
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล และการทดสองสอนใน
สถานการณ์จ าลอง 

  

  101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 1(0-2-1) 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การ
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ออกแบ บทดสอบ  ข้อสอบ หรือ เครื่ อ งมื อวั ดผล  การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 

  101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 1(0-2-1) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101405 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 5 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนด้วยการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การศึกษาลักษณะพัฒนาการของ
ผู้ เรียน การศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
จุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การศึกษาและวิเคราะห์
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การ
ออกแบ บทดสอบ  ข้อสอบ หรือ เครื่ อ งมื อวั ดผล  การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลายและสามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัด
และประเมินผลผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 

  

 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู1  6(0-360-0) 
พ้ืนความรู้ :  สอบผ่านรายวิชา 101142 ทักษะวิชาชีพครู 2 
การปฏิบัติการสอน การเลือกใช้ ผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การศึกษานักเรียน
เป็นรายกรณี  งานธุรการใน ช้ันเรียน การปฏิบั ติ งานอื่น ใน
สถานศึกษา  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การวิจัย

101501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-360-0) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101406 การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 6 
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน ปฏิบัติ งานอื่นที่ ได้รับ
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและการสะท้อนผล
ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา 

 101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู2 6(0-360-0) 
พ้ืนความรู้ :  สอบผ่านรายวิชา 101521 การปฏิบัติการทาง
วิชาชีพครู 1 
 การปฏิบัติการสอน การเลือกใช้สื่อ ผลิตสื่อ และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี  งานธุรการในช้ันเรียน การ
ปฏิบัติงานอื่นในสถานศึกษา การบันทึกและรายงานผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและสะท้อน
ผลระหว่างปฏิบัติและหลังการสอนในสถานศึกษา 

101502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-360-0) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 101501 การปฏิบัติการสอน
ในสถานศกึษา 1 
การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผลและน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกและสามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน ปฏิบัติ งานอื่นที่ ได้รับ
มอบหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาการศึกษา 

  

 2. กลุ่มวิชาวิชาเอก 
2.1. บังคับวิชาเอก 

2. กลุ่มวิชาวิชาเอก 
2.1. วิชาเอกบังคับ 

  

  220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย3(3-0-6)  
ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  พุทธประวัติโดยสังเขป  การก าเนิด
พระพุทธศาสนา การวางรากฐานการเผยแผ่ธรรมวินัยช่วงสอง
ทศวรรตแรกของพระพุทธเจ้า  เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน 
การสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่  1-3  การแยกนิกายของ
พุทธศาสนา  การเผยแผ่และการขยายตัวออกนอกอินเดีย  
ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย   การฟื้นฟูพุทธ
ศาสนาในอินเดียยุคอนาคาริกธรรมปาละ  ชาวพุทธใหม่ยุค 
ดร.อัมเบ็ดกการ์ สถานการณ์พุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน 
 
 

เพิ่มรายวิชา เพิ่มเตมิตาม
ข้อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา  3(3-0-6)  
หลักไวยากรณ์ การอ่านและการแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้

220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
3(3-0-6)  

แก้ไข
ค าอธิบาย
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ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษาบาลใีนภาษาไทย ภาษาบาลีกับ
พระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนา
สั้น ๆ  หรือโดยย่อจากเอกสารคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาบาลี 

ศึกษาประวัติภาษาบาลี วรรณกรรมภาษาบาลีในประเทศไทย 
หลักไวยากรณ์  การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษาบาลีใน
ภาษาไทย ฝึกทดลองค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ  
หรือโดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี         

รายวิชา  

 220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา  
3(3-0-6) 
หลักไวยากรณ์ การอ่านและการแปลภาษาสันสกฤตเบื้องต้น การ
ใช้ภาษาสันสกฤตและการใช้ค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษา
สันสกฤตกับพระพุทธศาสนา  ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหา
พระพุทธศาสนาสั้น ๆ จากเอกสารคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาค
ภาษาสันสกฤต  

220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 
3(3-0-6) 
ประวัติภาษาสันสกฤต  หลักไวยากรณสันสกฤต  การอานและ
การแปลภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต 
การเขียนค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับ
พ ระ พุ ท ธศ าส น า  ฝ ก ท ด ล อ งศึ ก ษ าค น ค ว า เนื้ อ ห า
พ ระพุ ท ธศ าสน าสั้ น ๆ  จ าก เอก ส ารคั ม ภี ร สั น สกฤต
พระพุทธศาสนา 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 220134 พุทธภาวนา 1  2(0-90-0) 
ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติสมถภาวนา การฝึกปฏิบัติ
ในสมถภาวนาในการท าจิตให้ตั้งมั่นและวิธีควบคุมอารมณ์ที่ถูกต้อง  
การประยุกต์สมถภาวนาใช้ในชีวิตประจ าวันและการบ าเพ็ญตนเพือ่
ประโยชน์แก่สังคม   

220134 พุทธภาวนา 3(2-2-5) 
หลักสมถภาวนา หลักวิปัสสนาภาวนา การฝึกปฏิบัติ ใน 
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อานาปานสติ มหาสติปัฏฐาน 
การป ระยุ กต์ ส มถภ าวน าและวิปั สสนาภาวนาใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมตาม
หลักการภาวนา ศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติภาวนาในพุทธ
ศาสนา 

รวมรายวิชา 
แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต
ให้มีการปฏิบตั ิ

ปรับแก้ตาม
ค าแนะน า
ผู้ทรงคุณวุฒิ  วิชา
ลักษระนีส้ าหรบั
ฆราวาสควรปรับลด
ความเข้มข้นลง   

  220135 พระสาวกและนกัปราชญ์ชาวพุทธ 3(3-0-6) 
วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปรัชญาชาวพุทธ ทั้ง
ใน ป ระ เท ศ และต่ า งป ระ เท ศ ที่ มี บ ท บ าท  ส าคั ญ ต่ อ
พระพุทธศาสนา เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร  
พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหาปชาบดีเถรี สามเณร
บัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรราหุล  นางขุชชุตตรา 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
พระธรรมโกศาจารย์  (พุทธทาสภิกขุ ) ดร.เอ็มเบดการ์ 

เพิ่มรายวิชา  



    192 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
อนาคาริก ธรรมปาละ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อาจารย์    
สุชีพ ปุญญานุภาพ 

  220136 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   
2 3(2-2-5) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220132 ภาษาบาลีเพ่ือ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
ศึกษาการแปลภาษาบาลี การแต่งภาษาบาลี ฉันทลักษณ์
เบื้องต้น จ าแนกหรือแยกแยะภาษาบาลีในภาษาไทยได้ 
ค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับ
ภาษาบาลี  
ฝึกปฏิบัติการศึกษาในส านักเรียนภาษาบาลี การสมัมนาภาษา
บาล ี

เพิ่มรายวิชา  

 220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 
ทรรศนะและเหตผุลของศาสดาและปรัชญาเมธีที่ส าคญัที่เกี่ยวกับ
เรื่องอุดมคติและอดุมการณ์ของชีวิต  และสังคม บาป บุญ คุณ  
โทษ  ความถูก  ความผิด  ความควร  ไม่ควร  ทางจริยธรรม  
มาตรฐานที่ใช้ตัดสินปัญหาทางจรยิธรรม 

220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6)  
ทฤษฎีคุณค่า ประเภทของคณุค่า การตัดสินคณุค่า การใช้
มาตรฐานทางจริยธรรมตดัสินพฤติกรรมของมนุษย์ ถูก ผิด ดี 
ไม่ดี อุดมคติของชีวิตที่มนุษย์ควรแสวงหา การใช้จริยศาสตร์
ในวิชาชีพ 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6) 
ลักษณะของเหตุผล การวิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผลแบบ
อุปนัย และแบบนิรนัย  การน าความรู้ ความเข้าใจเรื่องเหตุผลไป
ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

220213 ตรรกศาสตร์ 3(3-0-6) 
ลักษณะของเหตุผล การวิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผล
แบบอุปนัย และแบบนิรนัย  การน าความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
เหตุผลไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

