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บทที ่1 
บทนํา 

ความเป1นมาของโปรแกรมวิชา  
 1. ยุควิทยาลัยครู(2502 –2535) 
 เม่ือป9 2502 “โรงเรียนฝHกหัดครูนครราชสีมา” ได�เปลี่ยนฐานะเป!น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มี
การจัดหน7วยงานวิชาการเป!นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร0  2. คณะวิชามนุษยศาสตร0และ
สังคมศาสตร0 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร0 “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป!นหมวดวิชาวิชาหนึ่งในกลุ7มวิชา
มนุษยศาสตร0  แต7ยังไม7พบหลักฐานว7ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย7างไรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา 
 จนกระท่ังพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน7วยงานบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยครูใหม7   ได�ยกระดับหมวดวิชาจัดต้ังเป!นภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะ
วิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0   รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปด�านปรัชญา  
ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษา  
 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา  มีห�องสํานักงานของภาควิชาอยู7ท่ี ชั้น 1  
อาคาร 2 มีอาจารย0  2 ท7านคือ   
  1. อาจารย0บุญเลี้ยง  พุทธจันทร0  (25??– 2543 เกษียณอายุราชการ) 
  2. ผู�ช7วยศาสตราจารย0ดาริณี  พันธ0ดี (25?? – 2545 เกษียณอายุราชการ) 
 หลักสูตรสภาการฝHกหัดครูป9 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา”  มีรายวิชาท่ีรับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช�รหัสและชื่อวิชาระบบ “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อ
วิชา)”  เช7น ปรัชญา 101 ปรัชญาเบ้ืองต�น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาท่ัวไป (สภาการฝHกหัดครู, 2524) 
 ตามหลักสูตรกรมการฝHกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  
มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู7ในกลุ7มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช�รหัสและชื่อวิชา
ระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด�านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช�รหัสสามตัวแรก 267 เช7น 
2671101 ปรัชญาเบ้ืองต�น, 2672102 ตรรกวิทยาท่ัวไป (กรมการฝHกหัดครู, 2531) 
 2. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547) 

 ในป9 2535 รัฐบาลได�ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึง
เปลี่ยนเป!น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต�องมีการจัดหน7วยงานบริหารวิชาการใหม7  ให�
ยุบภาควิชาท้ังหมดแล�วจัดบริหารวิชาการเป!นโปรแกรมวิชาตามการเปQดวิชาเอก  ส7วนภาควิชาท่ีไม7ได�เปQด
วิชาเอกแต7รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปเรียกว7า “กลุ7มวิชา”   

    ป9 2535 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได�บรรจุอาจารย0 1 คน  คือ อาจารย0นิวัติ  ทองวล (2535 - 
ปCจจุบัน) 
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 ป9 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน7วยงานในอาคาร 2 เดิมจึงย�ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคาร
อ่ืน ๆ “กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได�ย�ายสํานักงานมาท่ี ชั้น 2 อาคาร 14 ห�อง 14.21 
 ในป9 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได�ใช�หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 2536  “กลุ7มวิชา
ปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ  4 รายวิชา  ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน  กลุ7มวิชามนุษยศาสตร0  ใช�
รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด�านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช�รหัสสามตัวแรก 
151 และ 152  เช7น 1510101  ปรัชญาเบ้ืองต�น, 1520201 พุทธศาสน0 (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2536) 

 ป9 2540 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได�บรรจุอาจารย0เพ่ิมอีก 1 คน คือ อาจารย0เมินรัตน0 นวะบุศย0 
(2540 –ปCจจุบัน, เป!นผู�ช7วยศาสตราจารย0 ป9 2542) 

หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ  2542  ได�กําหนดให�กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอน
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ7มวิชามนุษยศาสตร0  ใช�รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 
หลัก + ชื่อวิชา” ซ่ึงวิชาด�านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชาเท7านั้น  คือ 1500104 ความจริงของ
ชีวิต (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2544) 

ในช7วงป9 2543- 2545 “กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีภาระงานเพ่ิมข้ึนมากอันเป!นผลจากการรับ
นักศึกษาและการขยายสาขาวิชาต7างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงมีอาจารย0เพ่ิมข้ึนมากตามภาระงานการเรียนการ
สอนของสถาบัน  มีอาจารย0เพ่ิมข้ึนในระยะนี้  4 คน คือ 

1. อาจารย0สุชาติ พิมพ0พันธ0 (3 มิถุนายน 2543 - ปCจจุบัน) 
2. อาจารย0สายยนต0 ชาวอุบล (2544 – ปCจจุบัน) 
3. อาจารย0วาสนา วงษ0ยิ้มย7อง(2545 – 2550 ย�ายไปสังกัดโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา) 
4. อาจารย0วุฒิไกร  ไชยมาลี (2545 – ปCจจุบัน) 

ป9 2545 ได�ย�ายสํานักงานข้ึนไปชั้น 3 ของอาคาร 14 ห�อง 14.31   
3. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(2547 - ป<จจุบัน)  
 ในป9 2547 รัฐบาลประกาศใช�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบัน-
ราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป!น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต7ไม7มีการเปลี่ยนแปลงหน7วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช�ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการ
สอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ7มวิชามนุษยศาสตร0  คือ 150201 จริยธรรมเพ่ือ-
การดําเนินชีวิต (สํานักส7งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555) 

ป9 2552 กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนาได�รับอาจารย0เพ่ิมอีก 1 คน  คือ  อาจารย0โยธิน  มาหา (2552 – 
ปCจจุบัน) 
 ในช7วงป9 2553-2554 เป!นช7วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิ
อุดมศึกษา(มคอ.)  ท่ีประชุมกรรมการกลุ7มวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยาเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2553 ได�
พิจารณาบริบทต7าง ๆ เช7น โอกาสในการใช�หลักสูตรใหม7ๆ  และจํานวนของผู�สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมามีจํานวนมากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป9)  ความเป!นไปได�ในการเปQดวิชาเอก  
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มีสูงมาก  จึงมีมติท่ีประชุมจะเปQดวิชาเอก “พุทธศาสนศึกษา”  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป9) โดย
มอบหมายให�อาจารย0สุชาติ พิมพ0พันธ0  เป!นผู�จัดทําข�อมูลและทําร7างหลักสูตร 
 วันท่ี  23 มีนาคม  2555 สภาวิชาการให�ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 5/2555  วันท่ี 
23 มีนาคม  2555  

“กลุ7มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได�เปลี่ยนชื่อเป!น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซ่ึง
เป!นการต้ังชื่อโปรแกรมท่ีไม7เป!นไปตามเกณฑ0ปกติท่ีต้ังตามชื่อวิชาเอก ด�วยเหตุผลว7าโปรแกรมวิชาปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา อาจเปQดสาขาวิชาเพ่ิมได�อีกโดยไม7ต�องต้ังโปรแกรมวิชาใหม7  และถือว7า“โปรแกรมวิชา
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  ได�ตั้งข้ึนอย7างสมบูรณ0  นับต้ังแต7วันท่ี 23 มีนาคม  2555 นี้ 

ต7อมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได�อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 5 ป9) 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2555 ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 30 
มีนาคม 2555 
 ป9การศึกษาท่ี 1 ป9การศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.5 ป9) สาขาวิชาพุทธ
ศาสนาศึกษา  ได�เปQดรับสมัครนักศึกษารุ7นแรก  มหาวิทยาลัยกําหนดให�รับนักศึกษาท้ังหมด  2 หมู7เรียน ๆ ละ 
45 คน รวม  90 คน  ซ่ึงเป!นจํานวนท่ีมากกว7าแผนรับนักศึกษา 1 เท7า  มีนักศึกษามารายงานตัวเข�าศึกษา 88 
คน 
 ป9การศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาฯ ได�รับอาจารย0เพ่ิมอีก 1 คน คือ อาจารย0บัญญัติ อนนท0จารย0  และ
ในป9นี้อาคาร 14 ได�รับอนุมัติให�ทําการรื้อถอนเพ่ือสร�างอาคารคณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0ใหม7  ห�อง
สํานักงานโปรแกรมวิชาฯ จึงย�ายไปท่ี อาคาร 5  ชั้น 4 ห�อง 5.46  เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556 
  เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ0 2556  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได�อนุมัติหลักสูตรหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 5 ป9) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป!นครั้งท่ี 2 ภายหลังมีการปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ
ของ สกอ. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 16 กุมภาพันธ0  2556 

ป9การศึกษา 2556 นักศึกษา รุ7นท่ี 2 เข�ารายงานตัวศึกษา 45 คน  และโปรแกรมวิชาฯ ได�รับอาจารย0
เพ่ิมอีก 1 คน  คือ อาจารย0มานิตย0 อรรคชาติ 
 ป9การศึกษา 2557 นักศึกษา รุ7นท่ี 3 เข�ารายงานตัวศึกษา 34 คน 
ปรัชญา 

ปรัชญาและศาสนาเป!นรากเหง�าคุณค7าความเป!นมนุษย0(Philosophy and Religion is the root of  
the  worthy  human – being  ) 
วิสัยทัศน? 
 โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาเป!นหน7วยงานวิชาการด�านปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา  
ท่ีมุ7งจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูพุทธศาสนาท่ีมีความรู�ความสามารถในวิชาชีพ  และบําเพ็ญตนเพ่ือ
สังคม 
พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
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 2. ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาพุทธศาสนา 
 3. บริการทางวิชาการแก7ชุมชนบนพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา 
 4. ทํานุบํารุงและส7งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
วัตถุประสงค?   
 1. จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาท่ีมีความรู�ในวิชาชีพ มีคุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 2. วิจัยองค0ความรู�ทางด�านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา สามารถนําความรู�จากหลักปรัชญา ศาสนา
และเทววิทยา มาประยุกต0ใช�อย7างเหมาะสม 
 3. ให�บริการทางวิชาการด�านปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา แก7ชุมชนบนพ้ืนฐานหลักพุทธศาสนา 
 4. ทํานุบํารุงและส7งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ส7งเสริมพุทธศาสนา 
มาตรการ 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร�างความเป!นเลิศทางวิชาการ โดยเน�นด�านพระพุทธศาสนา
เป!นหลัก 

2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน ให�มีลักษณะการเรียนรู�ด�วยตนเอง หรือการเรียนรู�ภายใต�คําแนะนํา
มากข้ึน 

3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีใช�ในโสตทัศนูปกรณ0และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0เพ่ิมข้ึน 
4. จัดให�มีคณะกรรมการพิจารณาข�อสอบแต7ละสาขาวิชา 
5. นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู�ตามมาตรฐานการศึกษา 
6. ส7งเสริมสนับสนุนให�ผู�เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค7านิยมท่ีพึงประสงค0 
7. ส7งเสริมให�ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  และเห็นคุณค7าความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปCญญาไทย 
8. ส7งเสริมผู�เรียนให�มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0  สังเคราะห0 สร�างสรรค0  ไตร7ตรอง  และมี

วิสัยทัศน0อย7างมีวิจารณญาณ 
9. ส7งเสริมให�ผู�เรียนมีเจตคติท่ีดี  และมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางานและสามารถทํางานร7วมกับ

ผู�อ่ืนได�ดี 
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บทท่ี 2 
มาตรฐานหลักสูตร  

การกําหนดมาตรฐานหลักสูตรของโปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา แบ7งเป!น 3 ด�าน ได�แก7 
1. โครงสร�างของหลักสูตร 
2. มาตรฐานความรู�และประสบการณ0วิชาชีพ  
3. การพัฒนาหลักสูตร 

โครงสร�างของหลักสูตร 

1.  ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Buddhist  Studies 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) 
   : ชื่อย7อ ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Education(Buddhist  Studies) 
   : ชื่อย7อ   B.Ed. (Buddhist  Studies) 

3. โครงสร�างหลักสูตร 

จํานวนหนAวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมAน�อยกวAา    166 หนAวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมAน�อยกวAา       30  หนAวยกิต 

-  กลุ7มวิชาภาษา            9-12 หน7วยกิต 
-  กลุ7มวิชามนุษยศาสตร0               6-9 หน7วยกิต 
-  กลุ7มวิชาสังคมศาสตร0             3-6 หน7วยกิต 
-  กลุ7มวิชาคณิตศาสตร0 วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี           6-9 หน7วยกิต 
-  กลุ7มวิชาการบริหารจัดการ                         3 หน7วยกิต 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมAน�อยกวAา  130 หนAวยกิต 

2.1 กลุAมวิชาชีพครู      50 หนAวยกิต 
 -  กลุ7มวิชาชีพครูบังคับ     30 หน7วยกิต 
 -  กลุ7มวิชาชีพครูเลือก      4 หน7วยกิต 
 -  กลุ7มวิชาฝHกประสบการณ0วิชาชีพครู   16 หน7วยกิต 
2.2 กลุAมวิชาเอก      80 หนAวยกิต 
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 -  กลุ7มวิชาเอกบังคับ     54 หน7วยกิต 
 -  กลุ7มวิชาเอกเลือก     16 หน7วยกิต 
 -  กลุ7มวิชาการสอนวิชาเอก      6 หน7วยกิต 
 -  กลุ7มเลือกจากกลุ7มวิชาเอกเพ่ิมเติม   6 หน7วยกิต 
   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมAน�อยกวAา    6 หนAวยกิต 

 
มาตรฐานความรู�และประสบการณ?วิชาชีพ  

1. มาตรฐานความรู�  

รายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
มีรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ต�องเรียนทุกกลุ7มวิชารวมไม7น�อยกว7า 30 หน7วยกิต ดังนี้ 
 1.  กลุAมวิชาภาษา เรียน 9-12 หนAวยกิต 
     1.1  บังคับ  9 หนAวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

