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ครูสอนพระพุทธศาสนา 

 

ครู  11 ตอ้ง     ครู 12 ไม ่

1. ต้อง รู้ก่อน     1. ไม่ หน้าบ้ึง  หน้างอ 
2. ต้อง สอน  ทวนซ้้า    2. ไม่    ด่าทอ  หยาบคาย 
3. ต้อง ท้าให้เห็น    3. ไม่ ไม่มาสอนสายเป็นประจ้า 
4. ต้อง เน้น  ปฏิบัติ    4. ไม่ ชักน้าให้เชื่อโชคลาง 
5. ต้อง จัด เสริมก้าลังใจ   5. ไม่ พูดอย่าง  ท้าอย่าง 
6. ต้อง ชี้  พษิภัยให้กลัว   6. ไม่ วางท่าข้าเย่ียม 
7. ต้อง ท้าตัว ใกล้ชิดศิษย์   7. ไม่ ลืมเตรียมการสอน 
8. ต้อง กล่อมจิตให้เกิดศรัทธา   8. ไม่ ลืมน้าอุปกรณ์มาใช้ 
9. ต้อง รักษากติกาอย่างเคร่งครัด  9. ไม่ แต่งกายหวอืหวา 
10. ต้อง วัดและประเมินผลอย่างเท่ียงตรง 10.ไม่ วิ่งหาอบายมุข 
11. ต้อง ด้ารงความรักความเมตตาไว้ให้ถาวร 11.ไม่ ก่อทุกข์ให้คนอื่น   

      12.ไม ฝืนใจสอน  
 
 ท่ีมา : รศ.บุญน้า  ทานสัมฤทธ์ิ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 

คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นเอกสารส้าคัญที่นักศึกษาจะต้องใช้ตลอดการ
เป็นนักศึกษา 5 ปี ในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อบังคับ ที่ส้าคัญและบันทึกข้อมูลการศึกษา การปรึกษา
และกิจกรรม ซึ่งแต่ละส่วนนักศึกษาต้องใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นข้อมูลของหลักสูตร เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องใช้ตรวจสอบการศึกษาของตนเองว่าได้
ครบถ้วนตามหลักสูตรหรือไม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.5 ปี) เป็นหลักสูตรที่เปิดรับ
นักศึกษาตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน  (พ .ศ. 2561 ) เพ่ือผลิตครูสอนวิชาเกี่ยวกับวิชา
พระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเห็นคุณค่าทางวิชาการทางในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารย
ธรรมอันล้้าค่าของมวลมนุษยชาติ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบไปมีศักยภาพทางความรู้ด้านวิชาพระพุทธศาสนา 
มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอน สามารถน้าความไปปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาของประเทศ  

ผู้จัดท้าคู่มือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2561 นี้ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 

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

 
2. ชื่อปริญญา 

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

 
3. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จรรโลงคุณธรรมความดีและยึดเหนี่ยวจิตใจคน ท าให้สังคมมีสุขภาวะ

ที่ดี   

3.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  เป็นหลักสูตรการผลิตบัณฑิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีลักษณะของการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งจะน าไปสู่
การถ่ายทอดหลักพุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ  ให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ ใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง 

3.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
มีวุฒิภาวะความเชื่อทางศาสนา มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและล าดับความส าคัญได้ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ขององค์กรและสังคม   มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา  สามารถ
อธิบายความรู้ตามหลักการที่ศึกษาได้อย่างถูกต้อง  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านพุทธ
ศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางพุทธศาสนา  สนใจในการพัฒนาความรู้ทาง
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พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาสามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. มีทักษะทางด้านปัญญา การคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถ
สืบค้น ตีความ และประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนากับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในโลกปัจจุบัน 

4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย ให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม สามารถใช้ความรู้ในพระพุทธศาสนาใช้ชี้น าสังคม     ใน
ประเด็นที่เหมาะสม ผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  เลือกใช้
รูปแบบของการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
การจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  สามารถในการฝึกอบรมปฏิบัติภาวนา และศาสนพิธีตามหลัก
พระพุทธศาสนา เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาพระพุทธศาสนาอย่างบูรณาการ 

7. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้วิชาการทางพุทธศาสนาแก่ผู้อ่ืนด้วยเทคนิคและกลวิธีในการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีสมัยใหม่ได้ดีและเหมาะสม 

 

4. หลักสูตร 

4.1 หลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษา  

ไม่เกิน 10 ปี 
1.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 169 หน่วยกิต 
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
                 
 

   
 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต   

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 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   

                            ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

1.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3.1 ความหมายของเลขประจ าวิชา 

              ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                 เลขประจ าวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลักมีความหมาย

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

เลข 01 หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
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. หมวดวิชาเฉพาะ 

   วิชาชีพครู ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
                            ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 ของกลุ่มวิชาชีพครูมีรายละเอียดตามสาขาวิชาที่
รับผิดชอบดังนี้ 

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

และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
     เลข 104 หมายถึง สาขาวิชาการวิจัย และประเมินการศึกษา 
      เลข 105 หมายถึง สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว  

      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 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 ำดบัเลขต ำแหน่งที ่4 หมำยถงึ ชัน้ปีหรอืควำมยำก 
   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   
  ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5 หมายถึง  กลุ่มย่อยของสาขาวิชา   
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา 

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

                          ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6  หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อยของสาขาวิชา        
  3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้าง-
หลักสูตร ดังนี้ 

         ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
   1.  กลุ่มวิชาภาษา เรียน 9-12 หน่วยกิต 
       1.1  บังคับ                                             เรียน 9 หน่วยกติ 
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 
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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 
        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. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ 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.  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หน่วยกิต 
       5.1  เลือก เรียน 3 หน่วยกิต 
005001 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
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005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             เรียนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
1. วิชาชีพคร ู เรียน 54 หน่วยกิต 
        1.1 วิชาบงัคบั                                       เรียน 34 หน่วยกิต 
102201 กำรพฒันำหลกัสตูร 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
102302 กำรออกแบบและกำรจดักำรเรยีนรู ้ 3(2-2-5)  หน่วยกติ 
103101 เทคโนโลยกีำรศกึษำ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
103102 นวตักรรมกำรศกึษำ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
104201 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
104302 กำรวจิยัเพื่อพฒันำกำรเรยีนรู ้ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
105401 จติวทิยำกำรปรกึษำและกำรแนะแนว 2(1-2-3)  หนว่ยกิต 
105302 จติวทิยำกำรศกึษำ   3(2-2-5)  หน่วยกิต 
106101 ควำมเป็นคร ู 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
106102  กำรศกึษำไทย 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
106203 กำรบรหิำรจดักำรทำงกำรศกึษำ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
108301 กำรศกึษำแบบเรยีนรวม 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
112103 ภำษำและวฒันธรรมส ำหรบัคร ู 3(2-2-5)  หน่วยกิต 