ไม่มีการแก้ไช  

 220231 พุทธภาวนา 2 2(0-90-0)  
พ้ืนความรู ้: สอบผ่านรายวิชา 220134 พุทธภาวนา 1  
ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา การฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา การฝึกใช้ปัญญาพิจารณาแก่นแท้ของสรรพ
สิ่ งให้ เห็ นตามความ เป็ นจริ ง  การประยุกต์ ใช้ วิปั สสนาใน
ชีวิตประจ าวัน  การบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและการใช้

220231 ชาดกศึกษา 3(3-0-6) 
วรรณะกรรมชาดกในพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรม
จากชาดกต่าง เช่น วัณณุปถชาดกสุวัณณสามชาดก วรุณ
ชาดก วานรินทชาดก อารามทูสกชาดก มหาวาณิชชาดก กุฏิ 
ทูสกชาดก มหาอุก  กุสชาดก จูฬเสฏฐิชาดกวัณณาโรหชาดก  
ทีฆีติโกสลชาดก  สัพพทาฐิชาดก อัมพชาดก ติตติรชาดก มิตต

1.น า
เนื้อหาวิชาเดิม
ไปรวมกับวิชา
อื่น 
2. เปลี่ยนเป็น
วิชาใหม่

ให้สอดคล้องกับการ
เตรียมการสอนใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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นวัตกรรมในการปฏิบัติธรรม 
 

วินทุกชาดก ราโชวาทชาดก นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหัง
สชาดก 

ทั้งหมด 

 220232 พุทธศาสนพิธี 2(1-2-3) 
ประวัติความเป็นมา ความหมาย ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ข้อปฏิบัติ หลัก
ปรัชญาของพิธีกรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา บุญพิธี  กุศลพิธี  
มารยาทชาวพุทธ   พิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของแต่กลุ่ม
นิกาย 

220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 3(2-2-3)  
ความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ 
ข้อปฏิบัติของพิธีกรรม ในเทศกาลต่างๆ ในพระพุทธศาสนา 
บุญพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธ ปฏิบัติพิธีกรรมตามธรรม
เนียมปฏิบัติในพุทธศาสนา 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา และ
ปรับหน่วยกิต
ให้มีการปฏิบตั ิ

 

 220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) 
ก าเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่างเถรวาท
กับมหายาน คัมภีร์  หลักธรรม คณาจารย์ส าคัญของมหายาน 
สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศ
ไทย 

220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) 
ก าเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่าง   
เถรวาทกับมหายาน คัมภีร์  หลักธรรม คณาจารย์ส าคัญของ
มหายาน สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนา
มหายานในประเทศไทย 

ไม่มีการแก้ไข  

 220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย 3(3-0-6) 
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  นิกาย กลุ่ม  ส านัก  นวัตกรรมใน
การบริหารวัดและการบริหารพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ภูมิ
ปัญญาไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง  ศิลปะและวัฒนธรรม  การใช้พุทธธรรม
แก้ปัญหาชีวิตและสังคมในสังคมไทย   

220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(2-2-5) 
ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้ งแต่สมัยก่อน
อาณาจักรไทย  สมัยอาณาจักรไทย นิกาย กลุ่ม ส านักต่างๆ 
ในประเทศไทย นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหาร
พระพุทธศาสนา  ในประเทศไทย ภูมิปัญญาไทยที่ได้รับ
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ศิลปะและวัฒนธรรม   
     ปฏิบัติการศึกษาภาคสนามพทุธศาสนาในประเทศไทย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 

 220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)  
วิเคราะห์ความหมาย บุคลาธิษฐาน ในประวัติของพระพุทธเจ้า 
ตลอดทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงตลอดเวลาที่ทรงประกาศพุทธ
ศาสนา  คุณค่าของพุทธจริยาต่อการด ารงชีวิตของพุทธสาวก  
ตลอดจนวิเคราะห์ประวัติพระสาวก นักคิดและบุคคลส าคัญที่มี
บทบาทส าคัญในการก่อตั้งและวางรากฐานทางพระพุทธศาสนา 
ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  

220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6)  
วิเคราะห์สังคม เศรษกิจ การเมือง ความเช่ือ ปรัชญาศาสนา
ในชมพูทวีปยุคพุทธกาล บุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน  
พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดในการ
ตรัสรู้ การก่อตั้งศาสนาและการบริหาร พุทธวิธีการสอนและ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธลักษณะและบุคลิกภาพความ
เป็นผู้ น าของพระพุทธเจ้ าพระพุทธรูปปางต่ างๆ  และ

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 
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ความหมายของพุทธลักษณะ 

 220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
ประวัติและพัฒนาการของศาสนา  ประวัติพระศาสดา  หลักค า
สอน พิธีกรรม นิกาย  องค์กร  จุดมุ่งหมาย การเปรียบเทียบหลัก
ปรัชญา  ค าสอน  พิธีกรรม นิกาย องค์กร จุดมุ่งหมาย ของศาสนา
ปัจจุบัน  12 ศาสนา   

220314 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) 
ประวัติและพัฒนาการของศาสนา ประวัติพระศาสดา  คัมภีร์
และหลักค าสอน ศาสนวัตถุและศาสน-สถาน พิธีกรรม นิกาย  
องค์กร สถานการณ์ปัจจุบันของศาสนา ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม 
ฮินดู เชน โซโรอัสเตอร์ บาไฮ ซิกข ์ชินโต เต๋า ขงจื้อ   

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. แก้ไขรหัส
วิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 

 220316 เทววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ความมี อยู่ แ ล ะคุณ ส มบั ติ ข อ งพ ระ เจ้ า   เทพ เจ้ า   เท วะ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง  พระเจ้า เทพเจ้า  เทวะ และมนุษย์ ปรัชญา
พื้นฐาน  หลักค าสอน  การปฏิบัติพิธีกรรม  ในศาสนาเทวนิยม 

220315 เทววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้า  ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเจ้าและมนุษย์  ศรัทธาพื้นฐานในพระเจ้า เทววิทยา
จริยธรรม เทววิทยาเรื่องบาปและมนุษย์ ศาสนบริกร พิธีกรรม
ต่อพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. แก้ไขรหัส
วิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 

 220332 พระไตรปิฎกศึกษา 3(3-0-6) 
ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนก
โครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระ
อรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทยและประโยชน์
ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก  

220332 พระไตรปิฎกศึกษา 3(3-0-6) 
ความ เป็ นมาและพัฒ นาการของคั มภี ร์พ ระไตรปิฎก 
ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้าง
และเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายของพระอรรถกถา
จารย์ การศึกษาและวิธีการศึกษาพระไตรปิฏกในประเทศไทย 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)   
วรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปั จจุ บั น  โดยศึ กษ าสาระสั งเขปของวรรณ กรรมที่ ส าคัญ            
การวิเคราะห์วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และอิทธิพลต่อ
สังคมไทย 

220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  
3(3-0-6)  
วรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่ส าคัญ  
การวิเคราะห์วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และอิทธิพลต่อ
สังคมไทย 

ไม่มีการแก้ไข  

 220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
    หลั กพุ ท ธธรรม ในพระไตรปิ ฎก   ขัน ธ์ห้ า   ไตรลักษณ์    
ปฏิจจสมุปบาท  มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏและนิพพาน 

220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 
โอวาทสาม ไตรสิกขา รัตนตรัย อริยสัจจ์  ศรัทธากรรม  
อบายมุข เบญจศีลเบญจธรรม ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุป
บาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏและนิพพาน 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 
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 220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 

กระบวนการ เหตุปัจจัย และวิธีคิดตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
10  ประการ การประยุกต์โยนิโสมนสิการในการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม  
3(3-0-6)  
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 
วิธีคิดแบบสามัญลักษณ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก วิธีคิดแบบ
คุณคาแท-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเรากุศล วิธีคิดแบบอยูกับ
ปัจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

1.แก้ไขช่ือวิชา 
2.แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น 

 220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)  
พระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ  ศัพท์เฉพาะทางศาสนา
พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา  
หลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจศีล       
เบญจธรรม หลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือน และหลักธรรมอื่นๆ ด้วย
การฝึกฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เป็นภาษาอังกฤษ 