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

หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 

     1.2  เลือก  0-3 หนAวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 
ภาษาญ่ีปุrนพ้ืนฐาน 
ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 
ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 
ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 
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) 

หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 

 
2.  กลุAมวิชามนุษยศาสตร? เรียน 6-9 หนAวยกิต 
     2.1  บังคับ  6 หนAวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแห7งชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
ท�องถ่ินไทย 3(3-0-6) หน7วยกิต 

     2.2  เลือก  0-3 หนAวยกิต 
002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
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002004 มนุษย0กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน7วยกิต 
 

3.  กลุAมวิชาสังคมศาสตร? เรียน 3-6 หนAวยกิต 
    3.1 บังคับ  3 หน7วยกิต 
003001 การเป!นพลเมือง 3(3-0-6) หน7วยกิต 
    3.2 เลือก  0-3 หนAวยกิต 
003002
003003 
003004 

สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
มนุษย0กับอารยธรรม 3(3-0-6) หน7วยกิต 
อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หน7วยกิต 

003005 
003006 

กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
แหล7งและวิธีการเรียนรู�ด�วยตนเอง 3(3-0-6) หน7วยกิต 

 
4.  กลุAมวิชาคณิตศาสตร? วิทยาศาสตร? และเทคโนโลยี  เรียน 6-9 หนAวยกิต 
     4.1  บังคับ  6 หนAวยกิต 
004001 
004002 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หน7วยกิต 
การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หน7วยกิต 

     4.2  เลือก  0-3 หนAวยกิต 
004003 
004004 
004005 
004006 

การส7งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หน7วยกิต 
สิ่งแวดล�อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห7งชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หน7วยกิต 

 
5.  กลุAมวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หนAวยกิต 
     5.1  เลือก  3 หนAวยกิต 
005001 
005002 
005003 

การเป!นผู�ประกอบการสมัยใหม7 3(3-0-6) หน7วยกิต 
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หน7วยกิต 
การจัดการตนเองเพ่ือพัฒนางาน 3(3-0-6) หน7วยกิต 

 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมAน�อยกวAา     130 หนAวยกิต 
      1. กลุAมวิชาชีพครู       ไมAน�อยกวAา             50    หนAวยกิต 
   1.1  กลุAมวิชาชีพครูบังคับ   30    หนAวยกิต 

102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) หน7วยกิต 
102321 การออกแบบและการจัดการเรียนรู�  3(2-2-5) หน7วยกิต 
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103111 เทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
104212 หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา  3(2-2-5) หน7วยกิต 
104313 การวิจัยการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 3(2-2-5) หน7วยกิต 
105341 จิตวิทยาการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
106201 ความเป!นครู 3(2-2-5) หน7วยกิต 
106402 การบริหารจัดการทางการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
108361 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) หน7วยกิต 
    
          1.2  กลุAมวิชาชีพครูเลือก          ไมAน�อยกวAา           4     หนAวยกิต 
102341 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) หน7วยกิต 
102442 หลักสูตรและการเรียนการสอนของ

ประเทศในกลุ7มอาเซียน 
2(2-0-4) หน7วยกิต 

103121 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู� 3(2-2-5) หน7วยกิต 
103372 นวัตกรรมการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
104352 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 3(2-2-5) หน7วยกิต 
104411 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
104431 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู� 3(2-2-5) หน7วยกิต 
105242 จิตวิทยาการเรียนรู� 2(2-0-4) หน7วยกิต 
105243 การปรับพฤติกรรม 2(2-0-4) หน7วยกิต 
105252 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) หน7วยกิต 
106232 มารยาททางสังคมสําหรับครู 2(1-2-3) หน7วยกิต 
106233 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-4) หน7วยกิต 
106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5) หน7วยกิต 
106436 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
108205 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต�องการ

พิเศษ 
 

2(2-0-4) หน7วยกิต 

     1.3  กลุAมฝIกประสบการณ?วิชาชีพครู 16 หนAวยกิต 
101411 
101412 
101521 

ทักษะวิชาชีพครู 1  
ทักษะวิชาชีพครู 2  
การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 

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

6(0-360-0) 

หน7วยกิต 
หน7วยกิต 
หน7วยกิต 

101522 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2 6(0-360-0) หน7วยกิต 
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  2. กลุAมวิชาเอก                     เรียนไมAน�อยกวAา       80  หนAวยกิต 

     2.1   บังคับวิชาเอก  54 หนAวยกิต 
220132 ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) หน7วยกิต 
220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) หน7วยกิต 
220134 พุทธภาวนา 1  2(0-90-0) หน7วยกิต 
220212 จริยศาสตร0ศึกษา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220213 ตรรกศาสตร0 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220231 พุทธภาวนา 2 2(0-90-0) หน7วยกิต 
220232 พุทธศาสนพิธี  2(1-2-3) หน7วยกิต 
220233 พุทธศาสนามหายาน 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห0  3(3-0-6) หน7วยกิต 
220315 ศาสนศึกษา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220316 เทววิทยาเบ้ืองต�น 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220332 พระไตรปQฎกศึกษา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220335 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220342 พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220442 พุทธศึกษาศาสตร0 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220444 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ 3(3-0-6) หน7วยกิต 
    2.2 เลือกวิชาเอก              เรียนไมAน�อยกวAา 16 หนAวยกิต 
220131 ประวัติศาสตร0พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220211 ปรัชญาท่ัวไป 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220235 พระพุทธศาสนาในโลกปCจจุบัน 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220314 ปรัชญาศาสนา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220341 ปรัชญาทางสายกลางสู7เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220441 พุทธจริยศาสตร0 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220443 พุทธเศรษฐศาสตร0 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220445 พุทธรัฐศาสตร0  3(3-0-6) หน7วยกิต 
220446 พุทธเนติธรรม 3(3-0-6) หน7วยกิต 
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220447 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220448 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร0 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) หน7วยกิต 
220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) หน7วยกิต 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(0-6-3) หน7วยกิต 
       2.3 วิชาการสอนวิชาเอก   เรียนไมAน�อยกวAา             6   หนAวยกิต 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1 3(2-2-5) หน7วยกิต 
220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5) หน7วยกิต 
220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน

พระพุทธศาสนา 
3(2-2-5) หน7วยกิต 

      2.4   เลือกจากกลุAมวิชาเอกและวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม   
เรียนไมAน�อยกวAา 4  หนAวยกิต 
             ให�เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ7มวิชาใน 2.2 และ 2.3 โดยไม7ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล�ว 
 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมAน�อยกวAา  6    หนAวยกิต 

ให�เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม7ซํ้ากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล�ว และต�องไม7เป!นรายวิชาท่ีกําหนดให�เรียนโดยไม7นับหน7วยกิตรวมในเกณฑ0การสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

2. มาตรฐานประสบการณ?วิชาชีพ 
   คณะครุศาสตร0กําหนดให�มีการฝHกประสบการณ0วิชาชีพครูดังนี้  

               2.1ชั้นป9ท่ี 4 จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงเป!นการฝHกปฏิบัติทางวิชาชีพระหว7างเรียน ในรายวิชาเตรียม
ก7อนฝHกประสบการณ0วิชาชีพครู 2 รายวิชา  คือ 

101411  ทักษะวิชาชีพครู 1    1(0-2-1) 
101412  ทักษะวิชาชีพครู 2   3(0-6-3) 

2.2   ชั้นป9ท่ี 5 จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงเป!นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกใน
รายวิชาฝHกประสบการณ0วิชาชีพครู2 รายวิชา คือ 

101521  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1   6(0-360-0) 
101522  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2   6(0-360-0) 
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    2.3  การฝHกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต�องมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม7น�อยกว7าสัปดาห0ละ 8 
ชั่วโมง เป!นเวลาไม7น�อยกว7า 15 สัปดาห0 รวม ไม7น�อยกว7า 120 ชั่วโมง ต7อภาคการศึกษา มีเวลาเตรียมสอน 
ตรวจงานและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมายไม7น�อยกว7า ภาคการศึกษาละ 120 ชั่วโมง  

2.4  มีการพบคณาจารย0และเข�าร7วมสัมมนาการศึกษากับคณาจารย0และเพ่ือนนักศึกษา โดยการใช�
สื่อและ/หรือ Face to Face ไม7น�อยกว7า 15 ชั่วโมง ต7อภาคการศึกษา 

   2.5 มีการวัดและประเมินผลการฝHกปฏิบัติวิชาชีพระหว7างเรียนและการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาอย7างเป!นระบบ  โดยการมีส7วนร7วมระหว7างมหาวิทยาลัย ได�แก7 อาจารย0นิเทศก0 และสถานศึกษา 
ได�แก7ครูนิเทศก0ท่ัวไป และครูพ่ีเลี้ยง  

 
การพัฒนาหลักสูตร 
 ด�านการพัฒนาหลักสูตรของโปรแกรมวิชา ได�กําหนดมาตรฐานท่ีเก่ียวกับการสร�างหลักสูตร การใช�
หลักสูตร และกาประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดส7วนท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการตามเกณฑ?มาตรฐาน ดังนี้ 
1.1 มีอาจารย0ประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ0กับสาขาวิชาท่ีเปQดสอนไม7น�อยกว7า 5 

คน  และ ในจํานวนนั้นมีคุณวุฒิไม7ตํากว7าปริญญาโทหรือเทียบเท7า หรือดํารงตําแหน7งทางวิชาการไม7ตํ่ากว7า
ผู�ช7วยศาสตราจารย0 อย7างน�อย 2 คน และเป!นอาจารย0ประจําเกินกว7า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม7ได�  

1.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีการดําเนินการดังนี้ 
1.2.1 มีคําสั่งแต7งต้ังคณะกรรมการร7างหลักสูตรเพ่ือกําหนดกรอบโครงสร�างหลักสูตร และ

จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  
      1.2.2 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย7างน�อย 5 คน ประกอบด�วย 

1) อาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย7างน�อย 2 คน (ท่ีเป!นคณะกรรมการร7างหลักสูตร) 
2) ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซ่ึงเป!นบุคคลภายนอกอย7างน�อย 2 คน  
3) ผู�แทนองค0กรวิชาชีพร7วมเป!นกรรมการอย7างน�อย 1 คน  

     1.2.3 มีการวิพากษ0หลักสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
2. ด�านการใช�หลักสูตร 

2.1 มีการนําหลักสูตรไปใช� โดยการปรับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล ให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และให�เป!นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ 

2.2 การจัดการเรียนการสอนมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกวิชา และมีการจัดทํา
ประมวลการสอน (Course Syllabus) ทุกรายวิชา   

2.3 มีการชี้แจงจุดประสงค0รายวิชา แก7ผู�เรียนอย7างชัดเจน  
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน�นการปฏิบัติจริง โดยยึดผู�เรียนเป!นสําคัญและเน�น

กระบวนการเรียนรู� ได�แก7 รายวิชาท่ีมีการปฏิบัติจริง เช7น วิชาพุทธภาวนา วิชาพุทธศาสนพิธี เป!นต�น 
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       2.5 มีสื่อและแหล7งเรียนรู�ประกอบการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา 
2.6 จัดการเรียนการสอนครบตามวัตถุประสงค0รายวิชาและเนื้อหาสาระ 
2.7 ส7งเสริมให�ผู�เรียนสืบค�น แสวงหาความรู� และศึกษาด�วยตนเอง เพ่ือส7งเสริมการเรียนแบบ

สร�างองค0ความรู�ด�วยตนเอง 
2.8 ใช�วิธีการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคล�องกับกลยุทธการสอน ท้ังการประเมินผล

ย7อยและการประเมินผลรวมในแต7ละรายวิชา 
2.9 จัดให�มีการประเมินก7อนเรียน ระหว7างเรียน และหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู� ความ

เข�าใจของผู�เรียนอย7างต7อเนื่อง 
3. ด�านการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

3.1 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร เป!นระยะ อย7างน�อย ทุก ๆ 5 ป9 และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย7างต7อเนื่องทุก 5 ป9  

3.2 มีการประเมินรายวิชาตามหลักสูตร โดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาตามหลักสูตร ทุก
รายวิชา และทุกภาคเรียน 

3.3 มีการประเมินหลักสูตร โดยสํารวจ /ประเมินจากผู�มีส7วนเก่ียวข�อง ท่ีประกอบด�วยบัณฑิต 
และผู�ใช�บัณฑิต 

3.4 มีการสํารวจภาวการณ0มีงานทําของบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต  
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บทที ่3  
มาตรฐานการผลิต 

 การกําหนดมาตรฐานการผลิตของโปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา แบ7งเป!น 6 ด�าน ได�แก7 
1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษา 
3. คณาจารย0 
4. ทรัพยากรการเรียนรู� 
5. การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
6. การประกันคุณภาพการศึกษา  

 

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 
1. คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 

1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท7าจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2) มีคุณสมบัติครบถ�วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 2. การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก โดยการสอบข�อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ0 ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 3. มีการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
จํานวนนักศึกษา  

การรับนักศึกษาเป!นไปตามแผนการรับนักศึกษาและผู�สําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป9 
 โดยรับนักศึกษาป9ละ   45  คน 

ระดับชั้นป9 
จํานวนนักศึกษาในแต7ละป9การศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นป9ท่ี 1 
ชั้นป9ท่ี 2 
ชั้นป9ท่ี 3 
ชั้นป9ท่ี 4 
ชั้นป9ท่ี 5 

45 
- 
- 
- 
- 

45 
45 
- 
- 
- 

45 
45 
45 
- 
- 

45 
45 
45 
45 
- 

45 
45 
45 
45 
45 

45 
45 
45 
45 
45 

รวมจํานวนนักศึกษา 45 90 135 180 225 225 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดว7าจะ

สําเร็จการศึกษา 
- - - - - 45 
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คณาจารย? 
ในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา กําหนดให�ผู�เก่ียวข�องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีอาจารย0ประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ0กับสาขาวิชาท่ีเปQดสอนไม7น�อยกว7า 5 คน  