 
       1.2 วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
102304 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
102405 หลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 
2(2-0-4)  หน่วยกิต 

103203 การออกแบบและพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
103304 การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่ 
2(1-2-3)  หน่วยกิต 

103205 การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นเรียน 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
103206 การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ

การศึกษา 
2(1-2-3)  หน่วยกิต 

104303 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 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 
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106406 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
108202 เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)  หน่วยกิต 
       1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู                    
เรียน 

18 หน่วยกิต 

101201 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 1  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101202 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 2 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101303 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 3  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101304 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 4  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101405 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 5  1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101406 กำรฝึกปฏบิตัวิชิำชพีครรูะหว่ำงเรยีน 6 1(0-2-1)  หน่วยกิต 
101501 กำรปฏบิตักิำรสอนในสถำนศกึษำ 1 6(360)  หน่วยกิต 
101502 กำรปฏบิตักิำรสอนในสถำนศกึษำ 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 
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 พุทธศิลปะและโบราณคด ี 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) หน่วยกติ 
220212 จริยศาสตร์ศึกษา  3(3-0-6) หน่วยกิต 
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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) หน่วยกติ 
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

พระพุทธศาสนา  
3(2-2-5) หน่วยกิต 

 2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม  
                                                  เรียนไม่น้อยกว่า 

   4 หน่วยกิต   

                  ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

  

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                         ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ า  กับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน     เกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
  
  

001001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย  3(3-0-6) 

220134 พุทธภาวนา 3(2-2-5) 
เลือกวิชาเอก   

เลือกวิชาเอกเพ่ิม   

บังคับวิชาชีพครู 106102 การศึกษาไทย     2(1-2-3) 
112103 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู             3(2-2-5) 

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู --- ---- 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 

 รวม 20 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 
  
  

001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

002003 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
บังคับวิชาเอก 220133 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษา

พระพุทธศาสนา  
3(3-0-6) 

220136 ภาษาลีเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 

220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก --- ---- 
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เลือกวิชาเอกเพ่ิม --- ---- 

บังคับวิชาชีพครู 10601 ความเป็นครู 3(2-2-5) 

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู --- ---- 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 

  รวม 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 

  

0003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 

004002 การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 3(2-2-5) 

220236 พุทธประวัติเชิงวิเคาะห์ 3(3-0-6) 

220231 ชาดกศึกษา 3(2-2-5) 

220235 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

เลือกวิชาเอก   

เลือกวิชาเอกเพ่ิม --- ---- 

บังคับวิชาชีพครู 104201 การวัดและการประเมินผลการ 3 (2-2-5) 

เลือกวิชาชีพครู ---- --- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101201 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูฯ1 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 

  รวม 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป 002001 วิถีแห่งชีวิต  3(3-0-6) 

002001 ท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 

บังคับวิชาเอก 220241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 

220236 พุทธศิลป์และโบราณคดี 3(2-2-5) 

220332 พระไตรปิฎกศึกษา  3(3-0-6) 
เลือกวิชาเอก ---           

เลือกวิชาเอกเพ่ิม --- ---- 

บังคับวิชาชีพครู 102201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

106203 การบริหารจัดการศึกษา 2(1-2-3) 

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101202 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี --- ---- 

  รวม 21 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป   

บังคับวิชาเอก 220342 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

220234 พระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(2-2-5) 

  

เลือกวิชาเอก --- --- 

เลือกวิชาเอกเพ่ิม 220423 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา 

3(-2-2-5) 
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บังคับวิชาชีพครู 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 

108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 

104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

  

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูฯ3--- 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี --- 3  

  รวม 20 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุ่มการบริหารจัดการ 1 วิชา   3 
บังคบัวิชาเอก 220314 ศาสนศึกษา  3(3-0-6) 

220334 หลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก 220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอกเพ่ิม --- ---- 

บังคับวิชาชีพครู 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 

102302 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

103102 นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 

  

เลือกวิชาชีพครู --- ---- 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101304 การฝึกประสบการวิชาชีพครูฯ 4--- 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี   

  รวม 20 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาทั่วไป --- ---- 

บังคับวิชาเอก 220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 3(3-0-6) 

เลือกวิชาเอก 
220211 ปรัชญาทั่วไป 3(3-0-6) 

220445 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

วิชาการสอนวิชาเอก       220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา1 3(2-2-5) 

เลือกวิชาเอกเพ่ิม 220212 จริยศาสตร์ศึกษา 3(3-0-6) 

บังคับวิชาชีพครู   

เลือกวิชาชีพครู   

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 5 1(0-2-1) 

วิชาเลือกเสรี วิชาเลือกเสรี 3 

  รวม 19 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป --- ---- 
บังคับวิชาเอก 220491 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
เลือกวิชาเอก 220443 พุทธรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสนา 

3(2-2-5) 

วิชาการสอนวิชาเอก 220422 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2 3(2-2-5) 

   

เลือกวิชาเอกเพ่ิม --- ---- 

บังคับวิชาชีพครู 105231 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(1-2-3) 
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เลือกวิชาชีพครู 108205 เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3) 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101406 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู6 1(0-2-1) 
 

วชิาเลือกเสรี xxx  

 รวม 17 

 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101501 การปฏิบัติการสอนฯ 1 6 (360) 
 รวม 6 

 
 

ปีท่ี 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 101502 การปฏิบัติการสอนฯ  2 6 (360) 
 รวม 6 
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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 การเขียนบรรยายเหตุการณ์                  
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 ่
 
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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
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
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   
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 
 
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  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 
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 ารงตนอย่างมีสันติ สุขและอยู่ร่วมกันในสังคม      
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 
 
002004 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) 