220241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
3(3-0-6) 
ศัพท์ เฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา หลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา เช่น 
หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือน และ
หลั กธรรมอื่ น ๆ  ด้ วย  การฝึ กฟั ง -พู ด -อ่ าน -เขี ยน  เป็ น
ภาษาอังกฤษ 

1. แก้ไขช่ือ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั
วิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น  และตรงตาม
เป้าหมายการเรียนรู ้

  220342 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 
3(2-2-5) 
พ้ืนความรู้: สอบผ่านรายวิชา 220241 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การศึกษาพระพุทธศาสนา1 
การอ่านและสรุปใจความต าราพระพุทธศาสนาในภาค
ภาษาอังกฤษ พุทธปรัชญา กฎแห่งกรรม หลักไตรสิกขา หลัก
ไตรลักษณ์  
ปฏิบัติการฟั ง พูด อ่าน เขียน สนทนาพุทธศาสนาเป็น
ภาษาอังกฤษ 

เพิ่มรายวิชา  

 220442 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
แนวคิดทางการศึกษา หลักการศึกษา ความมุ่งหมายของการศึกษา  
กระบวนการและวิธีการในการแสวงหาความรู้ หลักและวิธีการสอน
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

220441 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(3-0-6) 
แนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก หลัก
การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา  ความมุ่งหมายของการศึกษา
ตามหลักพุทธศาสนา  กระบวนการและวิธีการในการแสวงหา

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น  และตรงตาม
เป้าหมายการเรียนรู ้
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ความรู้ตามหลักพุทธศาสนา หลักและวิธีการสอนตามหลัก
พุทธศาสนา    

วิชา 

 220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) 
หลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธศาสนา สิทธิ ตามบทบาท 
สถานภาพ เพศ อาย ุและหน้าที่  ตามที่ปรากฏในคัมภรี์ทาง
พระพุทธศาสนา  สิทธิและหน้าทีต่ามสิงคารโควาทสูตร 

220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) 
  หน้าท่ีพลเมือง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเด็กและสตรี
ตามที่ปรากฏในคัมภรี์ทางพระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชน
สากล 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั
วิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น  และตรงตาม
เป้าหมายการเรียนรู ้

 220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 
ความหมาย ลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา   ปัญหา
ส าคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา  ทฤษฎีความรู้จริยศาสตร์  และ
ตรรกศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยู่บนฐานของศาสนา
ต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 
ความหมาย ลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา  ปัญหา
ส าคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา  ทฤษฎีความรู้จริยศาสตร์  
และตรรกศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยู่บนฐานของ
ศาสนาต่าง ๆ  ในประเทศไทย 

ไม่มีการแก้ไข  

 220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั 3(3-0-6)  
  พระพุทธศาสนาในส่วนต่างๆ โลกปัจจุบัน  ในเอเชีย  
ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมโลก บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและ
นานาชาติ  แนวโน้มความเช่ือและการปฏิบัติของชาติพุทธใน
ปัจจุบัน 

220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบนั 3(2-2-5)  
พระพุทธศาสนาใน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เอ เชีย ใต้  ต ะวัน ออกกล าง แอฟริ ก า  ยุ โรป  อ เม ริ ก า 
ออสเตรเลีย ขบวนการพุทธใหม่ในโลกปัจจุบัน อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก    
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ใน อ งค์ ก ร ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ท า งด้ า น
พระพุทธศาสนา 

แก้ไขหน่วยกิต
และค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น และตรงตาม
เป้าหมายการเรียนรู ้

 220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6) 
องค์ประกอบ ความหมาย  ธรรมชาติของหลักศรัทธา  หลักความ
จริงและเหตุผล  อุดมคติในศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา
กับศาสนา   

  ยกเลิกรายวิชา  

 220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  
หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม ปรัชญาทางสายกลางตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการด าเนินกิจกรรม

220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง  
3(2-2-5)  
หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม หลักเศรษฐศาสตร์
ทั่วไป หลักเศรษฐศาสตร์  ทรัพยากรและการบริโภคตามแนว

แก้ไขหน่วยกิต
และค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น   และให้ มีการ
ป ฏิ บั ติ ก ารศึ กษ า
ตามเป้าหมายการ
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ทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   
 

พุทธ ปัญหาเศรฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธ
ธรรม ปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิ
พลอดุลยเดช การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  
ฝึกปฏิบัตภิาคสนามปรัชญาพอเพยีงตามแนวพระราชด าริของ
รัชกาลที ่9 

เรียนรู้ 

 220441 พุทธจริยศาสตร์ 3(3-0-6) 
ความหมาย และคุณค่าทางจริยะ  มาตรการ เกณฑ์ตัดสินความดี
ความช่ัวและอุดมคติของชีวิตในทางพระพุทธศาสนาตามมงคลสูตร   

  ยกเลิกรายวิชา  

 220443 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  หลักเศรษฐศาสตรต์ามแนว
พุทธ  ความสัมพันธ์และความส าคัญของเศรษฐกิจและการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธธรรม 

 ยกเลิกรายวิชา  

 220445 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
การเมืองการปกครอง   รูปแบบการปกครอง  หลักการปกครอง 
หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล  แนวนโยบาย  ความหมาย
ของรัฐ  ประชาธิปไตยตามแนวพทุธ 

220443 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง 
หลั กการบริห าร  ห ลั กธรรมมาภิ บ าล   แนวน โยบาย 
ความหมายของรัฐ ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั
วิชา 

 

 220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6) 
แนวคิดนิติปรัชญาตามแนวพุทธธรรม วิธีการแห่งพุทธบัญญัติพระ
ธรรมวินัย การพิจารณาโทษและการลงโทษ การระงับกรณีพิพาท  
พุทธสันติวิธ ี

 ยกเลิกรายวิชา  

 220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) 
การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาทางปรัชญา 
อภิ ป รัชญ า ญ าณ วิทยา   จริยศาสตร์  ต รรกวิทยา   และ
สุนทรียศาสตร์  

220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) 
การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้าน
อภิ ป รัชญ า  ด้ าน ญ าณ วิท ยา   ด้ าน จริย ศาสตร์  ด้ าน
สุนทรียศาสตร์และอื่นๆ 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั
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วิชา 
 

 220448 พระพทุธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  
จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  
ขอบเขตและเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันของแก่นความรู้  วิธีเข้าถึง
ความรู้ จุดเน้นและวิธีการเข้าถึงความจริง ของวิทยาศาสตร์และ
พุทธศาสนา  ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
พุทธศาสนา 

220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
จุด ร่ วมและจุดแตกต่ างระหว่ างพ ระพุ ท ธศาสนากั บ
วิทยาศาสตร์ เป้าหมายของพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
ความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้  ความจริงของวิทยาศาสตร์
และพุทธศาสนา ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร์ที่
มีต่อพุทธศาสนา 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 
2. เปลี่ยนรหสั
วิชา 

 

 220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีอทิธิพลต่อสังคมไทย ความเข้าใจ 
การใช้พุทธธรรมในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในบริบทต่างๆ ของสงัคม 

220446 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(2-2-5)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา จุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม หลักพุทธธรรมในการ
แก้ปัญหาชีวิตและสังคม สังคมในอุดมคติแบบพุทธสังคมอุดม
ปัญญา  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาสังคมดว้ยหลักพุทธศาสนา 

1. แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหน่วยกิต 
2. เปลี่ยนรหสั
วิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น  และมีการลงมือ
ปฏิบัตการวจิัยทาง
สังคมศาสตร์  ตรง
ตามเป้าหมายการ
เรียนรู ้

 220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) 
การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปัญหา
ระดับพื้นฐานทางพุทธรรม  กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและ
องค์กรทางพระพุทธศาสนา  การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 

220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ใน
ประเด็นปัญหาระดับพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคมของ
บุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหน่วยกิต 

ปรับค าอธิบาย
ชัดเจนขึ้น  และมี
การลงมือปฏิบตัการ
วิจัยทาง
สังคมศาสตร์  

 220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) 
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น  การเผยแผ่  การศึกษา
พระพุทธศาสนา การเรียนการสอน พระพุทธศาสนาในโรงเรียน  
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ  กิจกรรมทางสังคม
ของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบ
พุทธ  โดยมีการน าเสนอผลงานการค้นคว้าประกอบการสัมมนา 