และ ในจํานวนนั้นมีคุณวุฒิไม7ตํ่ากว7าปริญญาโทหรือเทียบเท7า หรือดํารงตําแหน7งทางวิชาการไม7ตํ่ากว7าผู�ช7วย
ศาสตราจารย0 อย7างน�อย 2 คน และเป!นอาจารย0ประจําเกินกว7า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม7ได� 

2. อาจารย0พิเศษจะต�องเป!นผู�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท7าหรือมีคุณวุฒิปริญญาตรีด�านซ่ึงเคย
ทําการสอนมาแล�วอย7างน�อย 2 ป9ข้ึนไปหรือผู�ท่ีมีผลงานหรือผู� ท่ีมีความชํานาญการในสาขาท่ีเก่ียวข�อง  

3. มีผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป!นท่ีปรึกษาโปรแกรมวิชาอย7างน�อย 2 คนโดย
เป!นผู�มีความรู�หรือความชํานาญทางด�านพระพุทธศาสนา 

4. มีการแต7งต้ังอาจารย0ท่ีปรึกษาประจําหมู7เรียน โดยมีหน�าท่ี ดังนี้ 
4.1 เป!นผู�เสริมสร�างความสัมพันธ0อันดีและประสานงานระหว7างผู�บริหาร อาจารย0และนักศึกษา 
4.2 ควบคุมดูแลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในกลุ7มท่ีรับผิดชอบให�ความช7วยเหลือ

นักศึกษาในกลุ7มท่ีรับผิดชอบ         
4.3 ให�ความช7วยเหลือนักศึกษาในด�านต7าง ๆ ดังนี้ 

4.3.1 ด�านวิชาการ ให�แนวทางในเรื่องการวางแผนการศึกษาการเลือกวิชาเรียน ตลอดจน
แก�ไขอุปสรรคปCญหาในการเรียนวิชาต7าง ๆ การช7วยเหลือนักศึกษามีดังนี้ 

4.3.2 ด�านหลักสูตร 
- ช7วยให�นักศึกษาเข�าใจหลักสูตร แผนการเรียนการเลือกวิชาท่ีเรียน 
- ช7วยให�นักศึกษาเข�าใจวิธีการจัดตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียนวิชา

เรียน 
- ให�ความรู�เก่ียวกับการโอน การเทียบโอนรายวิชา 

4.3.3 ด�านการวัดผลและการสอบ 

- ให�ความรู�เรื่องการวัดผลการเรียนการคิด คะแนน การหาค7าระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําภาค และค7าคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต7เริ่มเรียนจนกระท่ังนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

- ให�ความรู�เก่ียวกับกฎเกณฑ0ในการสอบ หากนักศึกษาขาดสอบโดยมิทราบสาเหตุ 

อาจารย0ท่ีปรึกษาต�องติดตามหรือประสานกับกองพัฒนานักศึกษาในการติดตามนักศึกษา 

- ให�ความรู�เก่ียวกับการพ�นสภาพนักศึกษาว7ามีกฎเกณฑ0อย7างไรบ�าง 

- แนะนําให�ทราบถึงวินัยในการสอบ เช7น ถ�ามีทุจริตในการสอบจะมีผลต7อผู�เข�าสอบอย7างไรบ�าง 

- ให�แนวทางการศึกษา และเสริมสร�างความเข�าใจเรื่องระเบียนการประเมิน 
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4.3.4  ด�านการเรียน 

- สํารวจนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาอยู7ในเกณฑ0ต�องช7วยเหลือเพ่ือให�ความช7วยเหลือใน

การปรับปรุงการเรียนให�ดีข้ึน 

- ให�คําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การปฏิบัติต7ออาจารย0  ต7อเพ่ือน

นักศึกษา 

- ให�คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการศึกษาในระดับสูง 

- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย7างสมํ่าเสมอ 

4.3.5 ด�านงานทะเบียนและด�านการเงิน 

- ให�ทราบถึงระเบียนการเงิน รวมท้ังกําหนดระยะเวลาการชําระเงิน 

- ให�ทราบถึงการเพ่ิม การถอน รายวิชาเรียน ตลอดจนถึงการยกเลิกการเรียน การ

ลาพักการเรียน 

- การตรวจสอบการจบของนักศึกษาการขอใบรับรอง คุณวุฒิ การขอใบรับรอง
การศึกษาและใบคําร�องต7างๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียน 

4.3.6 ด�านสวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา 
- ให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับนักศึกษาในเรื่องข�อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ0 ต7างๆ ของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือนักศึกษาจะได�ปฏิบัติตนได�เหมาะสม อีกท้ังให�ข�อมูลเก่ียวกับเรื่องสวัสดิการและบริการต7าง ๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให� เพ่ือนักศึกษาจะได�รับประโยชน0ตามสิทธิท่ีพึงมี 

- จัดรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับตัวนักศึกษาท่ีอยู7ในความดูแล โดยมีระเบียนสะสม
ประจําตัวนักศึกษาแต7ละคนเพ่ือประโยชน0  ในการให�คําปรึกษาและการให�ความช7วยเหลือ 

-เป!นท่ีพึงแก7นักศึกษาเม่ือมีปCญหาส7วนตัว เช7น ปCญหาการปรับตัว ปCญหาการเรียน 
ปCญหาสุขภาพ เป!นต�น โดยจัดตารางเวลาไว�เป!นพิเศษเพ่ือให�โอกาสนักศึกษามาพบเพ่ือขอคําปรึกษาและ
พยายามแก�ปCญหา ถ�าเป!นปCญหาท่ีเกินความสามารถ ควรแนะนําให�ไปหาผู�ท่ีมีความสามารถจะช7วยเหลือได�
ต7อไป 

- เอาใจใส7ดูแลความประพฤติต7างๆของนักศึกษาเพ่ือให�เป!นพลเมืองท่ีดี 
- ให�คําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ให�นักศึกษาได�ตระหนักถึงหน�าท่ีของตนในการเข�าร7วมกิจกรรมกับองค0การ

นักศึกษาและกิจกรรมต7างๆของมหาวิทยาลัย 
- ให�นักศึกษาบําเพ็ญประโยชน0แก7ประเทศชาติ โดยการสนับสนุนและการให�ความ

ช7วยเหลือต7อนโยบายและกิจกรรมต7าง ๆ ทางสังคมท่ีกระทําได�ในฐานะท่ีเป!นนักศึกษา 
- ส7งเสริมให�นักศึกษาได�มีการพัฒนาตัวเองครบทุกด�าน ท้ังด�านร7างกาย อารมณ0 

สังคม และสติปCญญาเช7น ออกกําลังกาย กิจกรรม การทําสังคมมิติ เป!นต�น 
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4.4  ด�านอ่ืน ๆ 

- ประสานกับอาจารย0ผู�สอนและหน7วยงานต7างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับนักศึกษาเพ่ือช7วยเหลือ หรือ

เพ่ือประโยชน0ของนักศึกษา 

- พิจารณาคําร�องต7าง ๆ และดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- ให�การรับรองนักศึกษาเม่ือนักศึกษาต�องการนําไปแสดงแก7ผู�อ่ืน เช7น รับรองการขอรับ

ทุนการศึกษา รับรองสภาพการเป!นนักศึกษา รับรองเอกสารของมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาจะนําไปแสดงกับ

หน7วยงานตนเอง เป!นต�น 

- ชี้แจงให�นักศึกษาเข�าใจบทบาทของนักศึกษาต7ออาจารย0ท่ีปรึกษา และเข�าใจหน�าท่ีของ

อาจารย0ท่ีปรึกษา เช7น การเข�าพบอาจารย0ท่ีปรึกษาตามกําหนดเวลา การรับฟCงการตักเตือนของอาจารย0  

- ชี้แจงให�นักศึกษาติดตามอ7านประกาศข7าวสารของหน7วยงานท่ีเก่ียวข�องอย7างสมํ่าเสมอ 

- การเข�าร7วมกิจกรรมของนักศึกษา เช7น การแข7งกีฬา การพัฒนาค7าย เพ่ือเป!นขวัญและ

กําลังใจแก7นักศึกษา เช7น ขณะเดียวกันจะได�รวบรวมข�อมูลบางประการของนักศึกษาท่ีไม7เหมาะสมเพ่ือนําไปสู7

การปรับปรุงแก�ไขต7อไป 

- การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมความรู�และประสบการณ0ให�แก7นักศึกษาเป!นครั้งคราว เช7น 

กิจกรรมทางศาสนา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย ทัศนศึกษาแหล7งความรู�ต7าง ๆ การฝHกมารยาทด�านการทํา

ความเคารพ  การับประทานอาหาร การฝHกอาชีพ เป!นต�น 

- การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาท่ีทําความดี เพ่ือให�สถาบันและหน7วยงานของนักศึกษา

ได�รับทราบ 

5. อาจารย0ผู�สอนรายวิชาชีพครู มีคุณวุฒิไม7ต่ํากว7าปริญญาโท หรือดํารงตําแหน7งทางวิชาการไม7ตํ่า 
กว7าผู�ช7วยศาสตราจารย0 หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนโดยมีประสบการณ0ไม7น�อยกว7า 10 ป9 

6. อาจารย0นิเทศมีคุณวุฒิไม7ต่ํากว7าปริญญาโท  ในสาขาวิชาท่ีจะนิเทศหรือมีประสบการณ0ในการ 
นิเทศมาแล�วไม7น�อยกว7า 2 ป9 ในกรณีท่ีมีประสบการณ0ไม7ได�ตามมาตรฐาน  ให�ใช�การนิเทศร7วมกับผู�ท่ีมี
ประสบการณ0ตามมาตรฐาน 

 7. อาจารย0นิเทศมีสัดส7วนไม7เกิน 1 : 10 
  8. ครูพ่ีเลี้ยง (ครูของสถานศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติการสอน) มีคุณวุฒิไม7ต่ํากว7าปริญญาตรี มี
ประสบการณ0การสอนไม7น�อยกว7า 3 ป9 และ มีคุณลักษณะของความเป!นครู 
 

ทรัพยากรการเรียนรู� 
 1. ห�องเรียน 

มีห�องบรรยายอย7างน�อย 2 ห�อง 
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2. ห�องปฏิบัติการ 
              มีห�องปฏิบัติการสาขาพุทธศาสนศึกษาอย7างน�อย 1 ห�อง 

3. แหล7งสารสนเทศ (สํานักวิทยบริการ)  
มีอาคารวิทยบริการท่ีมีหนังสือวารสารและข�อมูลสารสนเทศ ท่ีทันสมัยและเพียงพอต7อการเรียนรู�

ของนักศึกษาได�อย7างท่ัวถึง 
4. วัสดุ – ครุภัณฑ0 
    มีวัสดุ-ครุภัณฑ0  เพ่ือการเรียนการสอนอย7างน�อย  ดังนี้ 

1) โตzะทํางานอาจารย0  10  ชุด 
2) คอมพิวเตอร0ต้ังโตzะบริการนักศึกษาและอาจารย0 6 ชุด   
3) ปรินเตอร0เลเชอร0 2 เครื่อง 
4) ปรินเตอร0อิงค0เจ็ต 2 เครื่อง 
5) ตู�เหล็กเก็บเอกสาร บานประตูคู7 2 ตู� 
6) ตู�เหล็กเก็บเอกสาร บานประตูเด่ียว  3 ตู� 
7) ตู�เหล็กเก็บเอกสาร ลิ้นชัก 4 ชั้น 3 ตู� 
8) ตู�ไม�เก็บเอกสาร บานประตูคู7 2 ตู� 
9) ตู�ไม�เก็บเอกสาร บานกระจกเลื่อน 4 ตู� 
10) ชั้นวางหนังสือไม�  4  ชั้น   2 ตัว 

5. สื่อและวัสดุการสอน 
    สื่อและวัสดุช7วยการสอนการเรียนการสอนอย7างน�อย  ดังนี้ 

1) เครื่องขยายเสียง 5 เครื่อง  
2) โปรเจคเตอร0 2 เครื่อง 
3) โทรทัศน0 1  เครื่อง 
4) หนังสืออ7านประกอบ ทางด�านปรัชญา ศาสนา  จํานวนประมาณ 500 เล7ม  
5) แผนภูมิ  แผ7นภาพ โปสเตอร0 ท่ีเพียงพอกับความต�องการของอาจารย0 

6. แหล7งทรัพยากรการเรียนรู�ในท�องถ่ิน 
      1) มีหน7วยงานของรัฐซ่ึงเป!นสถานศึกษาและแหล7งเรียนรู�ทางพระพุทธศาสนา เช7น โรงเรียนวัด 
      2). เป!นหน7วยงานท่ีมีจัดการศึกษาเพียงพอท่ีนักศึกษาจะได�รับประโยชน0จากการฝHกประสบการณ0
วิชาชีพ 
 7. แหล7งฝHกประสบการณ0วิชาชีพ 
     มีแหล7งฝHกประสบการณ0วิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป!นสถานศึกษาใน
หน7วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานองค0การบริหารส7วนจังหวัดเทศบาล 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ0ท่ีคุรุสภากําหนด 
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การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
1. การบริหารหลักสูตร   

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีองค0ประกอบครอบคุลมบุคคลท่ีเก่ียวข�อง  
1.2 มีแผนการประเมินและพัฒนาคณาจารย0 ดังนี้ 
1.3 มีการกําหนดหน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

1)  การวางแผนการจัดการเรียนรู�ตลอดหลักสูตร 
2)  การประเมินผลการเรียนรู� 
3) การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
4) การกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.4 มีการประเมินผลและพัฒนาคณาจารย0อย7างเป!นระบบ   
2. การบริหารการเรียนการสอน  