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

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
003001 การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 (Citizenship)  
                      ความหมายและความส าคัญการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมายของสิทธิ หน้าที่  เสรีภาพและความ
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
รับผิดชอบ ความส าคัญของกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม จิตอาสา หลักแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
   
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 
 
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 
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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 
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  มลภาวะในรู ปแบบต่างๆ 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 (Technology in Daily Life)  
                          ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ 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 โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการ
ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้น ายุคโลกาภิวัตน์ ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสารองค์กร การท างาน
เป็นทีม  
   
005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 
 (Economy and Living)   
                         วิวัฒนาการของโครงสร้างและการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม                 
การจัดการทรัพยากร  การบริโภค  การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ           
สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง          เพ่ือ
การด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน 
 
005003 การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 3(3-0-6) 
 (Self-Management for Work Development) 
                         แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน          การ
ตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการอุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
      1. กลุ่มวิชาชีพคร ู
       1.1 วิชาบงัคบั 

รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
102201 การพฒันาหลกัสตูร 

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

หลกักำร แนวคดิ ทฤษฎหีลกัสูตร กำรพฒันำหลกัสูตร พืน้ฐำนกำรพฒันำหลกัสตูร รปูแบบ
กำรพฒันำหลกัสูตร กำรพฒันำหลกัสูตรสถำนศกึษำ และแนวโน้มในกำรพฒันำหลกัสตูร   กำรวเิครำะห์
หลกัสตูรและกำรจดัท ำหลกัสตูร กำรน ำหลกัสูตรไปใช ้กำรประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร กำรน ำผล กำร
ประเมนิหลกัสตูรไปใชใ้นกำรพฒันำหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน สงัคม และประเทศชำต ิ
 
102302  การออกแบบและการจดัการเรียนรู้  

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

แนวคดิ ทฤษฎกีำรเรยีนรูแ้ละกำรสอน ทฤษฎแีละรปูแบบกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
คดิวเิครำะห์ คดิสรำ้งสรรคแ์ละแก้ปัญหำ กำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั กำรจดักำรชัน้เรยีน 
และกำรพฒันำศูนยก์ำรเรยีนในสถำนศกึษำ หลกักำร แนวคดิ แนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรจดัท ำแผนกำรจดั 
กำรเรยีนรู ้กำรปฏบิตักิำรกำรเขยีนแผนกำรจดักำรเรยีนรูแ้ละน ำไปสู่กำรปฏบิตัใิหเ้กดิผลจรงิ กำรจดักำร
เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพื่อกำรเรยีนรู ้น ำไปสู่กำรปฏบิตัแิละกำรสรำ้งบรรยำกำศ   กำรจดักำรชัน้เรยีนให้
ผูเ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู ้

 
103101 เทคโนโลยีการศึกษา   

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

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรศึกษำ  วิธีระบบ กำรสื่อควำมหมำย 
เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรเรยีนรู้ กำรออกแบบ กำรพฒันำ          กำร
ใช้และกำรประเมนิสื่อกำรสอน แหล่งเรยีนรู้ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร         กำร
ประยกุตใ์ช ้ประเดน็ปัญหำและจรยิธรรมดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศกึษำ 

ปฏบิตักิำรออกแบบ พฒันำ และประเมนิผลสื่อกำรสอน เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรและกำรเรยีนรู ้

 
103102 นวตักรรมการศึกษา 

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

 พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 103101 เทคโนโลยีการศึกษา 
 หลกักำร ควำมหมำย ควำมส ำคญั ประเภทของนวตักรรมกำรศกึษำ กำรน ำเอำวธิรีะบบมำ

ใชใ้นกำรวเิครำะหปั์ญหำ กำรออกแบบ กำรพฒันำ และน ำไปใช้ กำรประเมนิและปรบัปรุงเพื่อแกปั้ญหำ
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
และพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบับรบิท 

 ปฏบิตักิำรพฒันำนวตักรรมกำรศกึษำทีใ่ชใ้นระบบ นอกระบบ และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 
 

104201 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
(Learning Measurement and Evaluation) 

3(2-2-5) 

  หลักกำร แนวคิด และแนวปฏิบัติ  ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน              
กำรปฏบิตัิกำรวดัและประเมนิผล สำมำรถวดัและประเมนิผลได้ ประกอบด้วย กำรจ ำแนกพฤติกรรม
ทำงกำรศึกษำ กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยกำรเรยีนรู้ กำรเลอืกเครื่องมอืวดัผล กำรพฒันำและตรวจสอบ
คุณภำพเครือ่งมอืวดัผล กำรใชส้ถติใินกำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำ กำรตดัสนิผลกำรเรยีนรู ้และกำร
น ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำผูเ้รยีน   

 
104302 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้  

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

  หลกักำร แนวคิด แนวปฏิบตัิในกำรวจิยั กำรใช้และผลิตงำนวจิยัเพื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้ 
สำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปใชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และท ำวจิยัเพื่อใชพ้ฒันำกำรเรยีนกำรสอนและ
พฒันำผู้เรยีน ประกอบด้วย กำรวเิครำะห์ปัญหำกำรเรยีนรูข้องผู้เรยีน กำรก ำหนดประเด็นวิจยัเพื่อ
พฒันำผู้เรยีน กำรออกแบบกำรวจิยั กำรเลอืกรปูแบบกำรวจิยั กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
กำรเลอืกใชเ้ครื่องมอืและกำรพฒันำเครื่องมอืในกำรวจิยั กำรวเิครำะหข์อ้มลู กำรเลอืกใชน้วตักรรมกำร
เรยีนรู ้กำรจดัท ำโครงรำ่งกำรวจิยัและกำรเขยีนรำยงำนกำรวจิยัเพื่อพฒันำกำรเรยีนรู้ 

 
105401 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 

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

  ควำมรู้เกี่ยวกับจิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว  ฝึกปฏิบัติกำรให้กำรปรึกษำ            
และกำรจดับรกิำรแนะแนว กำรน ำหลักกำรของจิตวิทยำกำรปรกึษำและกำรแนะแนวไปใช้ในกำร
ช่วยเหลอืผูเ้รยีนเพื่อใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ รวมถงึส่งเสรมิผูเ้รยีนใหพ้ฒันำตนเองเตม็ตำมศกัยภำพ 
 