220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(2-2-5)  
สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษา
พระพุทธศาสนา การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน การปฏิบัติที่ ไม่ เหมาะสมของพระและชาวพุทธ 
กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 
การเสนอรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือ

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับหน่วยกิต 
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วิทยานิพนธ์  น า เสนอต่ อกลุ่ มหรือที่ ป ระ ชุม  เพื่ อร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพื่อ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยมีการน าเสนอผลงานการค้นคว้า 
ประกอบการสัมมนา 

 220421การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1  3(2-2-5) 
หลักสตูร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อ
การเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนรู้พุทธ
ศาสนศึกษา ในระดับการศึกษาขึน้พ้ืนฐาน ปฏิบัติการวางแผนการ
จัดการเรียนรู ้

220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1   
3(2-2-5)  
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานสาระพุทธศาสนา 
ระดับประถมศึกษา ปฏิบัติการวางแผนและฝึกการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ให้ค าอธิบายชัดเจน
ขึ้น   

 220422การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5) 
 การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนศึกษา 
การทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและใน
สถานการณ์จ าลอง 

220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2  
3(2-2-5)  
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานสาระพุทธศาสนา 
ระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติการวางแผนและฝึกการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 220423เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 
3(2-2-5) 
ประเภท  รูปแบบ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน  
หลักวิธีการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ฝึกปฏิบัติการ
น าเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ   

220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา 3(2-2-5)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนา การจัดท าเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้
อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักวิธีการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ 

แก้ไข
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

  220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสนา 3(2-2-5)  
วิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสารสนเทศด้าน

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การน าไปสอนขั้น
พื้นฐาน 
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การเผยแผ่พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้
พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านโบราณคดี พุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนาอนุรักษ์และการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

  220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี 3 (3-0-6) 
พัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดยี และคลื่นพุทธศิลปะที่เขา้
สู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับสกลุศิลปะสมัยต่าง ๆ จนเกิดเป็น
สกุลศลิปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมากรรม จิตรกรรม และ
สถาปัตยกรรม ปรัชญาธรรมทางวตัถุ  ความงามของพุทธ
ลักษณะจากพุทธศิลปะสมยัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การน าไปสอนขั้น
พื้นฐาน 

  220135 พระสาวกและนกัปราชญ์ชาวพุทธ 3(3-0-6) 
วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปรัชญาชาวพุทธ ทั้ง
ใน ป ระ เท ศ และต่ า งป ระ เท ศ ที่ มี บ ท บ าท  ส าคั ญ ต่ อ
พระพุทธศาสนา เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร      
พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหาปชาบดีเถรี สามเณร
บัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรราหุล  นางขุชชุตตรา 
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ อนาคา
ริก ธรรมปาละ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ อาจารย์สุ ชีพ 
ปุญญานุภาพ 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การน าไปสอนขั้น
พื้นฐาน 

  220231 ชาดกศึกษา 3(2-2-5)  
 ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิ เคราะห์หลัก
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิตจากชาดกต่างๆ คือ 
วัณณุปถชาดก วรุณชาดก อารามทูสกชาดก กุฏิทูสกชาดก 
จูฬเสฏฐิชาดก ทีฆีติโกสลชาดก  อัมพชาดก มิตตวินทุกชาดก 
นันทิวิสาลชาดก เวสสันดรชาดก มโหสธชาดก มหาชนกชาดก 
     ฝึกปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับชาดกที่ส าคัญในสังคมไทย 

เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
การน าไปสอนขั้น
พื้นฐาน 
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 3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

4.องค์ประกอบ
เกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 สามารถปฏิบตัิทักษะการสอน  โดยค านึงถึงความต่างของวัย
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.1.2 สามารถน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอน 
4.1.3 สามารถท างานเป็นทีม  มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
4.1.4 สามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ คดิอย่างโยนโิส
มนสิการ 
4.1.5 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีคร ู
4.1.6 มีการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการโยนิโส
มนสิการ 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 สามารถปฏิบตัิทักษะการสอน  โดยค านึงถึงความต่าง
ของวัยและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
4.1.2 สามารถน าผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ
สอน 
4.1.3 สามารถท างานเป็นทีม  มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
4.1.4 สามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ คดิอย่างโยนโิส
มนสิการ 
4.1.5 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีคร ู
4.1.6 มีการแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบตามกระบวนการ
โยนิโสมนสิการ 

ไม่มีการแก้ไข  

 4.2 ช่วงเวลา วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 

 

4.2 ช่วงเวลา วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  



    202 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

 

 

 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

  

5.รายละเอียด
เกี่ยวกับการท า
โครงงานหรือวิจัย 
 

 ไม่มี 
 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     ให้ท าวิจัยทางการศึกษา หรือ  การท าวิจัยช้ันเรียน เพื่อ
ประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ก าหนดให้ท าแบบ
รูปแบบวิจัย 5 บท  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   ก าหนดให้ท าแบบรูปแบบวิจัย 5 บท 
 5.3 ช่วงเวลา 
   ช้ันปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที ่1 และ 2    
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   6 (0-180-0) 
5.5. การเตรียมการ 
   1) การศึกษารายวิชาระเบียบวธิีวิจัย 
   2) การสังเกตการณส์อนในช้ันปีท่ี 4 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
   1) การประเมินกระบวนการท าวิจัย 
   2) การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานวิจัย 
 
 

ระบุแบบการ
การท าวิจัย
เพิ่มเตมิ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนา
คุณลักษณะ 
พิเศษของนักศึกษา 

1. คุณลักษณะพิเศษของครูทุกสาขา 
   -มีคุณลักษณะครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คุณลักษณะพิเศษของครูพุทธศาสนศึกษา  
   - ด้านบุคลิกภาพ 
    นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต้องมีบุคลิกที่เป็นลักษณะ
เด่นเฉพาะ  มีความเรียบง่าย  สมถะ   ส ารวมระวัง  ไม่ประมาท 
   - ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบและความมีวินัยในตัวเอง 
     นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต้องกล้าน า  เสยีสละ อุทิศ
ตนเพื่อผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการ
กระท าและมีวินัยในตัวเอง 
   - ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต้องซื่อสัตยส์ุจรติต่อ
วิชาชีพของตน 

1. คุณลักษณะพิเศษของครูทุกสาขา 
   -มีคุณลักษณะครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. คุณลักษณะพิเศษของครูพุทธศาสนศึกษา  
   - ด้านบุคลิกภาพ 
    นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต้องมีบุคลิกที่เป็น
ลักษณะเด่นเฉพาะ  มีความเรียบง่าย  สมถะ   ส ารวมระวัง  
ไม่ประมาท 
   - ด้านภาวะผู้น า ความรับผิดชอบและความมีวินัยใน
ตัวเอง 
     นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต้องกล้าน า  เสยีสละ 
อุทิศตนเพื่อผู้อื่น กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อ
การกระท าและมีวินยัในตัวเอง 
   - ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต้องซื่อสัตยส์ุจรติต่อ
วิชาชีพของตน 

ไม่มีการแก้ไข 
 

 

2. พัฒนาการผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 5 ด้าน ดังนี้      
2.1.1 การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม 
2.1.1.1  ผลการเรยีนรู้ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 5 
ด้าน ดังนี้      
2.1.1 การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม 
2.1.1.1  ผลการเรยีนรู้ดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม 

  

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) 5 ด้าน ดังน้ี      

2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 5 ด้าน ดังน้ี      

ปรับแก้การ
ก าหนดหัวข้อ
ใหม ่

 

*แยกออกไปต่างหาก 2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดหมวดวิชา
เฉพาะ  6 ด้าน ดังนี้ 

2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดหมวดวิชา
เฉพาะ  6 ด้าน ดังนี้ 

  

 2.2.1. การพัฒนาผลการเรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม 2.3.1. การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม แก้ไขล าดบั  
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เลข 