2.1 มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร ดังนี้ 
1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และประมวลการสอน (Course syllabus) 
3) รายละเอียดประสบการณ0ภาคสนาม (มคอ.4) 
4) รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (มคอ.6) 
6) รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

     2.2  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ  
     2.3 มีการจัดการเรียนการสอนตามคําอธิบายรายวิชา รายละเอียดรายวิชา จํานวนหน7วยกิต และ

จํานวนชั่วโมงตามท่ีหลักสูตรกําหนเด 
     2.4  มีการนําผลการประเมินการสอนไปใช�ในการปรับปรุงประมวลรายวิชา หรือรายละเอียด

รายวิชาอย7างต7อเนื่อง 
3 . การจัดการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3.1  สถานศึกษาท่ีนักศึกษาฝHกปฏิบัติการสอน ผ7านการประเมินคุณภาพจาก สมศ. และมีครูพ่ี
เลี้ยงท่ีมีคุณสมบัติตามกําหนด 

3.2 สถานศึกษามีการจัดครูพ่ีเลี้ยง และครูนิเทศก0ท่ัวไป ตามท่ีคณะครุศาสตร0กําหนด 
3.3 มีการจัดอาจารย0นิเทศท่ีมีคุณสมบัติ ตามท่ีคุรุสภากําหนด  

4. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป1นครู  
4.1  มีคณะกรรมการฝrายพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร0และโปรแกรมวิชา  
4.2  มีการกําหนดโครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความเป!นครูตลอดหลักสูตร ท่ี

สะท�อนอัตลักษณ0ของคณะครุศาสตร0และโปรแกรมวิชา ดังนี้  
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1)  มีการกําหนดเกณฑ0ข้ันตํ่าของการเข�าร7วมกิจกรรมดังนี้ 
2)  มีการประเมินการเข�าร7วมกิจกรรมอย7างเป!นระบบ 
3)  มีสมุดบันทึกกิจกรรมการเข�าร7วมกิจกรรมและใช�ในการพิจารณาการอนุมัติการสําเร็จ

การศึกษาควบคู7กับระเบียนผลการเรียน  
 
การประกันคุณภาพการศึกษา  

มีการดําเนินการดังนี้ 
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา 
2. มีระบบและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทุกป9การศึกษา  
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บทที ่4 
มาตรฐานบัณฑิต 

 โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษากําหนดมาตรฐานบัณฑิต ท่ีเก่ียวข�องกับคุณลักษณะบัณฑิตของ
โปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษาแบ7งเป!น 8 ด�าน ได�แก7 

1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
2. ด�านความรู� 
3. ด�านทักษะทางปCญญา 
4. ด�านทักษะความสัมพันธ0ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด�านทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยี 
6. ด�านทักษะการจัดการเรียนรู� 
7. ด�านการปฏิบัติการสอน 
8. ด�านการปฏิบัติตน 

ด�านคุณธรรม จริยธรรม 
          1. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนา  

คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 
1. เป!นผู�มีลีลาการสอน 4 
 

1. อธิบายให�เห็นชัดเจนแจ7มแจ�ง 
2. เป!นผู�ชักจูงใจให�เห็นจริงด�วย 
3. มีวิธีเร�าใจให�แกล�วกล�า บังเกิดกําลังใจ 
4. เป!นผู�อธิบายแล�วผู�ฟCงเกิดความแช7มชื่น ร7าเริง เบิกบาน ฟCงไม7เบ่ือ และ
เป9{ยมด�วยความหวัง 

2.  เป!นผู�มีกัลยาณมิตรธรรม 7   1. มีความน7ารัก ชวนให�อยากเข�าไปปรึกษา 
2. เป!นผู�น7าเคารพ ให�เกิดความรู�สึกอบอุ7นใจ  
3. มีความรู�และภูมิปCญญาแท�จริง 
4. เป!นท่ีปรึกษาท่ีดี 
5. มีความอดทนต7อถ�อยคํา พร�อมท่ีจะรับฟCงคําเสนอแนะวิพากษ0วิจารณ0 
อดทน ฟCงได�ไม7เบ่ือ ไม7ฉุนเฉียว 
6. อธิบายเรื่องยุ7งยากซับซ�อน ให�เข�าใจ และให�เรียนรู�เรื่องราวท่ีลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึนไป 
7. ไม7แนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
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    2. มีความเคารพในความเช่ือทางศาสนา   รวมท้ังเคารพในคุณคAาและศักดิ์ศรีของความเป1นมนุษย? 
คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

1. เป!นผู�มีความเคารพในความเชื่อทางศาสนา   
รวมท้ังเคารพในคุณค7าและศักด์ิศรีของความ
เป!นมนุษย0 
 

1. ไม7ดูหม่ินความเชื่อผู�อ่ืน 
2. ยอมรับในความเชื่อท่ีแตกต7าง 
3. ร7วมกิจกรรมทางศาสนาตามกาล 
4. ยึดหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต 

 

ด�านความรู� 
1. มีความสามารถบูรณาการความรู�วิชาชีพครู  หรือความรู�เฉพาะด�านตามสาขาวิชาเพ่ือ

ประยุกต?ใช�และแก�ป<ญหาในวิชาชีพ 
คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

1.  เป!นผู�มีความสามารถในการบูรณา-
การความรู�วิชาชีพครู  หรือมีความรอบรู�
พุทธศาสนา เพ่ือประยุกต0ใช�และ
แก�ปCญหาในวิชาชีพ 

 

1.  อธิบายหลักวิชาให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�ง7าย 
2.  แสดงหลักการพุทธศาสนาอย7างชัดแจ�ง รวดเร็ว ถูกต�อง 
3.  วิเคราะห0สังเคราะห0และสื่อสารถ7ายทอดความรู�ให�ผู�อ่ืนเข�าใจ
แจ7มแจ�ง 
4.  ประยุกต0หลักวิชาชีพครูและหลักพุทธศาสนา แก�ปCญหา
การศึกษาและสังคมได�อย7างเหมาะสม 

 
ด�านทักษะทางป<ญญา 

มีความเป1นผู�นําทางป<ญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรยีนรู�อยAางสร�างสรรค?และมีวิสัยทัศน?   
ด�วยองค?ความรู�ทางพุทธศาสนากับความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในโลกป<จจุบัน 

คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 
1.  มีความเป!นผู�นําทางปCญญาในการคิดพัฒนาการ
จัดการเรียนรู�อย7างสร�างสรรค0และมีวิสัยทัศน0   ด�วย
องค0ความรู�ทางพุทธศาสนากับความเจริญก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปCจจุบัน 

1.  กล�าแสดงออกในทางท่ีถูกต�อง 
2.  มีความคิดสร�างสรรค0 
3.  มีความเข�าใจในโลกความเป!นจริง 
4.  แสวงหาความรู�เพ่ิมเติมเสมอ 
5.  ใช�เทคโนโลยีให�เป!นประโยชน0 
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ด�านทักษะความสัมพันธ?ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีความสัมพันธ?ท่ีดีกับผู�เรียนมีภาวะความเป1นผู�นําและผู�ตาม  สามารถทํางานเป1นทีม  

รับผิดชอบตAอสAวนรวมท้ังด�านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล�อม 
คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

1.  มีความสัมพันธ0ท่ีดีกับผู�อ่ืนมีภาวะ
ความเป!นผู�นําและผู�ตามท่ีดี  สามารถ
ทํางานเป!นทีม  รับผิดชอบต7อส7วนรวม
ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล�อม 

1.  ปรารถนาดีต7อผู�อ่ืนและสังคม 
2.  มีภาวะความเป!นผู�นํา 
3.  แสดงบทบาทถูกต�องท้ังการนําและการตาม 
4. ไม7ใช�ทรัพย0กรฟุrมเฟ|อย 

 

ด�านทักษะการวิเคราะห?เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช�เทคโนโลยี 
1. มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผลแปลความหมายและเลือกใช�ข�อมูล

สารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ีสอนและงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใช�เทคโนโลยีสาร สนเทศได�ดี 
คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

1. มีความสามารถในการใช�ดุลยพินิจท่ีดี
ในการประมวลผลแปลความหมายและ
เลือกใช�ข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาท่ี
สอนและงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศได� 

1.  ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
2.  เลือกใช�ข�อมูลสารสนเทศอย7างเหมาะสม 
3.  มีการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ด�านทักษะการจัดการเรียนรู� 
มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู�ในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอยAางบูรณาการสร�างสรรค?

นวัตกรรม เทคโนโลยี  ท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู�
ในวิชาวิชาพระพุทธศาสนาอย7างบูรณา
การสร�างสรรค0นวัตกรรม  เทคโนโลยี  ท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

1.  แสดงบทบาทการสอนตามหลักความเป!นครูท่ีดใีนพุทธศาสนา
ได� 
2.  สอนตามแนวทางการของของพุทธศาสนาได�  
3.  ใช�เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม7ในการจัดการสอนได� 
4.  สร�างนวัตกรรมใหม7ได� 
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ด�านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต�องกล�านํา  เสียสละ อุทิศตนเพ่ือผู�อ่ืน กล�าแสดงออกในทาง

ท่ีถูกต�องรับผิดชอบตAอการกระทําและมีวินัยในตัวเอง 
    คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบAงช้ี 

3. มีวุฒิภาวะผู�นํา  เสียสละ อุทิศตนเพ่ือ
ผู�อ่ืน กล�าแสดงออกในทางท่ีถูกต�อง
รับผิดชอบต7อการกระทําและมีวินัยใน
ตัวเอง 

1.  ไม7แสดงอารมณ0ท้ังบวกและลบจนเกินไป 
2.  ไม7ขาดการสอน 
3.  ไม7ไปโรงเรียนสาย 
4.  ทําหน�าท่ีตามของระเบียบสถานศึกษา  และตามหน�าท่ีของ
มนุษย0ท่ีพึงกระทํา 

ด�านการปฏิบัติตน 

 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต�องมีบุคลิกท่ีเป1นลักษณะเดAนเฉพาะ  มีความเรียบงAาย  

สมถะ   สํารวมระวัง  ไมAประมาท 

คุณลักษณะบัณฑิต ตัวบ7งชี้ 
1.นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ต�องมีบุคลิกท่ีเป!นลักษณะเด7นเฉพาะ  มี
ความเรียบง7าย  สมถะ   สํารวมระวัง  
ไม7ประมาท 

1. แต7งกายสุภาพ 
2. ไม7ยุ7งเก่ียวกับอบายมุข 
3. ไม7แสดงออกถึงความฟุrมเฟ|อย  ล้ําสมัยภายนอก แต7ต�องล้ํา
สมัยทางความรู�  ความคิดและปCญญา 
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บทที่ 5 
มาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิต 

 

 การกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตของโปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษามีดังนี้ 
1. คุณลักษณะเด7นของบัณฑิตโปรแกรมวิชา 
2. กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
3. กิจกรรมบังคับ 
4. กิจกรรมเสริมความเป!นวิชาเอก   

คุณลักษณะเดAนของบัณฑิตโปรแกรมวิชา 
 บัณฑิตโปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษามีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด7น ดังนี้  
 1. ด�านวิชาการ 

1. มีความรู�ในวิชาการพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2. มีความรู�ในวิชาชีพครูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค0และมีวิสัยทัศน0กว�างไกล 
4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห0 แก�ปCญหา และประยุกต0ใช�ได�อย7างเหมาะสม 

2. ด�านความสามารถพิเศษ 
1. สามารถใช�เทคโนโลยีและสารสนเทศได� 
2. สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาต7างประเทศเพ่ือการสื่อสารได� อย7างน�อยหนึ่งภาษา 
3. เป!นนักกิจกรรม  เป!นพิธีกร  ในงานพิธีต7างๆ ได� 

3. ด�านบุคลิกภาพ 
1. มีความเป!นผู�นํา กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต�อง และมีความยุติธรรม 
2. มีวุฒิภาวะทางอารมณ0 มีเหตุผล อดทน อดกลั้น รับฟCงความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะด�าน  ความขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย0 รับผิดชอบ 

ความมีวินัยในตนเอง และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. มีมนุษยสัมพันธ0 สุภาพ เรียบร�อย อ7อนน�อมถ7อมตน รู�จักกาลเทศะ ปรับตัวเข�ากับ 

สภาพแวดล�อมได� 
5. มีนิสัยของความเป!นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ และยึดหลักปฏิบัติ 5 ส (สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร�างนิสัย) 
6. มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต7อชุมชน สังคม ทรัพยากรและสภาพแวดล�อม เห็นแก7 

ประโยชน0ส7วนรวมมากกว7าประโยชน0ส7วนตน 
7. มีจิตสํานึกในความเป!นไทย มีความซาบซ้ึงในวัฒนธรรม 
8. มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน 
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กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาสู7ความเป!นวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร0 มีการดําเนินงานตาม

กระบวนการในแต7ละชั้นป9 ดังนี้  

ช้ันปMท่ี 1 ชAวงการเตรียมความพร�อม 

- การปรับตัวในสังคมใหม7 เช7น วาจา การสื่อสาร การแต7งกาย เวลาเรียน 

- การจัดสรรเวลา ความอบอุ7น 

- พฤติกรรมความเป!นครู 

- ความรัก ความสามัคคีในหมู7คณะ และมหาวิทยาลัย 

- การเป!นผู�นําและผู�ตามท่ีดี 

ช้ันปMท่ี 2 ชAวงก�าวสูAวิชาชีพ ครู 

- บุคลิกภาพและการแสดงออก เช7น กิริยา วาจา การวางตน 

- การพัฒนาบุคลิกภาพความเป!นครู 

- การพัฒนาสุขภาพจิต 

- การพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

- การพัฒนาสํานึกสาธารณะ 

ช้ันปMท่ี 3 ชAวงก�าวสูAคุณลักษณะวิชาชีพ ครู 

- ทักษะการจัดการกับอารมณ0และความเครียด 

- ทักษะการสร�างสัมพันธภาพ 

- ทักษะการตัดสินใจและการแก�ไขปCญหา 

- ทักษะการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต7างประเทศ 

ช้ันปMท่ี 4 ชAวงก�าวสูAลักษณะวิชาชีพ (ตAอ) 