105302 จิตวิทยาการศึกษา 

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

  ควำมรู้เกี่ยวกับจติวทิยำพื้นฐำน จติวิทยำพฒันำกำรของมนุษย์ กำรเรยีนรู้ตำมแนวคิด
ทฤษฎีกำรเรยีนรู้ต่ำงๆ จติวิทยำกับกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำรใช้จิตวิทยำเพื่อควำมเข้ำใจและ
สนบัสนุนกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ตม็ศกัยภำพ 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
106101 ความเป็นคร ู

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

 ควำมส ำคญัของวชิำชพีคร ูบทบำท หน้ำที่ และสภำพงำนครู คุณลกัษณะ และมำตรฐำน
วชิำชพีครู ควำมรอบรูใ้นเนื้อหำวชิำที่สอนและกลยุทธ์กำรสอนเพื่อให้ผู้เรยีนคดิวเิครำะห์  สงัเครำะห ์
สรำ้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ ได้ กำรปลูกฝังจติวญิญำณควำมเป็นครู มจีติวญิญำณควำมเป็นครู มปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่ำงครกูบัผูเ้รยีนที่ส่งเสรมิกำรพฒันำศกัยภำพผูเ้รยีน กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัครแูละวชิำชพีครู กำร
จดักำรควำมรู้เกี่ยวกับวิชำชีพครู กำรแสวงหำและเลือกใช้ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้เพื่อให้ทันต่อกำร
เปลีย่นแปลง กำรสรำ้งควำมกำ้วหน้ำและพฒันำวชิำชพีครอูย่ำงต่อเนื่อง กรณศีกึษำคร ูแห่งแผ่นดนิ 

 
106102 การศึกษาไทย 

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

 ควำมหมำย ควำมมุ่งหมำยและควำมส ำคญัของกำรศกึษำ ปรชัญำ แนวคดิ และ   ทฤษฎี
ทำงกำรศึกษำ ศำสนำ เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ประวตัิกำรศึกษำไทย ระบบกำรจดักำรศึกษำ 
แผนกำรศกึษำชำตแิละพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิกำรปฏริปูกำรศกึษำ แนวคดิ และกลวธิกีำร
จดักำรศกึษำ เพื่อเสรมิสรำ้งกำรพฒันำที่ย ัง่ยนื กำรวเิครำะห์เกี่ยวกบักำรศกึษำเพื่อกำรพฒันำที่ย ัง่ยนื
และกำรประยุกต์ใช้เพื่อพฒันำสถำนศกึษำ หลกักำร แนวคดิ แนวปฏบิตัิเกี่ยวกบักำรจดักำรคุณภำพ
กำรศกึษำและกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำเพื่อให้ผู้เรยีนสำมำรถจดักำรคุณภำพกำรจดักจิกรรมกำร
เรยีนรูแ้ละพฒันำคุณภำพกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถด ำเนินกำรจดักจิกรรมประเมนิคุณภำพ
กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูไ้ด ้ 

 
106203  การบริหารจดัการทางการศึกษา  

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

 ทฤษฎี รูปแบบและระบบกำรบริหำรกำรศึกษำ หลักกำรบริหำรจัดกำร ภำวะผู้น ำ            
ทำงกำรศกึษำ วฒันธรรมองคก์ร มนุษยสมัพนัธใ์นองคก์ร กำรตดิต่อสื่อสำรในองคก์ร                  กำร
ท ำงำนเป็นทีม กำรจดัระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจดักำร หลกัธรรมำภิบำล และ          ควำม
ซื่อสตัยส์ุจรติ กำรปฏบิตัตินเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีมจีติส ำนึกสำธำรณะ และเสยีสละใหส้งัคม คุณธรรม และ
จรยิธรรมของวชิำชพีครู จรรยำบรรณของวชิำชพีที่คุรุสภำก ำหนด กำรปฏบิตัตินตำมจรรยำบรรณของ
วชิำชพี 

 
108301 การศึกษาแบบเรียนรวม 

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

ปรชัญำแนวคดิกำรจดักำรศกึษำแบบเรียนรวม กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำรศึกษำ-
แบบเรยีนรวม ลกัษณะเฉพำะและกำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็ที่มคีวำมต้องกำรพเิศษ โดยสำมำรถจดั
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
ชัน้เรยีนและบูรณำกำรกำรเรยีนรู ้ออกแบบตำมแนวคดิกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นสำกลและเป็นธรรมที่เหมำะสม
กบัวยัและตอบสนองต่อควำมหลำกหลำยของผูเ้รยีนในชัน้เรยีนรวม เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิกำรเรยีนรู ้
ประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยสีำรสนเทศและนวตักรรมด้ำนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่เหมำะสมกบัผูเ้รยีนทีม่คีวำม
แตกต่ำง วดัผลและประเมินผลกำรเรยีนรู้ตำมควำมสำมำรถของผู้เรยีนโดยท ำงำนเป็นทีมร่วมกับ
ผูป้กครองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในกำรพฒันำและส่งเสรมิศกัยภำพของผูเ้รยีนอยำ่งต่อเนื่อง  
   
112103 ภาษาและวฒันธรรมส าหรบัคร ู

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

ภำษำและวฒันธรรมไทยเพื่อพฒันำกำรเป็นครู ภำษำต่ำงประเทศส ำหรบักำรเรยีนรู้และ
สื่อสำรเพื่อกำรพฒันำวชิำชีพครู ประกอบด้วย กำรใช้ทกัษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขยีน                   
เพื่อสื่อควำมหมำยอยำ่งถูกตอ้ง กำรใชภ้ำษำและวฒันธรรมเพื่อกำรอยูร่ว่มกนัอย่ำงสนัติ 

 
 
1.2 วิชาเลือก 

รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
102304 ทกัษะและเทคนิคการสอน 

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

 ควำมหมำย ควำมส ำคญัของกำรฝึกทกัษะกำรสอน นวตักรรมกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่        เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส ำคญั กำรออกแบบและฝึกทกัษะกำรสอน 

 
102405 หลกัสตูรและการเรียนการสอนของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

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

 ลกัษณะและรปูแบบของหลกัสตูร สภำพปัญหำ และควำมส ำเรจ็ของกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
บรบิทของห้องเรยีน โรงเรยีน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของ
ประเทศต่ำงๆ ในกลุ่มอำเซยีน 
 