 2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครแูละจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิต
ตามหลักค าสอนพระพุทธศาสนา  เช่น ลีลาการสอน  4  ธรรมเท
สกธรรม 5  กัลยาณมิตรธรรม 7 มรรคมีองค์ 8  เป็นต้น 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุ
สภา 
3) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย ์
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อ
ค่านิยมและวิถีการด าเนินชีวิตในปจัจุบัน และการระบุปัญหา
จริยธรรม   โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การอภิปรายกลุ่ม  
การสะท้อนแนวคดิ   การศึกษากรณีศึกษา  การวิพากษ์คณุค่าทาง
จริยธรรม  ให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคณุธรรมจริยธรรม
ทั้งในวิชาชีพและการด ารงชีวิต 
3) การจัดการศึกษานอกสถานท่ี  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงาน  องค์กร
หรือสถาบันท่ีมีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้คณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินระหว่างเรยีน  โดยประเมินจากด้านเจตคติ(Attitude  
Domain ) บุคลิกภาพด้านการแสดงออกในช้ันเรียน  โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การใช้แบบทดสอบ การเก็บข้อมลู
สถิติความประพฤต ิ
2) ใช้แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจท าได้ในลักษณะ 

2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมส าหรบัครูสอนพระพุทธศาสนา 
กัลยาณมิตรธรรม 7 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ 
คุรุสภา 
3) มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิศ์รี     ของความเป็นมนุษย ์
2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤต
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็น
วิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) การเรียนรูโ้ดยการปฏสิัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive 
action learning) 
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสตูร 
5) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 
2.3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวภิาษวิธี 
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็น
ครู ตลอดหลักสูตร 
5) วัดและประเมินจากการสังเกตตามความเป็นจริง 

1.แก้ไขผลการ
เรียนรู ้
2.แก้ไขกล
ยุทธ์การสอน 
3. แก้ไขกล
ยุทธ์การ
ประเมิน 

ให้กลยุทธชัดเจน  
และปฏิบตัิได้จริง 
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การตรวจสอบเจตคติทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมี
องค์ประกอบจากส่วนท่ีเป็นสภาพแวดล้อมและสถานการณ์นั้น ๆ 

(Autentic Assesment) 

 2.2.2 การพัฒนาผลการเรียนด้านความรู้ 2.3.2 การพัฒนาด้านความรู้   
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  ความรู้ความเข้าใจใน  ความรูเ้ฉพาะด้านตามสาขาวิชาชีพ และ
ความรู้ในศาสตรต์่างๆ อย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถบูรณาความรู้วิชาชีพครู  หรือความรูเ้ฉพาะดา้นตาม
สาขาวิชา เพื่อประยุกต์ใช้และแกป้ัญหาในวิชาชีพ 
3)  สามารถแสวงหาความรู้เฉพาะด้านที่เป็นปัจจุบัน 
4)  สามารถบูรณาความรู้วิชาชีพครูกับความรู้กับวิชาเฉพาะด้าน  
เพื่อการวิจัย การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได ้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านความรู้ 
1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
2) อภิปรายเป็นกลุม่ 
3) การให้ค้นคว้าอิสระและท ารายงานท้ังเดี่ยวและกลุ่ม 
4) การศึกษานอกสถานท่ีและสื่อเทคโนโลยสีมยัใหม ่
5) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ 
6) สอนโดยการปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การประเมินด้วยการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
หลากหลายวิธ ีเช่น การสอบเนื้อหาวิชารู้โดยใช้ข้อสอบ  การ
น าเสนอปากเปล่า เป็นต้น 
2) การประเมินผลจากกิจกรรมหรอืผลงานท่ีเป็นการเสริมสร้างองค์
ความรู้  ทั้งในห้องเรียนและการเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง  เช่น ผลการ
ท ารายงานการศึกษา ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ผลสรุปโครงการ   
3) ประเมินผลจากช่ัวโมงในการปฏิบัติกิจกรรมภาวนาหรือบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วชิาชีพครู และวิชาด้าน
พระพุทธศาสนา 
2) สามารถบูรณาการความรู้วิชาชีพครู หรือความรู้เฉพาะด้าน
ตามสาขาวิชา   เพื่อประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในวิชาชีพ 
3) สามารถบูรณาการระหว่างความรู้วิชาชีพครูกับความรู้
เฉพาะด้าน เพื่อการวิจัยพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องได ้
4) สามารถแสวงหาความรูด้้านพระพุทธศาสนาที่เป็นปัจจุบัน 
2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรยีนรู้แบบ
สืบสอบ (Inquiry method) 
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรปุสถานะขององค์ความรู้ 
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์
ความรู้และทฤษฎ ี
4) การเรียนรูร้่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ ในสถานการณ์โลกแห่ง
ความเป็นจริง 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสตูร 
6) สอนโดยการปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู ้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุป

1.แก้ไขผลการ
เรียนรู ้
2.แก้ไขกล
ยุทธ์การสอน 
 

ปรับค าให้กระชับขัน 
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สถานะขององค์ความรู ้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวภิาษวิธี 
4) วัดและประเมินจากการเรียนรูร้่วมมือ   
5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตลอดหลักสตูร 
6) วัดและประเมินผลจากช่ัวโมงในการปฏิบัติกจิกรรมภาวนา
หรือบ าเพ็ญประโยชน์ 

 2.2.3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 2.3.3. ทักษะทางปัญญา   
 2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมลู
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานสอนและงานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผูเ้รียน และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 
2) สามารถคิดแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนรู้  ปัญหาชีวิต และ
ปัญหาสังคม  ที่มีความสลับซับซ้อน   เสนอทางออก อย่าง
สร้างสรรค์และน าไปสู่การแกไ้ขปญัหาได้ด้วยการสืบค้น ตีความ 
และประยุกตห์ลักพุทธธรรมเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์   ด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา
กับความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศในโลกปัจจุบัน 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
1) การบรรยายภายในช้ันเรยีน  
2) การให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะการคดิและการแก้ไขปญัหาทั้งในส่วน
ใช้หลักพุทธศาสนามามบีทบาทตอ่ปัจเจกบุคคลและ  ต่อสังคม  ใน
สถานการณ์ทั่วไปและสถานการณท์ี่เกี่ยวข้องพุทธศาสนา  
3) การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนแนวคิด   
4) การแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมิน
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคดิจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครรูวมทั้งการ
วินิจฉัยผู้เรียน และการวิจยัเพื่อพัฒนาผู้เรยีน  
2) สามารถคิดแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนรู้ที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์  
3) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีวิสยัทัศน์ 
2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม (Problem-based learning)  
2) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based 
learning)  
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research 
and Development และ Vision-based learning) 
4) ฝึกทักษะการคิดและการแกไ้ขปัญหาทั้งในส่วนการใช้หลัก

1.แก้ไขผลการ
เรียนรู ้
2.แก้ไขกล
ยุทธ์การสอน 
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5) การจัดโครงการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา 
2.2.3.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ประเมินจากผลงานการแก้ปัญหาที่มอบหมาย 
ประเมินโดยการสอบระหว่างภาค และการสอบปลาภาค 
2) ประเมินจากรายงานและการน าเสนอในรายวิชา 
3) ประเมินจากพฤติกรรม / การวางแผนงานในการท ากิจกรรม
ต่างๆ 

พุทธศาสนามาใช้ให้เกิดบทบาทตอ่สังคม 
2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวภิาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤต   ทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  
2) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ใหม่  
3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 2.2.4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  