- การพัฒนาจิตวิญญาณความเป!นครู 

- สร�างจิตสํานึกสาธารณะ 

- ทักษะการถ7ายทอดความรู� 

- พัฒนาความเป!นผู�นํา/ระเบียบ วินัย/ลูกเสือ เนตรนารี 
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ชAวงปMท่ี 5 ก�าวสูAครูมืออาชีพ 

- การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

 
กิจกรรมบังคับ 
 การจัดกิจกรรมของโปรแกรมวิชา มีการจัด/ส7งเสริมให�นักศึกษาเข�าร7วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร0 และโปรแกรมวิชา จําแนกตามชั้นป9 ดังนี้ 

ท่ี ช้ันปM 
ระดับกิจกรรม 

หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัย คณะ/สโมสร โปรแกรม 

1 ช้ันปMท่ี 1 4 กิจกรรม 
1.ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม7 
2.พ่ีน�องสัมพันธ0 
3.วันแม7 
4.วันพ7อ 

4 กิจกรรม 
1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม7 
2.พ่ีน�องสัมพันธ0 
3. รักนวลสงวนตัวและการ
ป}องกันยาเสพติด 
4.ประชาธิปไตยสําหรับครู 

2 กิจกรรม 
1.คุณธรรม
สําหรับครู
โปรแกรมวิชา 
2.อบรมการ
ประกันคุณภาพ 

 

2 ช้ันปMท่ี 2  1 กิจกรรม 
1. การพัฒนาบุคลิกภาพความ
เป!นครู 

1 กิจกรรม 
1.พบครูมืออาชีพ 

 

3 ช้ันปMท่ี 3  4 กิจกรรม 
1. อบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือ 
2. ครุศาสตร0ราชภัฏวิชาการ :
วันเด็ก 
3. คุณธรรมสําหรับวิชาชีพครู 
4. อบรมทักษะการเป!นพิธีกร 

2 กิจกรรม 
1. ค7ายจิตอาสา
วิชาเอก 
2. ส7งเสริมอัต
ลักษณ0วิชาเอก
เพ่ืออนุรักษ0
สิ่งแวดล�อม 

 

4 ช้ันปMท่ี 4  4 กิจกรรม 
1. ค7ายอาสาวิชาการสู7
สถานศึกษา 
2. ครุศาสตร0ราชภัฏวิชาการ :
นิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
3. เทศน0มหาชาติ 
4.บัณฑิตใหม7ก�าวสู7บันไดงาน 

1 กิจกรรม 
1.คุณธรรมนํา
ความรู� 
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ท่ี ช้ันปM 
ระดับกิจกรรม 

หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัย คณะ/สโมสร โปรแกรม 

5 ช้ันปMท่ี 5  1 กิจกรรม 
1.ครุศาสตร0ราชภัฏวิชาการ :
การสาธิตการสอน 

 ออก
ฝIกสอน 

6 ช้ันปMท่ี 
1-4 

 8 กิจกรรม 
1.กีฬาและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 
2. ครุศาสตร0ราชภัฏวิชาการ :
ครูดีใจดวงใจ 
3. ค7ายผู�นํานักศึกษา 
4. ผู�นําทางวิชาการ:เพชรราช
ภัฏ 
5. ตักบาตรวันพุธ 
6. ครุศาสตร0ราชภัฏวิชาการ :
แข7งขันตอบปCญหาทางวิชาการ 
7.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู7ค7ายครูอาสาพัฒนาชนบท 
8. จุลสารกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

  

 

กิจกรรมเสริมความเป1นวิชาเอก 
ชั้นป9 กิจกรรม ตัวบ7งชี้ 

1 1. อบรมภาวนาเบ้ืองต�น 2-3 วัน 1. นักศึกษาชั้นป9ท่ี 1 ได�เข�าร7วม
โครงการ 
2. มีผลการประเมินความสําเร็จของ
ร7วมโครงการไม7น�อยกว7า 3.50 

2 2. อบรมภาวนาระดับกลาง 3-5 วัน 1 .  นั ก ศึกษาชั้ นป9 ท่ี  2  ได� เ ข� า ร7 วม
โครงการ 
2. มีผลการประเมินความสําเร็จของ
ร7วมโครงการไม7น�อยกว7า 3.50 

3 1. อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพุทธ 1. นักศึกษาชั้นป9ท่ี 3  ได�เข�าร7วม
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ศาสนาเทอม   1 
2. อบรมการสร�างสื่อและนวัตกรรม เทอม   2 

โครงการ 
2. มีผลการประเมินความสําเร็จของ
ร7วมโครงการไม7น�อยกว7า 3.50 
3. นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจใน
ภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
4. นักศึกษามีความรู�ความเข�าใจใน
วิธีการสร�างสื่อและนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน 

4 
 

1. อบรมปฏิบัติภาวนาเข�ม อย7างน�อย   5 วัน 
2. พบครูพุทธศาสนศึกษาต�นแบบ 

1. นักศึกษาชั้นป9ท่ี 4 ได�เข�าร7วม
โครงการ 
2. มีผลการประเมินจากการเข�าร7วม
โครงการไม7น�อยกว7า 4.50 
3. นักศึกษาได�มีความรู�ความใจในการ
เป!นครูสอนพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 6 
การพัฒนาโปรแกรมวิชา 

 การrพัฒนาโปรแกรมวิชาพุทธศาสนศึกษา ได�กําหนดแผนกลยุทธ0ในการพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คณาจารย0  การวิจัยและบริการทางวิชาการ การประชาสัมพันธ0และการสร�างเครือข7าย ดังนี้ 

1. แผนกลยุทธ0 
2. การวัดและประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ0 

 
แผนกลยุทธ? 

 
แผนกล
ยุทธ? 

โครงการ/กิจกรรม ตัวบAงช้ี ระยะเวลา งบประมาณ 

การพัฒนา
นักศึกษา 

1. โครงการเตรียมความ
พร�อมของนักศึกษา 
  1.1 ตรวจสอบความรู�
พ้ืนฐานของนักศึกษา 
 
  1.2 ซ7อมเสริมความรู�ของ
นักศึกษา 
 

 
 
1.1 นักศึกษาทุกคนได�รับการ
ตรวจสอบความรู�พ้ืนฐาน 
 
1.2 นักศึกษาทุกคนท่ีมี
ความรู�พ้ืนฐานไม7เพียงพอ 
ได�รับการซ7อมเสริม 

 
 
 
 
 
ภาคเรียนท่ี 1 
ชั้นป9ท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
15,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  2.1 จัดทําแนวการสอน
และเอกสารประกอบการ
สอน 
  2.2 จัดทําสื่อ
ประกอบการสอน 
  2.3 ตรวจสอบคุณภาพ
ข�อสอบ 

 
 
2.1 มีการจัดทําแนวการสอน
และเอกสารประกอบการ
สอนทุกรายวิชา 
2.2 มีการจัดทําสื่อ
ประกอบการสอนทุกรายวิชา 
2.3 มีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพข�อสอบทุก
รายวิชา 
 
 
 

 
 
2.1 ทุกภาค
เรียน 
 
2.2 ทุกภาค
เรียน 
2.3 ทุกภาค
เรียน 

 
 
5,000 บาท 
 
 
5,000 บาท 
 
5,000 บาท 
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3. โครงการเสริม
สมรรถภาพของนักศึกษา  
  3.1 การพัฒนาด�านจิต
พิสัย 
  3.2 การเสริมความรู�ด�าน
การวิจัย 
  3.3 การเสริมบุคลภาพ
และแนะแนวการศึกษาต7อ
และประกอบอาชีพ 
 
  3.4 การศึกษาดูงาน 

 
 
3.1 มีการอบรมอย7างน�อย 1 
ครั้ง 
3.2 มีการอบรมอย7างน�อย 1 
ครั้ง 
3.3 มีการอบรมอย7างน�อย 1 
ครั้ง 
 
 
3.4 มีการจัดศึกษาดูงาน 1 
ครั้ง 

 
 
3.1 ภาคเรียนท่ี 
2 ของป9ท่ี 1 
3.2 ภาคเรียนท่ี 
2 ของป9ท่ี 3 
3.3 ภาคเรียนท่ี 
2 ของป9ท่ี 4 
 
 
3.4 ภาคเรียนท่ี 
2 ของป9ท่ี 4 

 
 
10,000 บาท 
 
 
10,000 บาท 
 
 
10,000 บาท 
 
30,000 บาท 

การพัฒนา
คณาจารย? 

1.โครงการเสริมสร�าง
ความรู�และประสบการณ?
ทางวิชาการแกAอาจารย? 
  1.1 จัดหาเอกสาร/ตํารา/
สื่อต7างๆท่ีทันสมัย 
 
  1.2 จัดศึกษาดูงาน 
 
  1.3  จัดส7งอาจารย0เข�ารับ
การฝHกอบรม/สัมมนา/
ประชุมปฏิบัติการ 
 
  1.4 เชิญวิทยากรมาให�
ความรู�แก7อาจารย0 
 

 
 
 
1.1 จัดหาเอกสาร/ตํารา/สื่อ
ต7างๆ ท่ีทันสมัยอย7างน�อย 10 
เล7ม/ป9 
1.2 จัดศึกษาดูงานอย7างน�อย
ป9ละ 1 ครั้ง 
1.3 จัดส7งอาจารย0เข�ารับการ
ฝHกอบรม/สัมมนา/ประชุม
ปฏิบัติการอย7างน�อย คนละ 1 
ครั้งต7อป9 
1.4 เชิญวิทยากรมาให�ความรู�
แก7อาจารย0อย7างน�อยป9ละ 1 
ครั้ง 

 
 
 
1.1 ตลอดป9
การศึกษา 
 
1.2 ตลอดป9
การศึกษา 
1.3 ตลอดป9
การศึกษา 
 
 
1.4 ตลอดป9
การศึกษา 

 
 
 
50,000 บาท 
 
 
30,000 บาท 
 
10,000 บาท 
 
 
 
10,000 บาท 

การวิจัย
และบริการ
ทาง
วิชาการ 

1.โครงการสAงเสริมการทํา
วิจัย 
  1.1 กําหนดทิศทางและ
แผนการทําวิจัยท่ี
สอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

 
 
1.1 มีการประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือกําหนดทิศทางและ
วางแผนในการทําวิจัยท่ี
สอดคล�องกับการ

 
 
 
1.1 ตลอดป9
การศึกษา 
 

 
 
 
15,000 บาท 
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และสังคม 
 
 
 1.2 จัดหาแหล7งทุนท่ีใช�
สนับสนุนงานวิจัย 
 

เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และสังคมอย7างน�อย 1 ครั้ง
ต7อป9  
1.2 มีการประชาสัมพันธ0
แหล7งทุนท่ีใช�สนับสนุนการทํา
วิจัย 

 
 
 
1.2 ตลอดป9
การศึกษา 

 
 
 
5,000 บาท 

การประชา 
สัมพันธ?  
และการ
สร�าง
เครือขAาย 

1. โครงการ
ประชาสัมพันธ?โปรแกรม
วิชาปรัชญา ศาสนา และ
เทววิทยา 
  1.1 แนะแนวการศึกษา
ต7อในสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 
  1.2 จัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ0โปรแกรม
วิชาปรัชญา ศาสนา และ
เทววิทยา 
  1.3 จัดทําหน�าเว็บเพจ
ของโปรแกรมวิชา 
 
  1.4 จัดทําเว็บไซต0ของ
โปรแกรมวิชา 
 
1.5 สร�างเครือข7าย
ความสัมพันธ0กับหน7วยงาน
นอกมหาวิทยาลัยด�าน
วิชาการพุทธศาสนา 

 
 
 
 
1.1 มีการแนะแนวการศึกษา
ต7อในสาขาวิชาพุทธศาสน
ศึกษา 
1.2 มีเอกสารประชาสัมพันธ0
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา 
และเทววิทยา 
 
1.3 มีข�อมูลข7าวสารของ
โปรแกรมวิชาประชาสัมพันธ0
ผ7านหน�าเพจท่ีจัดทําข้ึน 
1.4 มีข�อมูลข7าวสารของ
โปรแกรมวิชาประชาสัมพันธ0
ผ7านเว็บไซต0ท่ีจัดทําข้ึน 
1.5 เครือข7ายความร7วมมือป9
ละ 1 เครือข7าย 

 
 
 
 
1.1 ในป9ท่ีจะ
เปQดรับนักศึกษา
สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษา 
1.2 ทุกป9
การศึกษา 
 
1.3 ป9 พ.ศ. 
2557 
 
1.4 ป9 พ.ศ. 
2557 
 
1.5 ป9 พ.ศ.
2557 

 
 
 
 
10,000 บาท 
 
 
10,000 บาท 
 
 
 
10,000 บาท 
 
 
10,000 บาท 
 
 
25,000 บาท 

 
การวัดและประเมินความสําเร็จของแผน  
 การวัดและประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ? มีดังนี้ 

1. จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนได�อย7างน�อยร�อยละ 90 
2. จากการเข�าร7วมกิจกรรมของกลุ7มเป}าหมายแต7ละกิจกรรม อย7างน�อยละร�อย 80ของ

กลุ7มเป}าหมาย 
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3. จากการประเมินโครงการ/กิจกรรม โดยกลุ7มเป}าหมายและ/หรือ ผู�มีส7วนเก่ียวข�อง โดยได�คะแนน
เฉลี่ยอย7างน�อย 3.51ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 ทุกโครงการ/กิจกรรม ยกเว�นโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีเก่ียวกับการส7งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต�องมีผลการประเมิน เฉลี่ย 4.50 ข้ึนไป 