103203 การออกแบบและพฒันาส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

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

 หลกักำร แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกักำรออกแบบและพฒันำสื่อเพื่อกำรเรยีนรู ้รปูแบบและประเภท
ของสื่อต่ำงๆ สื่อรำยบุคคล สื่อกลุ่มเลก็ สื่อกลุ่มใหญ่ สื่อทำงไกล กำรออกแบบและกำรผลติสื่อ เพื่อกำร
เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทและสำระกำรเรยีนรู ้กำรประยุกต์วธิรีะบบมำใชใ้น        กำรออกแบบและ
พฒันำสื่อเพื่อกำรเรยีนรูส้ ำหรบัผูเ้รยีนประเภทต่ำงๆ โดยค ำนึงถงึทกัษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 

 ฝึกปฏบิตักิำรออกแบบ และพฒันำสื่อเทคโนโลยแีละสื่อสำรกำรศกึษำเพื่อกำรเรยีนรู ้
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

103304 การผลิตวีดิทศัน์การศึกษาโดยใช้อปุกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี 
(Production of Education Video Using Mobile Devices) 

2(1-2-3) 

 กำรผลติวดีทิศัน์กำรศกึษำโดยอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ประเภทและกำรใชเ้ครื่องมอื เทคนิค
และวธิกีำรถ่ำยท ำ กำรตดัต่อโดยใชแ้อพลเิคชัน่ จรรยำบรรณ และกำรเผยแพร ่

 ฝึกปฏบิตักิำรสรำ้งสรรคว์ดีทิศัน์โดยใชอุ้ปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ 
 

103205 การใช้บทเรียนอิเลก็ทรอนิกสใ์นชัน้เรียน  
(Utilization of e-Learning in Classroom) 

2(1-2-3) 

  หลักกำร ควำมหมำย ควำมส ำคัญ  องค์ประกอบ  รูปแบบและลักษณะของบทเรียน
อเิล็กทรอนิกส์ กำรออกแบบบทเรยีน กำรน ำไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอน และกำรประเมนิ กำรบรหิำร
จดักำรกำรใชบ้ทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสส์ ำหรบัระบบกำรศกึษำ 

  ปฏบิตักิำรใช ้LMS สรำ้งบทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อกำรเรยีนกำรสอน 
 

103206 การผลิตหนังสือการต์ูนดิจิทลัเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือการศึกษา  
(Production of Creative Digital Cartoon for Education) 

2(1-2-3) 

 แนวคิด  หลักกำร  กำรออกแบบ  ควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรสร้ำงตัวกำร์ตูน โดยใช้               
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์กำรประยกุตใ์ชก้ำรต์ูนเพื่อกำรเรยีนกำรสอน จรรยำบรรณ และกำรเผยแพร ่

 ฝึกปฏบิตักิำรผลติหนงัสอืกำรต์ูนเพื่อกำรศกึษำ 
 

104303 โปรแกรมส าเรจ็รปูเพ่ือการวิจยั 
(Computer Programs for Research) 

3(2-2-5) 

 ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกี่ยวกบักำรใชค้อมพวิเตอร ์ประเภทและลกัษณะส ำคญัของโปรแกรมส ำเรจ็รปู 
กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมส ำเรจ็รูปเพื่อกำรวจิยั กำรสรำ้งแฟ้มข้อมูล  และ        กำรวเิครำะห์
ขอ้มลูลกัษณะต่ำงๆ ปฏบิตักิำรใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูเพื่อกำรวจิยั 
 
104404 การประเมินทางการศึกษา 

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

 ควำมหมำย ควำมมุ่งหมำย ควำมส ำคัญ ขอบข่ำย กระบวนกำรของกำรประเมินทำง
กำรศกึษำ กำรวำงแผนกำรประเมนิทำงกำรศกึษำ ปฏบิตักิำรวำงแผนกำรประเมนิทำงกำรศกึษำ   กำร
รวบรวมข้อมูล และกำรวเิครำะห์ข้อมูล กำรน ำผลที่ได้จำกกำรประเมนิไปใช้ให้เป็นประโยชน์    ทำง
กำรศึกษำ บทบำทหน้ำที่ของครูและผู้บรหิำรกำรศึกษำกับกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ แนวโน้ม
ควำมคดิใหมแ่ละปัญหำทำงกำรประเมนิทำงกำรศกึษำ 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

105203 จิตวิทยาการเรียนรู้  
(Psychology of learning) 

2(1-2-3) 

 ควำมหมำย ควำมเป็นมำของกำรเรยีนรู้ มโนทศัน์ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเรยีนรู้ ควำมรู ้     กำร
เรยีนรู้ตำมแนวคดิทฤษฎีกลุ่มต่ำงๆ กำรจูงใจ แบบกำรรู้คิดและแบบกำรเรยีนรู้ กำรออกแบบ  กำร
จดักำรเรยีนรู ้โดยใชห้ลกักำรของทฤษฎกีำรเรยีนรู ้

 
105204 การปรบัพฤติกรรม 

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

 ควำมหมำยของกำรปรบัพฤติกรรม ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง เทคนิคที่ใช้ กำรประเมนิพฤตกิรรม 
โปรแกรมและขัน้ตอนปรบัพฤตกิรรม จรรยำบรรณ เน้นกำรฝึกปฏบิตั ิ
 
105205 ทฤษฎีและปฏิบติัทางจิตวิทยาสงัคม 

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

  ควำมเป็นมำของจติวทิยำสงัคม กำรรูค้ดิและควำมรูท้ำงสงัคม กำรระบุเหตุและค ำอธบิำย 
ทำงสงัคม ตัวตนและเอกลกัษณ์ ทศันคติและกำรเปลี่ยนแปลง อิทธพิลทำงสงัคม พฤติกรรมในกลุ่ม  
ภำวะผู้น ำและกำรตัดสินใจ ควำมล ำเอียงและกำรกีดกัน พฤติกรรมระหว่ำงกลุ่ม ควำมก้ำวร้ำว 
พฤตกิรรมนิยมสงัคม ควำมประทบัใจและควำมสนิทสนม ภำษำและกำรสื่อสำร วฒันธรรม รวมทัง้กำรมี
ส่วนรว่มในกระบวนกำรกลุ่ม 12 กจิกรรม 