 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1) มีความไวในการรับความรูส้ึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และ
ความรูส้ึกเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
2) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลอืและเอื้อต่อการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ในกลุม่และระหว่างกลุ่มผูเ้รียนอยา่งสร้างสรรค์ 
3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรยีน มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  
สามารถท างานเป็นทีม  รับผดิชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
4) มีความสามารถในการใช้หลักพุทธธรรมเป็นแกนในการสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดตี่อสิ่งแวดล้อม 
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การสร้างกระบวนการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรยีน  
ผู้เรยีนกับผูส้อน ผู้เรียนกับสังคมและผูเ้รียนกับการใช้หลัก
พระพุทธศาสนาให้ปรากฏต่อสังคม โดยการ  จัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนที่มีการท างานเป็นทีม เพือ่ส่งเสรมิการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มี
มุมมองเชิงบวก  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม     
2) มีความเอาใจใส่ รับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุม่และระหว่างกลุ่มผูเ้รียนอย่าง
สร้างสรรค ์
3) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
4) ความสามารถในการใช้หลักพุทธธรรมเป็นแกนในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดตี่อสิ่งแวดล้อม บุคคลและสังคม 
2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การเรียนแบบมสี่วนร่วมปฏิบัตกิาร (Participative 
learning through action)  
2) การเป็นผู้น าแบบมสี่วนร่วม (Shared leadership) ในการ
น าเสนองานวิชาการ  

ไม่มีการแก้ไข  
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2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติทีส่่งเสริมให้ท างานเป็น
ทีม และการแสดงออกของภาวะความเป็นผู้น าท่ีหลากหลายทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นชุมชนหรือในระดับสังคมที่กว้างออกไป 
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะด้านด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3) ประเมินตนเองโดยนักศึกษาและนกัศึกษาประเมินเพื่อนร่วม
กลุ่มกิจกรรม 

3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อน
กลับ (Reflective thinking)  
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสตูร 
5) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติทีส่่งผลให้ท างาน
เป็นทีม และการแสดงออกของภาวะความเป็นผู้น าท่ี
หลากหลาย ทั้งในส่วนท่ีเป็นชุมชนหรือในระดับสังคมที่กว้าง
ออกไป 
2.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ  
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์  
3) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุม่ และการเป็น
ผู้น าในการอภิปรายซักถาม  
4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตลอดหลักสตูร 

 2.2.5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3.5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้ับ
จากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถติิหรือคณิตศาสตร์ 
ภาษาพูดหรือภาษาเขียน  
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
งานครูที่รับผดิชอบโดยใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศไดด้ ี
3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขยีน และการน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม

2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพดูและภาษาเขียน อันมผีลให้
สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปญัหาได้อย่างรวดเร็ว  
2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
3) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูด การเขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรบั

แก้ไขกลยุทธ์
การประเมิน 
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ผู้เรยีน 
2.2.5.2.กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะการ
สื่อสารระหวา่งบุคคล ทั้งการพูด  การฟัง และการเขียนในกลุ่ม
ผู้เรยีน ระหว่างผู้เรยีนและผูส้อนและบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ที่ต่างกัน 
2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้เลือกและ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่หลากหลาย 
3) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้ใช้
ความสามารถในการเลือกสารสนเทศและฝึกทักษะการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง  และ
เนื้อหาท่ีน าเสนอ 
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอน  โดยใช้แบบ
สังเกต และแบบประเมินทักษะการพูด  การเขียน 
2) การทดสอบทักษะการฟังจากแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การท ารายงาน
กรณีศึกษา และวิเคราะห์ข้อมลู 

บุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกนั 
2.3.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าว หนังสือพิมพ์  
2) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคญัด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง และการเขียนใน
กลุ่มผูเ้รียน ระหว่างผูเ้รียนและผู้สอน และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง  
ในสถานการณ์ที่ต่างกัน 
2.3.5.3 กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากผลการตดิตามวิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษา  
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงาน
ประเด็นส าคญัด้าน การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) การประเมินงานตามกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้แบบ
สังเกตและ แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน 

 2.2.6 การพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 2.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้   
 2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทีม่ีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบท่ีเป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค ์
2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่

2.3.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ทีม่ีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที ่  เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ 
และรูปแบบไมเ่ป็นทางการ อย่างสร้างสรรค์    
2) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนที่

1. แก้ไขกล
ยุทธ์การ
ประเมิน 
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หลากหลาย ทั้งผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษอยา่งมี
นวัตกรรม 
3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิชา
พระพุทธศาสนาอย่างบรูณาการ  สร้างสรรค์นวตักรรม เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 
2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครกู่อนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
2) การปฏิบัติการสอนเตม็เวลาในสถานศึกษา (Field based 
learning through Action)  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลที่ใช้วัดผลพัฒนาด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครู เป็นรายปตีลอด
หลักสตูร 

หลากหลาย ทั้งผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผูเ้รียนที่มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 
3) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชา
พระพุทธศาสนาที่จะสอนอย่างบูรณาการ 
2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 
1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครกู่อนปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  
2) การปฏิบัติการสอนเตม็เวลาในสถานศึกษา  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ตลอดหลักสตูร 
2.3.6.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้ 
1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อน
ปฏิบัติการสอน  
2) วัดและประเมินจากผลการปฏบิัติการสอนเต็มเวลา  
3) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ตลอดหลักสตูร 

*แยกออกไปต่างหาก แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ในแต่
ละด้านหมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดผลการเรียนรู ้(Learning 
Outcome) 6 ด้าน ดังนี้      

2.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดผลการ
เรียนรู ้(Learning Outcome) 5 ด้าน ดังนี้      

  

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1. กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน (เกรด) 

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสมีา ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสมีา ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2560 

  

2. กระบวนการทวน
สอบมาตรฐาน

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่
นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
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ผลสัมฤทธิข์อง
นักศึกษา 

2.1.1 ให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา ประกอบไปด้วยคณะกรรมการโปรแกรมวิชา 
2.2.2 คณะกรรมการประชุมพิจารณาผลการเรียนทุกรายวิชาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยตรวจสอบผลการให้คะแนน  
ข้อสอบ รายงาน  โครงงานและอื่น ๆ 
2.2.3 คณะกรรมการมคีวามเห็นและรับรองผลการ 

 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศกึษา
ส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลัง
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการโปรแกรมวิชา 2 
คน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตอย่างนอ้ย 2 คน  
2.2.2 คณะกรรมการสมัภาษณ์นักศึกษาและผูบ้ริหารในแหล่งท่ี
ฝึกงาน 
2.2.3 คณะกรรมการออกแบบหรือตรวจสอบแบบการให้คะแนน 
ในสถานศึกษาท่ีที่นักศึกษาปฏิบัตงิานอยู่ 
2.2.4 คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจการใช้บัณฑิต 
2.2.5 คณะกรรมการประเมินผลและท ารายงานสรุปผล 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัง
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ให้มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลัง
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
หลักสตูร 2 คน และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 2 คน  
2.2.2 คณะกรรมการสัมภาษณผ์ู้รว่มงานและผู้บริหารใน
สถานศึกษา/หรือสถานประกอบการที่บัณฑติปฏิบตัิงาน 
2.2.3 คณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจการใช้บัณฑิต 
2.2.4 คณะกรรมการประเมินผลและท ารายงานสรปุผล 

ปรับข้อความ
ให้เหมาะสม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 
 

3.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนครบตามโครงสรา้งหลักสูตรที่ก าหนด
จ านวนไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี จะต้องได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 2.00 และ ตามข้อบังคับวา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา  พ.ศ. 2549 

3.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนครบตามโครงสรา้งหลักสูตรที่
ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต 
3.2 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี จะต้องได้แตม้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา พ.ศ.2560 

  

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการ
ส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศประกอบด้วย 
1.1.1 บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์สาขาวิชาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรม

 ไม่มีการแก้ไข  
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ต่าง ๆ ของคณะ 
1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์ท่ีคอยให้
ค าแนะน าโดยหน้าที ่
1.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่
การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2.2 ให้แนะน าและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่
ต้องสอนควบคู่กับอาจารย์อาวุโส 
1.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบตัิงานของของ
อาจารย์ใหม ่
1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงในด้านการจัดการ
เรียนการสอน และความรู้ท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ตลอดจนการ
วิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้
เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบนัการศึกษาอื่น ๆ   
ดังนี้ 
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายใน
มหาวิทยาลยั 
1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลยั 
1.3.3 สนับสนุนให้ไดม้ีโอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
1.3.4 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research  unit) ของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย 
1.3.5 สนับสนุนให้ร่วมทีมวิจยักับนักวิจัยอาวุโสในคณะ  หรือ
ภายนอกคณะ ตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.6 สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 
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2. การพัฒนาความรู้
และทักษะให้แก่
คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผล
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร  และผูเ้รียน 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนประจ าปี โดยเน้นทีต่้นแบบมาตรฐานคณุวุฒิสาขา
พุทธศาสตรต์ามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
(course specification) 
2.1.3 จัดอบรมประจ าปเีกี่ยวกับทักษะการสอน และการ
ประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและในสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน 
2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการและดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอน 
และการประเมินผล 
2.1.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยชั้นเรยีน 
2.1.6 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  
2.2.1 จัดให้อาจารยเ์ข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการทบทวนทักษะใน
การปฏิบัต ิ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาพุทธ
ศาสนาและพัฒนาบทบาทของความเป็นครูในสายวิชาพุทธศาสนา
ในระดับสูง ๆขึ้นไป 
2.2.3 จัดให้อาจารยไ์ดร้่วมปฏิบัติงานในบทบาทของความเป็นครู
สายสังคมที่ตามบทบาทพุทธศาสนา 
 
 
 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการ
ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บรหิารหลักสตูร  
และผูเ้รียน 
2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนประจ าปี  
โดยเน้นท่ีต้นแบบมาตรฐานคณุวฒุิสาขาพุทธศาสนาศึกษาตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา(course 
specification) 
2.1.3 จัดงบประมาณสนับสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราและสื่อการสอน 
2.1.4 จัดอบรมประจ าปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการ
ประเมินผลที่ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและในสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน 
2.1.5 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
2.1.6 ส่งเสริมให้มีการวิจัยช้ันเรียน 
2.1.7 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

เพิ่มกลยุทธ์ใน
การพัฒนา
คณาจารย์ใน
สาขาวิชา 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหาร
หลักสูตร 

เป้าหมาย 
เพื่อให้หลักสตูรมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

1. การก ากับหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์    ประจ าหลักสูตร ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบ
ความคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข      ตาม
แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
ใหม่ท้ังหมด 
เพื่อให้
สอดคล้องกับ 
มคอ.7  

 

 การด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 5 คน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศข้อปฏิบตัิในการจดัการ
เรียนการสอนและประเมินผลและแนวทางการควบคุมคณุภาพ  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการจดัการเรียนการสอน
และการประเมินผล การเรียนใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหลักสตูร
และตามค าอธิบายรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคณุภาพจดัการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาและด าเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย ์
5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา ที่แต่งตั้งโดยคณบด ี ด าเนินการประเมินตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา 
7. ปรับปรุงตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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2. การบริหาร
ทรัพยากรการเรียน
การสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
ให้ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
หมวดงบประมาณ  
งบด าเนินการ  
- หมวดค่าตอบแทน  ร้อยละ 30 
- หมวดค่าใช้สอย  ร้อยละ 20 
- หมวดค่าวัสด ุ  ร้อยละ 35 
- หมวดค่าสาธารณปูโภค ร้อยละ 5 
งบลงทุน  
- หมวดครุภณัฑ ์  ร้อยละ10 
รวม   ร้อยละ 100 
2.1.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตาม
หลักสูตร   14,800 บาท/คน/ปี 

2.  บัณฑิต 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหาสาระในการ
ประเมินเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2   ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์   เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ด้ารการจัดการเรียนรู้  และมีการติดตาม      
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันท่ีส าเร็จการศึกษา 

  

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
      2.2.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
     1) ห้องเรียนแบบบรรยายแบบ 45 ทีน่ั่ง  ใช้ห้องเรียนรวม- 
     2) ห้องปฏิบัติการภาวนาและศาสนพิธี 1 ใช้ห้องจริยธรรมของ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอน จ านวนรายชื่อหนังสือและ
เอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดิสอน/และเกี่ยวข้อง 
ส านักวิทยบริการ  

- หนังสือภาษาไทย 1,520  
- หนังสือภาษาอังกฤษ 112 
- วารสารภาษาไทย 1 
- วารสารภาษาอังกฤษ 0  
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเรจ็รูป ซีดีรอม วีดิทัศน์เพื่อ

   



    216 

 

ประเด็นการปรับปรุง หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2555 หลักสูตร พ.ศ. 2560 การปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
การศึกษา    50 

- อื่น ๆ  เช่น จดหมายข่าว   - 
ห้องสมุดโปรแกรมวิชา 

- หนังสือภาษาไทย 580 
- หนังสือภาษาอังกฤษ 40 
- วารสารภาษาไทย 5 
- วารสารภาษาอังกฤษ 1 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ฐานข้อมูลส าเรจ็รูป ซีดีรอม วีดิทัศน์เพื่อ

การศึกษา   73 
- อื่นๆ  เช่น จดหมายข่าว  3 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
2.3.1 ให้มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและตดิตามการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนของสาขาวิชา   
2.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรยีนเสนอรายช่ือสื่อ  และต าราใน
สาขาวิชาที่ไดร้ับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
2.3.3 จัดสรรงบประมาณประจ าปแีละจัดซื้อต าราสื่อต่าง ๆ 
2.3.4 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียน
การสอน 
2.3.5 จัดระบบการใช้สื่อ อุปกรณใ์นห้องปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับวิชา
ที่ว่าความเป็นพุทธบริษัท 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1 คณะกรรมการในข้อ 2.3.1 ประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของคุรุสภา 
 2.4.2 จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทั้งต าราหลัก สิ่งพิมพ์ 
และสื่อต่าง ๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของสาขาวิชาและน าผล
มาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
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3. การบริหาร
คณาจารย์ 
 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขั้นต่ า
ของมหาวิทยาลัยในสาขาที่จ าเป็น   โดยค านึงถึงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา  ซึ่งควรเป็นสาขาทางพุทธศาสนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
หรือต้องมีประสบการณ์การสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการใช้สารสนเทศการสื่อสาร 
เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ีคณุสมบัตติามต้องการ 
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
3.1.4 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตาม
และทบทวนหลกัสูตร 
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรยีนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสดุรายวิชาทุก
รายวิชา หากเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาท่ีเป็นภาคปฏิบตัิ 
บุคลากรผู้ร่วมสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการ
สอนด้วย  
3.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปีการศึกษา  
3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมลูต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร เพื่อ
รวบรวมและจดัท าร่างการปรับปรงุหลักสูตรและร่วมประชา
พิจารณ์ให้ข้อคิดเห็น 
3.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
3.3.1 จัดจ้างอาจารย์พิเศษที่มีความเช่ียวชาญพิเศษในบางรายวิชา
เท่านั้น 
3.3.2การพิจารณาจะต้องผา่นการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อ

3. นักศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดท า
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษา   ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ที่ก าหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางที่
ต้องใช้ทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่าน
คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาใน
ภาพรวม  มีการจัดอาจารย์ประจ าให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่ เรียน  มีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข   อัตราการลาออกกลางคันน้อย มีระบบ
การป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
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วิชาที่จะให้สอน 
3.3.3 การจัดจ้างอาจารย์พเิศษ  ตอ้งวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาค
การศึกษาเป็นอย่างน้อย และจัดให้มีการประเมินการสอนของ
อาจารย์พิเศษทุกครั้ง 
3.3.4 อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกิน 2 รายวิชาใน 1 ภาค
การศึกษา 
3.3.5 การจ้างอาจารย์พิเศษต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีก าหนด 

4. การบริหาร
บุคลากรสนับสนนุ
การเรียนการสอน(ถ้า
มี)  
 

4.1 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรม
ปฐมนิเทศประกอบด้วย 
4.1.1 บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 
4.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
และกฎระเบยีบต่าง ๆ 
4.2 คณะมอบหมายบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนอาวุโส
เป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าโดยหน้าที ่
4.2.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่
การเป็นอาจารย์ในคณะ 
4.2.2 ให้แนะน าและนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่
ต้องสอนควบคู่กับ อาจารย์อาวโุส 
4.2.3 ประเมินและติดตามความกา้วหน้าในการปฏิบตัิงานของของ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างท่ัวถึงในด้านวิชากรและวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
ดังนี้ 
4.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม  ประชุมวิชาการภายใน
มหาวิทยาลยั 
4.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม   ประชุมวิชาการภายนอก