จากการสะท�อนความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะของผู�มีส7วนเก่ียวข�อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา 

       ก.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                 1.  กลุAมวิชาภาษา 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

001001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Thai for Communication)  

          ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป!นเครื่องมือสื่อสาร การใช�ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 

กระบวนการพัฒนาด�านการพูด การฟCง การอ7าน และการเขียน การใช�ภาษาไทยในการสื่อสาร ท่ีเป!นทางการ

และไม7เป!นทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใช�สื่อและเทคโนโลยี 

001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6) 

 (English for Communication I) 

         ทักษะการฟCง การพูด การอ7าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การฟCง

ข�อความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การอ7านป}ายประกาศ แบบฟอร0ม ใบสมัคร ฉลาก

สินค�าต7าง ๆ การเขียนข�อความเก่ียวกับตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ0 และการจดบันทึก 

001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6) 

 (English for Communication II) 

 พ้ืนความรู� : สอบผAานรายวิชา 001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

         ทักษะการฟCง การพูด การอ7านและการเขียน  ภาษาอังกฤษในระดับท่ีซับซ�อนข้ึน  การฟCงและการพูด 

แสดงความคิดเห็นประกอบ การอ7านจับใจความสําคัญในระดับย7อหน�า การเขียนอธิบายเก่ียวกับคน สิ่งของ 

และสถานท่ี 
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001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (Thai for Occupational Purposes) 

          ทักษะการใช�ภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอย7างมีศิลปะ ถูกต�องตามกาลเทศะ บุคคล และ

โอกาส การนําเสนอในเชิงให�ความรู� ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ การเขียนประชาสัมพันธ0และโฆษณา การเขียน

โครงการ การเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) 

 (Aesthetics of Thai Language) 

           ความสําคัญและคุณค7าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป� การรับรู�ถึงความงดงามทางภาษา การ

ประเมินคุณค7าให�สอดคล�องกับเนื้อหา และการถ7ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต7าง ๆ 

001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

 (English for Occupational Purposes) 

 พ้ืนความรู� : สอบผAานรายวิชา 001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 

         ทักษะการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอย7างมีศิลปะ ถูกต�องตามกาลเทศะ บุคคล 

และโอกาส การนําเสนอข�อมูลและแสดงความคิดเห็น การอ7านบทความเก่ียวกับงานอาชีพ   การเขียนจดหมาย

สมัครงาน ประวัติส7วนตัว การโต�ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส0 การสอบถา และการให�ข�อมูลเก่ียวกับงานท่ี

รับผิดชอบ 

001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 (Foundation Chinese) 

         ทักษะการฟC ง  พูด  ภาษาจีนกลาง เ พ่ือการสื่ อสารในชี วิ ตประจํ าวัน  การอ7 านออกเสี ย ง                

ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบ้ืองต�น ทักษะการอ7านอักษรพินอิน หลักการเขียน

อักษรจีนเบ้ืองต�น 
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001008 ภาษาญ่ีปุlนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 (Foundation Japanese)  

          คําศัพท0 รูปประโยค ไวยากรณ0พ้ืนฐานภาษาญ่ีปุrนโดยตัวอักษรโรมัน และการสนทนาท่ีใช�ใน

ชีวิตประจําวัน 

001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Foundation Cambodian)  

          โครงสร�างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟCง การพูด การอ7าน และการเขียน การสนทนา         

ในชีวิตประจําวันท่ีสอดคล�องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 

001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Foundation Hindi)  

          การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม คุณศัพท0 

สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ0 ลักษณะประโยคพ้ืนฐาน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 

001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 (Foundation French)   

001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 

 (Foundation Lao)  

         ระดับเสียง โครงสร�างทางไวยากรณ0 รูปประโยคพ้ืนฐาน ถ�อยคํา สํานวนท่ีใช�ในการสื่อสาร ทักษะการ

ฟCง การพูด การอ7าน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
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2.  กลุAมวิชามนุษยศาสตร? 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

002001 วิถีแหAงชีวิต   3(3-0-6) 

 (Way of Life)  

          ความหมายและคุณค7าของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เป}าหมายของชีวิต      หลัก

สิทธิมนุษยชนเพ่ือการดํารงชีวิต การดํารงตนอย7างมีสันติสุขและอยู7ร7วมกันในสังคมอย7างมีสันติภาพ การตัดสิน

คุณค7าของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 

002002 ท�องถ่ินไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Local Studies)  

          ความเป!นมาของท�องถ่ินไทย สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของท�องถ่ินต7าง ๆ           

ในประเทศไทย ความสํ า คัญ คุณค7า  และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม บุคคลสํ า คัญ                   

ของท�องถ่ินไทยและท�องถ่ินโคราช 

002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 (Psychology for Living)  

          องค0ประกอบของความเป!นมนุษย0 พฤติกรรมและปCจจัยท่ีเก่ียวข�อง การรู�จักและพัฒนาตนเองการอยู7

ร7วมกับผู�อ่ืน การทํางานเป!นหมู7คณะ และการดําเนินชีวิตให�มีความสุข 

002004 มนุษย?กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

 (Man and Aesthetics)  

           ทฤษฎีสุนทรียศาสตร0 ความหมาย ความเป!นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ0ทางสุนทรีย0  ความซาบ 

-ซ้ึงในคุณค7าความงดงาม ท้ังทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ศาสนา และวัฒนธรรม  การเข�าถึงความหมาย 

และความสุขจากสิ่งสุนทรีย0 
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3.  กลุAมวิชาสังคมศาสตร? 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

003001 การเป1นพลเมือง 3(3-0-6) 

 (Citizenship)  

          ความหมายและความสําคัญการเป!นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป!นประมุข ความหมายของสิทธิ หน�าท่ี เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญ
ของกฎเกณฑ0และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห7งการอยู7ร7วมกันอย7างสันติ 

003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) 

 (Futurology of Global Society) 

          แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโน�ม  ความเป!นไปได�ของ
ปCญหาประชากร สิ่งแวดล�อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ใน
บริบท กระบวนทัศน0 พลวัต และผลกระทบต7ออนาคต การเตรียม  ความพร�อม สําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคม
โลกและสังคมไทยในอนาคต 

003003 มนุษย?กับอารยธรรม 3(3-0-6) 

 (Man and Civilization)  

          การสร�างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแต7
สมัยก7อนประวัติศาสตร0ถึงสมัยปCจจุบัน การวิเคราะห0กระบวนการรังสรรค0อารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 

 (ASEAN Studies)  

          หลักการ ท่ีมา และความสําคัญ ของการรวมกลุ7มประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ0ระหว7างประเทศ 
บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน0 เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศึกษาของประเทศต7างๆ             ใน
อาเซียน การเจรจาและความร7วมมือในประชาคมอาเซียน  กฎบัตรอาเซียนและข�อตกลงต7างๆ  ศักยภาพ 
ความเข�มแข็งและความ พร�อมของอาเซียนในการก�าวสู7เวทีโลก 
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003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Law for Living)  

          กฎเกณฑ0ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและ
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช�และการตีความกฎหมาย สิทธิหน�าท่ีข้ันพ้ืนฐาน  ของบุคคลและ
การใช�สิทธิ หลักท่ัวไปกฎหมายแพ7ง เก่ียวกับบุคคล ทรัพย0สิน นิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด ครอบครัว และ
มรดก การกระทําความผิดทางอาญา รวมท้ังกระบวนการยุติธรรมของไทย 

003006 แหลAงและวิธีการเรียนรู�ด�วยตนเอง   3(3-0-6) 

 (Self-Access Learning and Resource) 

          ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค�นคว�าจากแหล7งสารสนเทศ  การ

เข�าถึง และการใช�ประโยชน0จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู�ด�วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค�น

คืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินค7าสารสนเทศ  การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรม

และการอ�างอิง 

4.  กลุAมวิชาคณิตศาสตร? วิทยาศาสตร? และเทคโนโลยี 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 (Information Technology)  

          ทฤษฎีด�านคอมพิวเตอร0และสารสนเทศ การประยุกต0ใช�ในการทํางานและชีวิตประจําวัน                  

วิธีการแก�ปCญหาโดยใช�ความรู�และทักษะทางคอมพิวเตอร0 สารสนเทศ ระบบข�อมูลข7าวสาร อินเตอร0เน็ต การ

สืบค�นข�อมูลจากฐานข�อมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและจริยธรรม กฎหมายทางด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช�โปรแกรมประยุกต0สํานักงาน การใช�คอมพิวเตอร0และความรู�ทางด�านสารสนเทศเพ่ือ

แสวงหาความรู�และการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
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004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 (System Thinking and Decision Making) 

004003 การสAงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

 (Health Promotion and Exercise) 

          การส7งเสริมสุขภาพตามช7วงวัยต7าง ๆ แบบองค0รวม ครอบคลุมท้ัง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม  และ

ปCญญา การควบคุมปCจจัยเสี่ยงต7อสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจัดการความเครียด ภูมิ

ปCญญาพ้ืนบ�านและสมุนไพรท่ีใช�ในการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค7า  ทางโภชนาการ อาหาร

เสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออกกําลังกาย การฝHกปฏิบัติการออกกําลังกายและเล7นกีฬา 

004004 ส่ิงแวดล�อมและพลังงานเพ่ือความย่ังยืนแหAงชีวิต 3(3-0-6) 

 (Environment and Energy for Sustainable Living) 

          ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช�พลังงานในอดีตถึงปCจจุบัน ปCญหาการใช�พลังงาน         

ท่ี มีผลกระทบต7อ เศรษฐกิจ สั งคม การเ มือง เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล�อม การอนุรักษ0พลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สภาวะโลกร�อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต7าง ๆ และแนวทางป}องกัน

แก�ไข   

004005 อาหารเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 (Food for Life)  

          หลักการผลิต ผลิตภัณฑ0ทางการเกษตรท้ังทางด�านพืชและสัตว0 การผลิตเกษตรอินทรีย0    เกษตร

ปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลัก

และวิธีในการเลือกซ้ืออาหาร คุณค7าทางโภชนาการ หลักเบ้ืองต�นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช�

ความร�อน ความเย็น การทําแห�ง หมักดอง การใช�สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 

004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 (Technology in Daily Life)  

          ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับอุปกรณ0ไฟฟ}าท่ีใช�ในชีวิตประจําวัน หลักการทํางาน
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เบ้ืองต�นและการใช�งานเครื่องมือเครื่องใช�ไฟฟ}าภายในบ�าน ภายในสถานท่ีทํางาน คอมพิวเตอร0 เครื่องยนต0 

การใช�เทคโนโลยีอย7างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 

   5.  กลุAมวิชาการบริหารจัดการ 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

005001 การเป1นผู�ประกอบการสมัยใหมA 3(3-0-6) 

 (Modern Entrepreneurship)  

          แนวคิดพ้ืนฐานการเป!นผู�ประกอบการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย0 การผลิต การบริการ การเงินและ

บัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการประกอบการ ทักษะการเป!นผู�นํายุค

โลกาภิวัตน0 ด�านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค0กร การทํางานเป!นทีม  

005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 (Economy and Living)   

          วิวัฒนาการของโครงสร�างและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการทรัพยากร    การ

บริโภค การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค�าระหว7างประเทศ สภาพปCญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนว

ทางการแก�ไข การประยุกต0ใช�หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปCจจุบัน 

005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) 

 (Self-Management for Work Development) 

           แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต0หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเป}าหมายในการทํางาน 

การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร�างความเชื่อม่ันในตนเอง เทคนิควิธีในการ

ทํางานร7วมกับผู�อ่ืน การจัดการความขัดแย�งระหว7างบุคคล และวิธีการ          ใช�อุปกรณ0 เครื่องมือ เครื่องใช�

ต7าง ๆ ในสํานักงานอย7างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



42 

 

มาตรฐานสาขาวชิาพทุธศาสนศกึษา 2555 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

  1. กลุAมวิชาชีพครู 

 1.1 บังคับวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

102211 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 (Curriculum Development)  

แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร  พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  ความเป!นมาและพัฒนาการของหลักสูตร

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  การนํา

หลักสูตรไปใช� การประเมินและปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตรมาตรฐานสากล และหลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ การออกแบบ

และสร�างหลักสูตรแบบจุลภาค  ปCญหาและแนวโน�มการพัฒนาหลักสูตร     

102321  การออกแบบและการจัดการเรียนรู�    (2-2-5) 

(Learning Design and Instructional Management) 

 แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู�และการสอน สมองกับการเรียนรู� รูปแบบการเรียนรู�และการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ0การเรียนรู�  การจัดการเรียนรู�โดยยึดผู�เรียน

เป!นสําคัญ  การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการ  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู� ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิค

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�   การใช�สื่อและการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการ

เรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู�  การปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู�และฝHกปฏิบัติการจัดการ

เรียนการสอนตามแผน 

103111  เทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Technology) 

 ความหมาย ขอบข7าย ความสําคัญ หลักการ  ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ 

การสื่อสารและการสื่อความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  การจําแนกประเภทสื่อการเรียนการ

สอน ออกแบบ ผลิต ประเมินผล และบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา การเลือก การ
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ใช�แหล7งการเรียนรู�และเครือข7ายการเรียนรู� ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การวิเคราะห0ปCญหาท่ีเกิด

จากการใช�นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับการจัดการเรียนรู�แต7ละระดับการศึกษา จริยธรรมการใช�

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

104212  หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา    3(2-2-5) 

(Principles of Educational Measurement and Evaluation) 

 ความหมายของการทดสอบ  การวัด  และการประเมินผล  หลักการและเทคนิคการวัดและ

ประเมินผลทางการศึกษา   การนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และหลักสูตร  