 
106204 มารยาททางสงัคมส าหรบัคร ู

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

 มำรยำทของครูในกำรอยู่ร่วมกบับุคคลอื่น กำรออกสงัคม กำรพูด กำรฟัง กำรรบัประทำน
อำหำร กำรแต่งกำย กำรตอ้นรบั กำรนนัทนำกำร กำรฝึกปฏบิตักิำรพฒันำมำรยำททำงสงัคม 

 
106205 การศึกษากบัการพฒันาชุมชน  

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

 แนวคิดและหลกักำรของกำรพฒันำชุมชน และลกัษณะของชุมชน หลักกำรพัฒนำชุมชน       
กำรจดัสถำนศกึษำเพื่อเป็นศูนยก์ลำงของชุมชน รปูแบบกำรจดักจิกรรมทำงกำรศกึษำส ำหรบักำรพฒันำ
ชุมชนที่ย ัง่ยนื ควำมร่วมมอืระหว่ำงโรงเรยีนกบัชุมชนในกำรแก้ปัญหำชุมชน วธิกีำรศกึษำและส ำรวจ
ปัญหำชุมชน กำรวำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชน กำรฝึกปฏิบัติกำรภำคสนำมและ      กำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

106405 กฎหมายการศึกษา 
(Educational Law) 

3(3-0-6) 

 กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบยีบ ประกำศ ค ำสัง่ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตัต่ิำงๆ ที่ใช้เป็นบรรทดั
ฐำนในกำรปฏบิตัสิ ำหรบัครแูละบุคคลำกรทำงกำรศกึษำ 

 
108202 เทคนิคการสอนเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 

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

 หลกักำรและวธิกีำรสอนเดก็ที่มคีวำมต้องกำรพเิศษ กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศกึษำเฉพำะ
บุคคล กำรวำงแผนกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้กำรเลอืกใชส้ื่อในกำรสอนเดก็ทีม่ ี      ควำมต้องกำร
พิเศษ กำรสอนอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ เป็นสำกล (Universal Design 
Learning: UDL) กำรสอนตำมกำรตอบสนองของผูเ้รยีน (Response to Intervention)   กำรสอนเดก็ที่มี
ควำมสำมำรถหลำกหลำย (Multiple Intelligence: MI) กำรสอนเดก็โดยเพื่อนช่วยสอน กำรสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคญั ตอบสนองควำมต้องกำรพเิศษที่หลำกหลำย ทัง้ที่มคีวำมสำมำรถพเิศษและที่ควำม
ตอ้งกำรพเิศษอยำ่งมนีวตักรรม 

 
1.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
101201 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1  

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

   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสังเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ 
กำรศกึษำลกัษณะพฒันำกำรของผูเ้รยีน และกำรศกึษำแผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย  
 
101202 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2 

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

   พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101201 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 1 
   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสังเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ  

กำรศกึษำลกัษณะพฒันำกำรของผูเ้รยีน กำรศกึษำและวเิครำะหแ์ผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย  
 

101303 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 3 
(Practicum III) 

1(0-2-1) 

   พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101202 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 2 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสังเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ  

กำรศึกษำลกัษณะพฒันำกำรของผู้เรยีน กำรศึกษำและวเิครำะห์แผนกำรจัดกำรเรยีนรูท้ี่หลำกหลำย      
กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้หผู้้เรยีนสรำ้งควำมรูด้ว้ยตนเอง กำรศกึษำและวเิครำะหเ์ครื่องมอืและ
วธิกีำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนรู ้กำรทดลองสอนในสถำนกำรณ์จ ำลอง  
 
101304 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 4 

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

   พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101303 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 3 
   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสังเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ  

กำรศึกษำลกัษณะพฒันำกำรของผู้เรยีน กำรศึกษำและวเิครำะห์แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่หลำกหลำย       
กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีนสรำ้งควำมรูด้้วยตนเอง กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อ
จุดประสงค์กำรสอนที่หลำกหลำย กำรศกึษำและวเิครำะห์เครื่องมอื วธิกีำรวดัและประเมนิผล     กำร
เรยีนรู ้กำรออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรอืเครือ่งมอืวดัผล และกำรทดสองสอนในสถำนกำรณ์จ ำลอง  
 
101405 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 5  

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

    พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101304 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 4 
    กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสงัเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ  

กำรศึกษำลกัษณะพฒันำกำรของผู้เรยีน กำรศึกษำและวเิครำะห์แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่หลำกหลำย      
กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีนสรำ้งควำมรูด้้วยตนเอง กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อ
จุดประสงค์กำรสอนที่หลำกหลำย กำรศึกษำและวเิครำะห์เครื่องมอืและวธิกีำรวดัและประเมนิผล กำร
เรยีนรู ้กำรออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรอืเครือ่งมอืวดัผล กำรตรวจขอ้สอบ กำรใหค้ะแนนและกำรตดัสนิ
ผลกำรเรยีน กำรสอบภำคปฏิบัติและกำรให้คะแนน กำรวิจยัแก้ปัญหำผู้เรยีน กำรทดลองสอนใน
สถำนกำรณ์จ ำลองและสถำนกำรณ์จรงิ  

 
101406 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 6 

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

   พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101405 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 5 
   กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูระหว่ำงเรยีนด้วยกำรสังเกตกำรจดักำรเรยีนรู้ในสถำนศึกษำ  

กำรศึกษำลกัษณะพฒันำกำรของผู้เรยีน กำรศึกษำและวเิครำะห์แผนกำรจดักำรเรยีนรูท้ี่หลำกหลำย       
กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีนสรำ้งควำมรูด้้วยตนเอง กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อ
จุดประสงค์กำรสอนที่หลำกหลำย กำรศึกษำและวเิครำะห์เครื่องมอืและวธิกีำรวดัและประเมนิผล กำร
เรยีนรู ้กำรออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรอืเครือ่งมอืวดัผล กำรตรวจขอ้สอบ กำรใหค้ะแนนและกำรตดัสนิ
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ผลกำรเรยีน กำรสอบภำคปฏบิตัิและกำรให้คะแนน กำรวจิยัแก้ปัญหำผู้เรยีน สำมำรถจดัท ำแผนกำร
จดักำรเรยีนรูเ้พื่อจดุประสงคก์ำรสอนทีห่ลำกหลำยและสำมำรถปฏบิตักิำรสอน ออกแบบทดสอบ วดัและ
ประเมนิผลผูเ้รยีน กำรพฒันำควำมเป็นครมูอือำชพี  
 