4. อาจารย์ 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
กระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์
ใหมม่ีการก าหนดคณุสมบัติอาจารย์ประจ าใหม้ีคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลกัสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
หลักสตูรมีการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าทุก
คนได้รบั        การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น 
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มหาวิทยาลยั 
4.3.3 สนับสนุนให้ไดม้ีโอกาสศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
4.3.4 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (research  unit) ของ
โปรแกรม คณะหรือมหาวิทยาลยั 
4.3.5 สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ
ต่างประเทศ 

5. การสนับสนนุและ
การให้ค าแนะน า
นักศึกษา 
 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศกึษา 
5.1.1 โปรแกรมวิชาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน
พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ี ให้มแีฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึก
ความต้องการในการให้การปรึกษาและความก้าวหน้าของนักศึกษา 
5.1.2 อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการให้ค าปรึกษา  และประกาศ
ให้นักศึกษาทราบ 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มี
การศึกษาวิเคราะห์สาระของรายวิชา  ในหลักสูตรเพื่อให้มี
เนื้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมี
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง ของรายวิชาต้องท าการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร ตามแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ. 08) และด าเนินตามขั้นตอนในคู่มือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีการด าเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี  และปรับปรุงให้แล้ว
เสร็จเพื่อประกาศใช้ในปีที่หก     มีการพิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาที่สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรประสาน
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนแต่
ละภาคการศึกษาให้จัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ กรณี
มีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา จัดท าเอกสาร
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รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิด ภาคการศึกษาหรือก่อนการฝึกภาคสนามสอง
สัปดาห์  
หลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับและติดตาม
การสอน และวัดผลการเรียนรู้ ตามเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึก
ปัญหา ข้อสังเกตจากการสอนตามเอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการด าเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้  
อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
6) (ถ้ามี) เมื่อกระบวนการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ของ
รายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบ
สี่วันนับถัดจากวัน ถึงก าหนดส่งผลการเรียนถึงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
ในปีการศึกษาที่จะมีผู้ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะต้องน าข้อคิดเห็นที่ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
หลักสูตรของนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์
ผู้สอน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร และน า
ผลดังกล่าวจัดท าเป็นรายงานอยู่ ในภาคผนวกแนบท้าย
เอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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6. ความต้องการของ
ตลาดแรง 
งานสังคม  และ/ 
หรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

6.1 อัตราการได้งานท า/การศึกษาต่อบัณฑิตใน 6 เดือนหลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่ากับ ร้อยละ 50 
6.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5 โดยมีความพึงพอใจในด้าน
ความเป็นผู้มีคุณธรรม  มีความรู้ตามสาชาวิชา และการสู้งาน  
ไม่น้อยกว่า  3.5 จาก 5 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณก์ารเรยีนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษาหากพบว่าอยู่ในสภาพไม่
เอื้อต่อการจัดการเรียน    การสอนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดย
ผ่านคณะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

  

7.  ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน (Key  
Performance    
Indicators)  
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัวบ่งชี้
ที ่1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตดิต่อกันไม่น้อยกว่า 
2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที ่6-12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจาก
จ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี  

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators)   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีตัว
บ่งช้ีที่  1-5 ต้องมีผลด าเนินการบรรลุ    ตามเป้ าหมาย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งช้ี(ตัวบ่งช้ีที่  6-
12) ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัว
บ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ี
รวมในแต่ละปี 

  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 ประเมินแผนการสอนรายวชิาหรือ มคอ.3 มคอ.5 โดย
กรรมการบริหารหลักสตูร 
1.1.2 การสอบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา   
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 ผเูรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสดุ
รายวิชาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
1.2.2  สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลมุวิชาเพื่อ
ปรับปรุงตอไป 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
1.1.1 ประเมินรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา โดยกรรมการบริหารหลักสตูร 
1.1.2 การสอบทวนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา   
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการ
สอน 
1.2.1 ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสดุ
รายวิชาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
1.2.2  สงผลการประเมินตออาจารยและหัวหนากลมุวิชา 

ปรับปรุง
ข้อความให้
เหมาะสม 
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1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/
หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และสถาน
การณของคณะไม่มีการแกไ้ข  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  โดยอาจารย์ นักศึกษาและบณัฑิต 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวย
ตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชาตัวแทนผเูรียนปจจุบัน  และตัวแทน
บัณฑิต  
2.1.2  ด าเนินการส ารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตร
จากผเูรียนปจจุบันทุกช้ันป และจากผสู าเร็จการศึกษาที่ผาน
การศึกษาในหลักสูตรทุกรนุ 
2.2  โดยผใูชบัณฑิต และ/หรือผมูีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
2.2.1  ติดตามบัณฑิตใหมโดยส ารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือ
ผบูังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม  และการสัมภาษณ 
2.2.2  ติดตามกับผใูชอื่น  เชน ผูใชบริการในโรงเรียน  และ
สถานศึกษาทุกระดับ 
2.3  โดยผทูรงคุณวุฒิและ/หรือจากผปูระเมินภายนอก  
2.3.1  เชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผปูระเมินภายนอก  เป็น
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในประจ าปี  ระดับโปรแกรมวชิา/สาขาวิชา ท่ีแต่งตั้งโดย
คณบดี   
2.3.2 ด าเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสดุปี
การศึกษา  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้มีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวย 

เพื่อปรับปรุงตอไป 
1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการ
ปรับปรุงทักษะการสอนและวางแผนการพัฒนาใหสอดคลอง
และ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 
และสถานการณของคณะ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  โดยอาจารย์ นักศึกษาและบณัฑิต 
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวย
ตัวแทนอาจารย์ในสาขาวิชา ตัวแทนผูเรียนปจจุบัน และ
ตัวแทนบัณฑิต  
2.1.2 ด าเนินการส ารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมิน
หลักสตูรจากผเูรียนปจจุบันทุกช้ันป และจากผสู าเร็จ
การศึกษาท่ีผานการศึกษาในหลักสูตรทุกรนุ 
2.2  โดยผใูชบัณฑิต และ/หรือผมูีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
2.2.1  ติดตามบัณฑิตใหมโดยส ารวจขอมูลจากนายจางหรือ 
ผบูังคับบัญชาโดยแบบสอบถามหรือการสมัภาษณ 
2.2.2  ติดตามกับผใูชอื่น เชน ผูใชบริการในโรงเรียน และ
สถานศึกษาทุกระดับ 
2.3  โดยผทูรงคุณวุฒิและ/หรือจากผปูระเมินภายนอก  
 2.3.1 เชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผปูระเมินภายนอก เป็น
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรในการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในประจ าปี ระดับสาขาวิชา ท่ีแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยั 
 2.3.2 ด าเนินการประเมินตามรายละเอยีดหลักสตูรเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้มีคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบเป็น
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ผทูรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา  
ประเมินตามตัวบงช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ใน
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปี ระดับโปรแกรม
วิชา/สาขาวิชา ท่ีแต่งตั้งโดยคณบดี ด าเนินการประเมินตาม
รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา   
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 คณะกรรมการในข้อ 3 จัดท ารายงานการประเมินผลและเสนอ
ประเด็นที ่
จ าเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
4.2 จัดประชุมสมัมนาเพื่อการปรบัปรุงหลักสตูร 
4.3 เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษ์การปรับปรุงหลักสูตรและใหขอเสนอ
แนะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา  ประเมินตามตัวบงช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบไุวในหมวด 7 ขอ 7 ในการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในประจ าปี ระดับสาขาวิชา ท่ีแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยัด าเนินการประเมินตามรายละเอยีดหลักสตูร 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 จัดประชุมสมัมนาเพื่อการปรบัปรุงหลักสตูร 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาสาขาวิชาจากผลการประเมินโดยกรรมการในข้อ 3 
และผลการสัมมนา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
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ภาคผนวก ค 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552 
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ภาคผนวก ค 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ  
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
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