จุดมุ7งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล  การวัดพฤติกรรมด�านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  ทักษะพิสัย  การ

ประเมินตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ}มสะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลย7อย  และ

การประเมินผลรวม  การสร�างและใช�เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  ลักษณะของเครื่องมือวัดท่ีดี   

การบริหารการสอบ  สถิติเบ้ืองต�นในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   การแปลความหมายของคะแนน

จากการสอบ  แนวทางการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

104313 การวิจัยการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Research) 

 ความหมาย  ความมุ7งหมาย   ความสําคัญ  จรรยาบรรณของนักวิจัย  ทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบการ

วิจัย  การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  การวางแผนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย   การนําเสนอ

ผลงานวิจัย  การค�นคว�า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�  การใช�กระบวนการวิจัยใน

การแก�ปCญหา  การวิจัยในชั้นเรียน   การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย   การฝHกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ

เรียนการสอนและพัฒนาผู�เรียน  การนําผลการวิจัยไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 

105231  จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว    3(2-2-5) 

(Counseling Psychology and Guidance) 

 ความหมาย ประเภท ขอบข7าย เทคนิค กระบวนการของการปรึกษาและการแนะแนว  โดยเน�นการ

ฝHกทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการให�บริการแนะแนว 
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105341  จิตวิทยาการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Psychology) 

 ความหมายและขอบข7ายของจิตวิทยาการศึกษา   ทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการของมนุษย0   ความ

แตกต7างระหว7างบุคคล   การเรียนรู�ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู�ต7างๆ   การใช�หลักจิตวิทยาในการจัดการชั้น

เรียน การจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับพัฒนาการทางสมอง  แบบการเรียนรู�  ศักยภาพและความถนัด  

106201  ความเป1นครู    3(2-2-5) 

(Self Actualization for Teacher) 

 หลักการและปรัชญาการศึกษา ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน�าท่ี ภาระงานของครู 

พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูท่ีดี การสร�างทัศนคติท่ีดีต7อวิชาชีพครู การเสริมสร�างศักยภาพ

และสมรรถภาพความเป!นครู ความก�าวหน�าและการพัฒนาสู7ความเป!นครูมืออาชีพ การเป!นบุคคลแห7งการ

เรียนรู�และการเป!นผู�นําทางวิชาการ เกณฑ0มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู รัก เมตตา และ

ปรารถนาดีต7อผู�เรียน อดทนและรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน0 ศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครู 

106402  การบริหารจัดการทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Management) 

 ความเป!นมาของระบบการศึกษา  วิสัยทัศน0และแผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎี รูปแบบ ระบบ

การบริหารการศึกษาและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู�นําทางการศึกษา การคิดอย7างเป!นระบบ การเรียนรู�

วัฒนธรรมองค0กร มนุษยสัมพันธ0ในองค0กร การติดต7อสื่อสารในองค0กร การประกันคุณภาพการศึกษา การ

ทํางานเป!นทีม การจัดทําโครงการทางวิชาการ การจัดโครงการฝHกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนา การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน สามารถสื่อสารได�อย7างมี

คุณภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา มีภาวะผู�นํา สามารถในกรประสานประโยชน0และสามารถนํา

นวัตกรรมใหม7ๆ มาใช�ในการบริหารจัดการ 
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108361  การศึกษาแบบเรียนรวม    3(2-2-5) 

(Inclusive  Education) 

 ปรัชญาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สิทธิตามกฎหมายสําหรับผู�มีความต�องการพิเศษใน

การศึกษา จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ การจัดการเรียนรู�ผู�เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและมีความต�องการพิเศษ 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรู�ตามการตอบสนองของผู�เรียน การออกแบบการเรียนรู�ท่ีเป!น

สากลและเป!นธรรม การส7งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก นวัตกรรมด�านการจัดการเรียนรู�สําหรับผู�เรียนท่ีมีความ

แตกต7าง การทํางานเป!นทีมร7วมกับผู�ปกครองและบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับเด็ก การจัดเครื่องมือและสิ่งแวดล�อมท่ี

ส7งเสริมการพัฒนาผู�เรียนเป!นกลุ7มใหญ7กลุ7มเล็กและเป!นรายบุคคล 

 1.2 เลือกวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

102341  ทักษะและเทคนิคการสอน   2(1-2-3) 

(Skill and Techniques of Teaching) 

 ความหมาย ความสําคัญของการฝHกทักษะการสอน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป!น

สําคัญ การออกแบบและฝHกทักษะการสอน 

102442  หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุAมอาเซียน 2(2-0-4) 

(Curriculum and Instruction in ASEAN) 

 ลักษณะและรูปแบบของหลักสูตร สภาพ ปCญหา และความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน 

บริบทของห�องเรียน โรงเรียน สื่อ วัสดุ อุปกรณ0การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศต7าง 

ๆ ในกลุ7มอาเซียน 

103121  การออกแบบและพัฒนาส่ือเพ่ือการเรียนรู�  3(2-2-5) 

(Design and Development of Media for Learning) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู� รูปแบบและประเภทของสื่อ

ต7างๆ สื่อรายบุคคล สื่อกลุ7มเล็ก สื่อทางไกล การออกแบบและการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับ
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บริบทและสาระการเรียนรู� การประยุกต0แนวคิดเก่ียวกับระบบและวิธีระบบมาใช�ในการออกแบบและพัฒนาสื่อ 

ฝHกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู� 

103372  นวัตกรรมการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Innovation) 

 ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา  ออกแบบ  พัฒนา  และการ

เลือกใช�นวัตกรรมเพ่ือการแก�ปCญหา  และการพัฒนาการเรียนการสอน  ฝHกวิเคราะห0สภาพปCญหาการจัดการ

เรียนรู�ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือออกแบบพัฒนาและเสนอรูปแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับกระบวนการ

เรียนการสอนตามสภาพท�องถ่ิน การนําไปทดลองใช� การแก�ไขปรับปรุง และการประเมินผล 

104352  โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย    3(2-2-5) 

(Computer Programs for Conducting Research) 

 ความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช�คอมพิวเตอร0 ประเภทและลักษณะสําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป 

กระบวนการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การสร�างแฟ}มข�อมูล และการวิเคราะห0ข�อมูลลักษณะ

ต7างๆ ปฏิบัติการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 

104411  การประเมินทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Educational Evaluation) 

 ความหมาย ความมุ7งหมาย ความสําคัญ ขอบข7าย กระบวนการของการประเมินทางการศึกษา การ

วางแผนการประเมินทางการศึกษา ปฏิบัติการวางแผนการประเมินทางการศึกษา การรวบรวมข�อมูล และการ

วิเคราะห0ข�อมูล การนําผลท่ีได�จากการประเมินไปใช�ให�เป!นประโยชน0ทางการศึกษา บทบาทและหน�าท่ีของครู

และผู�บริหารการศึกษากับการประเมินผลทางการศึกษา แนวโน�มความคิดใหม7และปCญหาในการประเมินทาง

การศึกษา 
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104431  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�    3(2-2-5) 

(Research for Learning) 

 ความหมาย ลักษณะ และประโยชน0ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  ข้ันตอนการวิจัย  การวางแผน

การวิจัย การวิเคราะห0ปCญหา นวัตกรรมท่ีใช�ในการแก�ปCญหา  การเขียนรายงานการวิจัย  ฝHกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู� 

105242  จิตวิทยาการเรียนรู�    2(2-0-4) 

(Psychology of Learning) 

 ความหมายและธรรมชาติของการเรียนรู�   ความสัมพันธ0ของการเรียนรู�กับบุคลิกภาพ  ทฤษฎีการ

เรียนรู�  การถ7ายทอดการเรียนรู�  การประยุกต0ใช�ทฤษฎีการเรียนรู� 

105243  การปรับพฤติกรรม    2(2-0-4) 

(Behavior Modification) 

 ความหมาย   ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม   การประเมินพฤติกรรม   โปรแกรมการปรับ

พฤติกรรม  ข้ันตอนการปรับพฤติกรรม  และจรรยาบรรณ 

105252  ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม    2(1-2-3) 

(Theories and Practicum in Social Psychology) 

 ความหมาย ความสําคัญและประโยชน0ของจิตวิทยาสังคม กลุ7มและกระบวนการกลุ7ม กระบวนการ

สังคมประกิต การสื่อความหมาย การรับรู�ทางสังคม ทัศนคติ การคล�อยตาม การยอมรับนวัตกรรม การสร�าง

ขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจทางสังคม การร7วมมือ การแข7งขัน ความขัดแย�ง และผู�นํา 

ผู�ตาม 

106232  มารยาททางสังคมสําหรับครู    2(1-2-3) 

(Social Manners for Teachers) 

 มารยาทของครูในการอยู7ร7วมกับบุคคลอ่ืน การออกสังคม การพูด การฟCง การรับประทานอาหาร 

การแต7งกาย การต�อนรับ การนันทนาการ การฝHกปฏิบัติการพัฒนามารยาททางสังคม 
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106233  การศึกษากับการพัฒนาชุมชน    2(2-0-4) 

(Education and Community Development) 

 ความหมายของการพัฒนาชุมชน และลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน การจัดสถานศึกษา

เพ่ือเป!นศูนย0กลางในการพัฒนาชุมชน รูปแบบของการจัดกิจกรรมทางการศึกษาสําหรับการพัฒนาชุมชนท่ี

ยั่งยืน ความร7วมมือระหว7างโรงเรียนกับชุมชนในการแก�ปCญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปCญหาชุมชน การ

วางแผนแก�ปCญหาและพัฒนาชุมชน การฝHกปฏิบัติการภาคสนามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

106416 การประกันคุณภาพทางการศึกษา    3(2-2-5) 

(Quality Assurance in Education) 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  การ

ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก หน7วยงาน

ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ7งชี้คุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงาน การประกันคุณภาพทาง

การศึกษา  ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 

106436  กฎหมายการศึกษา    3(3-0-6) 

(Educational Law) 

 กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ข�อบังคับ วิธีปฏิบัติต7างๆ ท่ีใช�เป!นบรรทัดฐานใน

การปฏิบัติสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

108205  เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ   2(2-0-4) 

(Instruction Technique for Children with Special Needs) 

 หลักและวิธีการสอนเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การ

วางแผนการจัดประสบการณ0การเรียนรู� การเลือกใช�สื่อในการสอนเด็กท่ีมีความต�องการพิเศษ การสอนอย7าง

สร�างสรรค0 การออกแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีเป!นสากล (Universal Design Learning: UDL) การสอนตามการ

ตอบสนองของผู�เรียน (Response to Intervention) การสอนเด็กท่ีมีความสามารถแตกต7าง (Multiple 
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Intelligence: MI) การสอนเด็กโดยเพ่ือนช7วยสอน การสอนโดยเน�นผู�เรียนเป!นสําคัญ ตอบสนองความต�องการ

พิเศษท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีมีความสามารถพิเศษและท่ีมีความต�องการพิเศษอย7างมีนวัตกรรม 

 1.3 ฝIกประสบการณ?วิชาชีพครู 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

101411  ทักษะวิชาชีพครู 1       1(0-2-1) 

 (Teacher Professional Skill I) 

 การฝHกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะห0ข�อมูล ทักษะการสื่อสาร 

และการมีส7วนร7วมในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  

101412  ทักษะวิชาชีพครู 2    3(0-6-3) 

(Teacher Professional Skill II) 

 พ้ืนความรู� :  สอบผAานรายวิชา 101411ทักษะวิชาชีพครู 1 

 การฝHกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะห0ข�อมูล ทักษะการสื่อสาร 

การมีภาวะผู�นําและผู�นํา และการมีส7วนร7วมในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

101521  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1    6(0-360-0) 

(Teacher Professional Internship I) 

 พ้ืนความรู� :  สอบผAานรายวิชา 101142 ทักษะวิชาชีพครู 2 

การปฏิบัติการสอน การเลือกใช� ผลิตสื่อ และนวัตกรรมท่ีสอดคล�องกับการจัดการเรียนรู� การใช�

เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� การศึกษานักเรียนเป!นรายกรณี งาน

ธุรการในชั้นเรียน การปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู� การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและการสะท�อนผลระหว7างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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101522  การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2    6(0-360-0) 

 (Teacher Professional Internship II) 

 พ้ืนความรู� :  สอบผAานรายวิชา 101521 การปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1 

 การปฏิบัติการสอน การเลือกใช�สื่อ ผลิตสื่อ และนวัตกรรมท่ีสอดคล�องกับการจัดการเรียนรู� การใช�

เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� การศึกษานักเรียนเป!นรายกรณี งาน

ธุรการในชั้นเรียน การปฏิบัติงานอ่ืนในสถานศึกษา การบันทึกและรายงานผลการเรียนรู� การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาและสะท�อนผลระหว7างปฏิบัติและหลังการสอนในสถานศึกษา 

2. กลุAมวิชาวิชาเอก 

       2.1. บังคับวิชาเอก 

รหัสวิชา   ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ศ) 

220132   ภาษาบาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา     3(3-0-6) 

   (Pali for Studying Buddhism)   

   หลักไวยากรณ0 การอ7านและการแปลภาษาบาลีเบ้ืองต�น การใช�ภาษาบาลีและการใช�คําภาษาบาลีใน

ภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา ฝHกทดลองศึกษาค�นคว�าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ  หรือโดยย7อ

จากเอกสารคัมภีร0พระพุทธศาสนาภาษาบาลี 

220133  ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 

   (Sanskrit  for Studying Buddhism) 

   หลักไวยากรณ0 การอ7านและการแปลภาษาสันสกฤตเบ้ืองต�น การใช�ภาษาสันสกฤตและการใช�คํา

ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา  ฝHกทดลองศึกษาค�นคว�าเนื้อหา