101501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 

(Internship I) 
6(0-360-0) 

   พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101406 การฝึกปฏิบติัวิชาชีพครรูะหว่างเรียน 6 
   กำรปฏิบตัิกำรสอนวิชำเอก กำรวดัและประเมนิผลและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรยีน      

กำรวจิยัเพื่อพฒันำผู้เรยีน สำมำรถจดักำรเรยีนรู้ในสำขำวชิำเอกและสำมำรถประเมนิ ปรบัปรุงและ
ศกึษำวจิยัเพื่อพฒันำผูเ้รยีน ปฏบิตังิำนอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำย กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรอืแบ่งปันควำมรู้
ในกำรสมัมนำกำรศกึษำ  
 
101502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 

(Internship II) 
6(0-360-0) 

    พื้นความรู้: สอบผา่นรายวิชา 101501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 
    กำรปฏิบตัิกำรสอนวชิำเอก กำรวดัและประเมนิผลและน ำผลไปใช้ในกำรพฒันำผู้เรยีน     

กำรวจิยัเพื่อพฒันำผู้เรยีน สำมำรถจดักำรเรยีนรู้ในสำขำวชิำเอกและสำมำรถประเมนิ ปรบัปรุงและ
ศกึษำวจิยัเพื่อพฒันำผูเ้รยีน ปฏบิตังิำนอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำย กำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืแบ่งปันควำมรู้
ในกำรสมัมนำกำรศกึษำ  
 

2. วิชาเอกบังคับ 
2.1. วิชาบังคับ 

220131 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย 
(History of Buddhism in India) 

3(3-0-6) 

                 ชมพูทวีปยุคพุทธกาล  พุทธประวัติโดยสังเขป การก าเนิดพระพุทธศาสนา การวางรากฐานการ
เผยแผ่ธรรมวินัยช่วงสองทศวรรษแรกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพาน การสังคายนาพระธรรม
วินัยครั้งที่ 1-3  การแยกนิกายของพุทธศาสนา การเผยแผ่และการขยายตัวออกนอกอินเดีย ความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนาในอินเดีย การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในอินเดียยุคอนาคาริกธรรมปาละ ชาวพุทธใหม่ยุค ดร.อัม
เบ็ดกการ์ สถานการณ์พุทธศาสนาในอินเดียปัจจุบัน 
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220132 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
(Pali for Studying Buddhism) 

3(3-0-6) 

 ศึ กษ าป ระวัติ ภ าษ าบ าลี  วรรณ กรรมภ าษ าบ าลี ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ห ลั ก ไวยากรณ์                   
การใช้ภาษาบาลีและการใช้ค าภาษาบาลีในภาษาไทย ฝึกทดลองค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ     หรือ
โดยย่อจากเอกสารภาษาบาลี   
 
220133
  

ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา  
(Sanskrit  for Studying Buddhism) 

 3(3-0-6) 

                ประวัติภาษาสันสกฤต  หลักไวยากรณสันสกฤต การอานและการแปลภาษาสันสกฤต      อักษร
เทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนค าภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา  ฝ
กทดลองศึกษาคนควาเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีรสันสกฤตพระพุทธศาสนา 

 
220134 พุทธภาวนา 

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

                หลักสมถภาวนา หลักวิปัสสนาภาวนา การฝึกปฏิบัติในสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา       อา
นาปานสติ  มหาสติปัฏฐาน การประยุกต์สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใช้ในชีวิตประจ าวัน    การบ าเพ็ญตน
เพ่ือประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา ศึกษาค้นคว้าแนวปฏิบัติภาวนา            ในพุทธศาสนา 
   
220135 พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ 

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

                วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปรัชญาชาวพุทธ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มี
บทบาท ส าคัญต่อพระพุทธศาสนา เช่น พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ 
พระมหาปชาบดีเถรี สามเณรบัณฑิต สามเณรสังกิจจะ สามเณรราหุล  นางขุชชุตตรา สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ดร.เอ็มเบดการ์ อนาคาริก ธรรม
ปาละ 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 าแนกหรือแยกแยะภาษา
บาลี ในภาษาไทยได้  ค้นคว้าเนื้ อหาพระพุทธศาสนาจากคัมภี ร์พระพุทธศาสนาฉบับภาษาบาลี  
                 ฝึกปฏิบัติการศึกษาในส านักเรียนภาษาบาลี การสัมมนาภาษาบาลี 
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220231 ชาดกศึกษา        

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

ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต
จากชาดกต่างๆ คือ วัณณุปถชาดก วรุณชาดก อารามทูสกชาดก กุฏิทูสกชาดก            จูฬเสฏฐิชาดก ทีฆีติ
โกสลชาดก  อัมพชาดก มิตตวินทุกชาดก นันทิวิสาลชาดก เวสสันดรชาดก มโหสธชาดก มหาชนกชาดก 

ฝึกปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับชาดกท่ีส าคัญในสังคมไทย 
 
 

220232 ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ 
(Buddhist Rite and Festival) 

3(2-2-5) 

       ความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรม ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ข้อปฏิบัติของพิธีกรรม ในเทศกาล
ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา บุญพิธี กุศลพิธี มารยาทชาวพุทธ  
                ปฏิบัติพิธีกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติในพุทธศาสนา 
 
220234 พระพุทธศาสนาในในประเทศไทย    

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

ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรไทย  สมัย      อาณาจักรไทย  
นิกาย กลุ่ม ส านักต่างๆ ในประเทศไทย นวัตกรรมในการบริหารวัดและการบริหารพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 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 อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อ
สังคมโลก    
                 ฝึกปฏิบัติการในองค์กรหรือหน่วยงานทางด้านพระพุทธศาสนา 
 
220236 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์      

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

วิเคราะห์สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ ปรัชญาศาสนาในชมพูทวีปยุคพุทธกาล 
บุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐานในพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด         ใน
การตรัสรู้ การก่อตั้งศาสนาและการบริหาร พุทธวิธีการสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา     พุทธลักษณะ
และบุคลิกภาพความเป็นผู้น าของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปปางต่างๆ และความหมายของพุทธลักษณะ 
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220241 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1  

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

 
                ศัพท์เฉพาะทางศาสนาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลักธรรมพ้ืนฐานทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักธรรมของผู้อยู่ครองเรือน และหลักธรรมอ่ืนๆ ด้วย  การ
ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาอังกฤษ 
 
220314 ศาสนศึกษา      

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

ประวัติและพัฒนาการของศาสนา ประวัติพระศาสดา คัมภีร์และหลักค าสอน ศาสนวัตถุและศา
สนสถาน พิธีกรรม นิกาย องค์กร สถานการณ์ปัจจุบันของศาสนา ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เชน โซโรอัส
เตอร์ บาไฮ ซิกข์ ชินโต เต๋า ขงจื้อ   

 
220332 พระไตรปิฎกศึกษา      

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

 
ความเป็นมาและพัฒนาการของ คัมภีร์พระไตรปิฎก ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก 

การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายของพระอรรถกถาจารย์ การศึกษาและวิธี
การศึกษาพระไตรปิฏกในประเทศไทย 

 
220334 หลักพุทธธรรม      

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

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

 
220335 วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม   

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

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบสามัญลักษณ       วิธี
คิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก                    วิธีคิดแบบ
คุณคาแท คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเรากุศล วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 
220336 พุทธศิลปะและโบราณคดี      

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

พัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย พุทธศิลปะที่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งสัมพันธ์กับ    สกุลศิลปะ
สมัยต่างๆ จนเกิดเป็นสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม ปรัชญา
ธรรมทางวัตถุ ความงามของพุทธลักษณะจากพุทธศิลปะสมัยต่างๆ ในประเทศไทย 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
220342 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2  

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

 

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

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

ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในประเด็นปัญหาระดับพื้นฐานเกี่ยวกับ
กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี  
 
 2.2 วิชาเอกเลือก 
220211
  

ปรัชญาทั่วไป      
(General Philosophy) 

3(3-0-6) 

ความหมาย ลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา ปัญหาส าคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา 
ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทย       ที่ตั้งอยู่บนฐานของ
ศาสนาต่างๆ 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 และแบบนิรนัย     การ
น าความรู้ความเข้าใจเรื่องเหตุผลไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
 
220233 พุทธศาสนามหายาน      

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

ก าเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน คัมภีร์  หลักธรรม 
คณาจารย์ส าคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนามหายาน    ในประเทศไทย 
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
220315 เทววิทยาเบื้องต้น      

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

       ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ศรัทธาพ้ืนฐานใน
พระเจ้า เทววิทยาจริยธรรม เทววิทยาเรื่องบาปและมนุษย์ ศาสนบริกร                   พิธีกรรมต่อพระเจ้าใน
ศาสนาเทวนิยม 
 
220333 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 

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

 
วรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขป

ของวรรณกรรมท่ีส าคัญ การวิเคราะห์วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และ          อิทธิพลต่อสังคมไทย 
 

220341 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง   
(The Middle Path  Philosophy leading to Sufficiency 
Economy) 

3(2-2-5) 

หลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม  หลักเศรษฐศาสตร์ทั่ วไป หลักเศรษฐศาสตร์        
ทรัพยากรและการบริโภคตามแนวพุทธ ปัญหาเศรฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหลักพุทธธรรม     ปรัชญา
ทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ  

ฝึกปฏิบัติภาคสนามปรัชญาพอเพียงตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 
 
220343 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา  

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

วิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสารสนเทศด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา  ภูมิสาร
สารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสารสนเทศด้านโบราณคดี พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม 
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ฝึกการใช้งานระบบสารสนเทศในการแสดงข้อมูลเป็นภาพเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและสนับสนุน
การตัดสินใจ 

 
220344 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ   

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

 
มรณสติตามหลักพุทธศาสนา ปรัชญาเกี่ยวกับความตายและการมีชีวิตอยู่ สิทธิการจัดการความ

ตาย การดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย แนวทางการจัดการกับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญกับความตาย และการเตรียม
ตัวก่อนตาย พร้อมทั้งเสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่าง  มีคุณค่าและสันติ 
                ฝึกปฏิบัติการลงพื้นที่ท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับความตาย  
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รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
220441 พุทธศึกษาศาสตร์     

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

 แนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก หลักการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา 
ความมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา กระบวนการและวิธีการในการแสวงหาความรู้ตามหลักพุทธ
ศาสนา หลักและวิธีการสอนตามหลักพุทธศาสนา    

 
220442 สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ     

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

 หน้าที่พลเมือง สิทธิในชีวิตและทรัพย์สิน สิทธิเด็กและสตรีตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนสากล 

 
220443 พุทธรัฐศาสตร์        

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

 การเมื อ งการปกครอง รูป แบบการป กครอง หลั กการปกครอง หลั กการบ ริห าร           
หลักธรรมมาภิบาล  แนวนโยบาย ความหมายของรัฐ ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา 

 
220444 พระพุทธศาสนากับปรัชญา      

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

       การเปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้านอภิปรัชญา   ด้านญาณวิทยา  
ด้านจริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์และอ่ืนๆ 

 
220445
  

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       
(Buddhism and Science) 

3(3-0-6) 

จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของพุทธศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ ความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา ผลกระทบเชิงบวก
และลบของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา 

 
220449 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม     

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

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม  
หลั ก พุ ท ธธรรม ในการแก้ปั ญ ห าชี วิ ต และสั งคม  สั งคม ใน อุดมคติ แบบ พุทธสั งคม อุดมปัญ ญ า  
                ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสังคมด้วยหลักพุทธศาสนา  

 
220492 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา  

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

สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา        การเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของ



36 
 

รหสัวิชา ช่ือและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
บุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ 
                การเสนอรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ น าเสนอต่อกลุ่มหรือที่
ประชุม เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพ่ือเผยแพร่และ   ใช้ประโยชน์โดย
มีการน าเสนอผลงานการค้นคว้า ประกอบการสัมมนา 

  
 

 

 2.3 วิชาการสอนวิชาเอก 
220421 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1   

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

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสาระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ปฏิบัติการวางแผน
และฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 
 
220422
  

การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา  2  
(Teaching and Learning  in Buddhist Studies 2) 

3(2-2-5) 

วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสาระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ปฏิบัติการวางแผน
และฝึกการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พุทธศาสนา 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 
(Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 

3(2-2-5) 

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดท า
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักวิธีการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน 
                ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ  
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ภาคผนวก ก 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ  
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
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