พระพุทธศาสนาสั้น ๆ จากเอกสารคัมภีร0พระพุทธศาสนาภาคภาษาสันสกฤต  
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220134  พุทธภาวนา 1       2(0-90-0) 

   (Buddhist Meditation 1) 

  ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติสมถภาวนา  การฝHกปฏิบัติในสมถภาวนาในการทําจิตให�ต้ังม่ัน

และวิธีควบคุมอารมณ0ท่ีถูกต�อง   การประยุกต0สมถภาวนาใช�ในชีวิตประจําวันและการบําเพ็ญตนเพ่ือ

ประโยชน0แก7สังคม   

220212  จริยศาสตร?ศึกษา      3(3-0-6)

   (Ethics studies) 

  ทรรศนะและเหตุผลของศาสดาและปรัชญาเมธีท่ีสําคัญท่ีเก่ียวกับเรื่องอุดมคติและอุดมการณ0ของ

ชีวิต  และสังคม บาป บุญ คุณ  โทษ  ความถูก  ความผิด  ความควร  ไม7ควร   ทางจริยธรรม  มาตรฐานท่ีใช�

ตัดสินปCญหาทางจริยธรรม 

220213  ตรรกศาสตร?       3(3-0-6) 

   ( Logic) 

ลักษณะของเหตุผล การวิเคราะห0ความหนักแน7นของเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย  การนํา

ความรู� ความเข�าใจเรื่องเหตุผลไปใช�ในการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

220231  พุทธภาวนา 2       2(0-90-0)

   (Buddhist Meditation 2) 

        พ้ืนความรู� : สอบผAานรายวิชา 220134 พุทธภาวนา 1  

ความหมาย ประเภทและวิธีการปฏิบัติวิปCสสนาภาวนา  การฝHกปฏิบัติวิปCสสนาภาวนา การฝHกใช�

ปCญญาพิจารณาแก7นแท�ของสรรพสิ่งให�เห็นตามความเป!นจริง  การประยุกต0ใช�วิปCสสนาในชีวิตประจําวัน  การ

บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน0แก7สังคมและการใช�นวัตกรรมในการปฏิบัติธรรม 
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220232   พุทธศาสนพิธี       2(1-2-3) 

   (Buddhist Rites) 

  ประวัติความเป!นมา ความหมาย ข้ันตอน วิธีปฏิบัติ ข�อปฏิบัติ  หลักปรัชญา   ของพิธีกรรม   ต7าง ๆ 

ในพระพุทธศาสนา  บุญพิธี  กุศลพิธี  มารยาทชาวพุทธ   พิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติของแต7กลุ7มนิกาย  

220233  พุทธศาสนามหายาน      3(3-0-6) 

   (Mahayana Buddhism) 

กําเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต7างระหว7างเถรวาทกับมหายาน คัมภีร0  หลักธรรม 

คณาจารย0สําคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปCจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 

220234  พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย     3(3-0-6) 

   (Buddhism in Thailand) 

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  นิกาย  กลุ7ม  สํานัก  นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหาร

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ภูมิปCญญาไทยท่ีได�รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด�านสังคม เศรษฐกิจ  

การเมือง  ศิลปะและวัฒนธรรม  การใช�พุทธธรรมแก�ปCญหาชีวิตและสังคมในสังคมไทย   

220236   พุทธประวัติเชิงวิเคราะห?      3(3-0-6)  

(An Analytical Study of the Biography of the Buddha ) 

 วิเคราะห0ความหมาย  บุคลาธิษฐาน  ในประวัติของพระพุทธเจ�า ตลอดท้ังเหตุการณ0ต7าง ๆ ในช7วง

ตลอดเวลาท่ีทรงประกาศพุทธศาสนา  คุณค7าของพุทธจริยาต7อการดํารงชีวิตของพุทธสาวก  ตลอดจน

วิเคราะห0ประวัติพระสาวก  นักคิดและบุคคลสําคัญท่ีมีบทบาทสําคัญในการก7อต้ังและวางรากฐานทาง

พระพุทธศาสนา ต้ังแต7ครั้งพุทธกาลจนถึงปCจจุบัน  
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220315  ศาสนศึกษา       3(3-0-6) 

   (Religious Studies) 

 ประวัติและพัฒนาการของศาสนา  ประวัติพระศาสดา  หลักคําสอน พิธีกรรม นิกาย  องค0กร  

จุดมุ7งหมาย  การเปรียบเทียบหลักปรัชญา  คําสอน  พิธีกรรม นิกาย  องค0กร  จุดมุ7งหมาย ของศาสนาปCจจุบัน  

12 ศาสนา   

220316  เทววิทยาเบ้ืองต�น      3(3-0-6) 

( Introduction to Theology) 

ความมีอยู7และคุณสมบัติของพระเจ�า  เทพเจ�า  เทวะ ความสัมพันธ0ระหว7างพระเจ�า เทพเจ�า  เทวะ 

และมนุษย0  ปรัชญาพ้ืนฐาน  หลักคําสอน  การปฏิบัติพิธีกรรม  ในศาสนาเทวนิยม 

220332  พระไตรป�ฎกศึกษา       3(3-0-6) 

   (Tipitaka Studies) 

 ความเป!นมา และพัฒนาการของคัมภีร0พระไตรปQฎก การจําแนกโครงสร�างและเนื้อหาสาระ

พระไตรปQฎก  คําอธิบายโดยย7อของพระอรรถกถาจารย0  การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ0อักษร  

ความเป!นมาของพระไตรปQฎก ในประเทศไทยและประโยชน0ท่ีได�รับจากการศึกษาพระไตรปQฎก  

220333  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   3(3-0-6) 

   (Buddhist Literature in Thailand) 

วรรณกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ต้ังแต7สมัยสุโขทัยจนถึงปCจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของ

วรรณกรรมท่ีสําคัญ  การวิเคราะห0วรรณกรรมนั้นๆ ในแง7ของคุณค7า และอิทธิพลต7อสังคมไทย 

220334   หลักพุทธธรรม       3(3-0-6) 

   (Buddhist Principles) 

หลักพุทธธรรมในพระไตรปQฎก  ขันธ0ห�า  ไตรลักษณ0    ปฏจิจสมุปบาท  มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ

และนิพพาน 
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220335  วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม      3(3-0-6) 

   (Buddhist Methods of Thinking) 

 กระบวนการ  เหตุปCจจัย และวิธีคิดตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ  10  ประการ การประยุกต0

โยนิโสมนสิการในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  การแก�ปCญหาและคิดริเริ่มสร�างสรรค0 

220342  พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

   (Buddhism in English) 

 พระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ  ศัพท0เฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร0

พระพุทธศาสนา พุทธปรัชญา  หลักธรรมพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา เช7น หลักเบญจศีล เบญจธรรม 

หลักธรรมของผู�อยู7ครองเรื่อง และหลักธรรมอ่ืนๆ ด�วยการฝHกฟCง-พูด-อ7าน-เขียน เป!นภาษาอังกฤษ 

220442   พุทธศึกษาศาสตร?      3(3-0-6) 

   (Buddhist Education) 

แนวคิดทางการศึกษา หลักการศึกษา  ความมุ7งหมายของการศึกษา  กระบวนการและวิธีการในการ

แสวงหาความรู�  หลักและวิธีการสอนและการเผยแผ7พระพุทธศาสนา   ตามหลักพุทธธรรม  

220444  สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ     3(3-0-6) 

   (Buddhist Human Rights) 

หลักการสิทธิมนุษยชนตามแนวพุทธศาสนา สิทธิ ตามบทบาท สถานภาพ เพศ อายุ และหน�าท่ี  

ตามท่ีปรากฏในคัมภีร0ทางพระพุทธศาสนา  สิทธิและหน�าท่ีตามสิงคารโควาทสูตร 
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 2.2 เลือกวิชาเอก 

รหัสวิชา  ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                 น(ท-ป-ศ) 

220131   ประวัติศาสตร?พระพุทธศาสนา     3(3-0-6) 

  (History of Buddhism) 

  ประวัติของพระพุทธศาสนา  ต้ังแต7บริบทอินเดียยุคพุทธกาล  การกําเนิดพระพุทธศาสนา  พุทธ

ประวัติโดยสังเขป    การสังคายนา  การแยกนิกาย  การเผยแผ7และการขยายตัวออกนอกอินเดีย  และความ

เสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย  พระพุทธศาสนาในดินแดนต7าง ๆ ของโลก 

220211  ปรัชญาท่ัวไป       3(3-0-6) 

   (General Philosophy) 

  ความหมาย ลักษณะของขอบข7ายแนวคิดทางปรัชญา   ปCญหาสําคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา  

ทฤษฎีความรู�จริยศาสตร0  และตรรกศาสตร0 ปรัชญาชีวิตของคนไทยท่ีตั้งอยู7บนฐานของศาสนาต7าง ๆ  

 ในประเทศไทย 

220235  พระพุทธศาสนาในโลกป<จจุบัน     3(3-0-6) 

   (Buddhism in the Present World) 

  พระพุทธศาสนาในส7วนต7าง ๆ โลกปCจจุบัน  ในเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา  ออสเตรเลีย อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาท่ีมีต7อสังคมโลก   บทบาทขององค0กรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ   แนวโน�ม

ความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในปCจจุบัน 

220314  ปรัชญาศาสนา       3(3-0-6) 

   (Philosophy of Religion) 

องค0ประกอบ  ความหมาย   ธรรมชาติของหลักศรัทธา  หลักความจริงและเหตุผล  อุดมคติในศาสนา  

ความสัมพันธ0ระหว7างปรัชญากับศาสนา   
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220341  ปรัชญาทางสายกลางสูAเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

  ( The Middle Path  Philosophy leading to Sufficiency Economy) 

 หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม ปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู7หัว  การประยุกต0ใช�หลักปรัชญาในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ   

220441  พุทธจริยศาสตร?       3(3-0-6) 

   (Buddhist Ethics) 

 ความหมาย และคุณค7าทางจริยะ  มาตรการ เกณฑ0ตัดสินความดีความชั่วและอุดมคติของ

ชีวิตในทางพระพุทธศาสนาตามมงคลสูตร   

220443  พุทธเศรษฐศาสตร?      3(3-0-6) 

   (Buddhist Economics) 

แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  หลักเศรษฐศาสตร0ตามแนวพุทธ  ความสัมพันธ0และ

ความสําคัญของเศรษฐกิจและการแก�ปCญหาเศรษฐกิจด�วยหลักพุทธธรรม 

220445  พุทธรัฐศาสตร?       3(3-0-6) 

   (Buddhist Politics) 

การเมืองการปกครอง   รูปแบบการปกครอง  หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล  

แนวนโยบาย  ความหมายของรัฐ  ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ 

220446  พุทธเนติธรรม       3(3-0-6) 

   (Buddhist Legal Method ) 

แนวคิดนิติปรัชญาตามแนวพุทธธรรม   วิธีการแห7งพุทธบัญญัติพระธรรมวินัย การพิจารณาโทษและ

การลงโทษ   การระงับกรณีพิพาท  พุทธสันติวิธี 
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220447  พระพุทธศาสนากับปรัชญา     3(3-0-6) 

   (Buddhism and Philosophy) 

 การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปCญหาทางปรัชญา  อภิปรัชญา ญาณวิทยา  จริยศาสตร0 

ตรรกวิทยา  และสุนทรียศาสตร0  

220448  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร?     3(3-0-6)  

   (Buddhism and Science) 

 จุดร7วมและจุดแตกต7างระหว7างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร0   ขอบเขตและเป}าหมายท่ีไม7

เหมือนกันของแก7นความรู� วิธีเข�าถึงความรู� จุดเน�นและวิธีการเข�าถึงความจริง ของวิทยาศาสตร0และพุทธ

ศาสนา  ผลกระทบเชิงบวกและลบของวิทยาศาสตร0ท่ีมีต7อพุทธศาสนา 

220449   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม    3(3-0-6) 

(Buddhism and Social  Development) 

  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต7อสังคมไทย  ความเข�าใจ การใช�พุทธธรรมในการแก�ปCญหา

ชีวิตและสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในบริบทต7าง ๆของสังคม 

220491  การวิจัยทางพระพุทธศาสนา     3(0-6-3) 

   ( Research   on  Buddhism ) 

การค�นคว�าวิจัยเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปCญหาระดับพ้ืนฐานทางพุทธรรม  กิจกรรมทาง

สังคมของบุคคลและองค0กรทางพระพุทธศาสนา  การศึกษา   ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 

220492  สัมมนาทางพระพุทธศาสนา     3(0-6-3) 

   (Seminar on Buddhism) 

  สัมมนาปCญหาเก่ียวกับพุทธศาสนา  เช7น  การเผยแผ7  การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียน

การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  การปฏิบัติท่ีไม7เหมาะสมของพระและชาวพุทธ  กิจกรรมทางสังคมของ

บุคคลและองค0กรทางพระพุทธศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ  โดยมีการนําเสนอผลงานการค�นคว�า 

ประกอบการสัมมนา 
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2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 

รหัสวิชา         ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

220421  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1     3(2-2-5) 

                (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 1) 

 หลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู�พุทธศาสนศึกษา ในระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ

เรียนรู� 

220422  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2    3(2-2-5) 

   (Teaching and Learning  in Buddhist Studies 2) 

 การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู�พุทธศาสนศึกษา การทดลองสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรู�ในชั้นเรียนและในสถานการณ0จําลอง 

220423  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา  3(2-2-5) 

  (Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 

 ประเภท  รูปแบบ การใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน  หลักวิธีการผลิตโดยการใช�เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม  ฝHกปฏิบัติการนําเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาด�วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต7าง ๆ   
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับคณะครุศาสตร? 

 
 
 
 
 
 

 
 


