
 

 
 

 

 
 

 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร ์
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University 



 

สารบัญ 
 

หมวด                  หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป …………………………………………………………………………………………………………………..1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ………………………………………………………………………………………………9 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร …………………………………12 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล ………………………………………………………………..63 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา .....................................................................................75 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ …………………………………………………………………………………………………..75 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร………………………………………………………………………………………...77 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ……………………………………………………..81 
ภาคผนวก .................................................................................................................. ..................................83 



1 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ    คณะครุศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25551481102582 
 ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Buddhist Studies 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) 
   ชื่อย่อ   ค.บ. (พุทธศาสนศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Buddhist Studies) 
   ชื่อย่อ   B.Ed. (Buddhist Studies) 
 
3.  วิชาเอก  

- 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
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5.3 ภาษาที่ใช้     
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

 5.4 การรับเข้าศึกษา    
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
เป็นความร่วมมือทางวิชาการของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาการผลิตครูคุณภาพ 

โดยได้น าหลักสูตรกลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้จัดท าร่วมกันมาพัฒนา ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ยังคงสาระเดิมไว้ เพื่อให้มีมาตรฐาน
คุณภาพสูง ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 
6.4 คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 1/2562  

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
6.5 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ปี พ.ศ. 2564 (หลังเปิดสอน 2 ปี) และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 

ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1  ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พุทธศาสนา) ในโรงเรียนทุกสังกัด 
8.2  นักวิชาการด้านการศึกษา 
8.3  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
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9.  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิ
ปริญญา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย ์ รวม 

ปริญญาเอก - - - - - 
ปริญญาโท - - 1 4 5 

ปริญญาตรี - - - - - 

รวม - - 1 4 5 
 

9.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อต ารา งานวิจัย 

1. นายสายยนต์ ชาวอุบล 
3 4117 0019X XX X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India (1999) 
- ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

ต ารา 
สายยนต์ ชาวอุบล. (2559).  
พุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต. 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา.  

2. นายมานิตย์ อรรคชาติ 
3 3307 0011X XX X 
อาจารย์ 

- พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2553)  
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2552) 
- พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2550) 
- ป.วค. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2549) 

ต ารา 
มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
พุทธรัฐศาสตร์. นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  

3. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
3 4102 0041X XX X 
อาจารย์ 

- M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India (1999)  
 

งานวิจัย 
สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. 
(2557, มีนาคม-เมษายน). 
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ที ่
ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อต ารา งานวิจัย 

- ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2538) 

การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์แหล่งอารยธรรม
บ้านโนนวัด ต าบลพลสงคราม 
อ าเภอโนนสูง จังหวดันครราชสมีา. 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่. 6(4), 5-18. 

4. นายโยธิน มาหา 
3 3414 0019X XX X 
อาจารย์ 
 

- ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)  
- ศน.บ. (ปรัชญา)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2541) 

ต ารา  
โยธิน มาหา. (2561). สังเขป
แห่งพระไตรปิฎก. นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  

5. นายชินวัชร นิลเนตร 
5 3304 0018X XX X 
อาจารย์ 
 

- ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) 
- เปรียญธรรม 9 ประโยค 
แม่กองบาลีสนามหลวง (2547) 

ต ารา  
ชินวัชร นิลเนตร. (2561).  
สัมพันธ์ไทย ธรรมบทภาคที่ 1  
(ธมฺมปทฎฺฐกถา ปฐโม ภาโค 
สมฺพนฺธ). นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันในหลายภูมิภาคของโลกมีภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจไทยยังคงพ่ึงพา 
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ และประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้ซื้อเทคโนโลยีของประเทศอ่ืน ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ
ไทยลดต่ าลง เนื่องจากภาระหนี้สาธารณะที่เพ่ิมสูงขึ้น กอปรกับประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ประสบปัญหาค่าครองชีพ ความยากจน และมีปัญหาหนี้สิน  
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ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีความมัน่คง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะ
ริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน และ (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค 
ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จนั้น ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของ
สังคมให้มีการศึกษาที่ดี โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาค 
บนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค และป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของ
กระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก เพ่ือเป้าหมายนี้จึงต้องเน้นการขับเคลื่อน 3 เสาหลักท่ีสะท้อนการจัดการศึกษา
แบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่าง การพัฒนาและ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐาน
ของประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian 
Ministers of Education Organization: SEAMEO) และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)  
จะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ส าคัญ 6 ประการ แต่ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์การศึกษามี 3 ประการ คือ ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติ
การประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น ความร่วมมือ 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม การศกึษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข และเยาวชน เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่ 
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เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน 
ในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ 
การเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาจึงต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

นโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูป
ระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ
ครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของครูโดยใช้การประเมิน 
เชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจน
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

ปัจจุบัน คณะกรรมการคุรุสภาได้ปรับแก้ไขรายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ. 
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 ในส่วนของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
หมวด ก. มาตรฐานความรู้ 11 เรื่อง ให้เหลือ 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมและคุณลักษณะ 
ความเป็นครู 2) ความรู้และศาสตร์การสอน 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ 4) ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน ซ่ึงการปรับแก้ไขดังกล่าวก็เพ่ือเป็นไปตามท่ีรัฐบาลผลักดันให้เกิดหลักสูตรการผลิตครู 
4 ปี รวมถึงให้เป็นไปตามยุคสมัย  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ไข เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง ใฝ่รู้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
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วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และเท่าทัน    
การเปลี่ยนแปลง ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาวิชาชีพครู  

ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้นอกจากจะเป็นการปรับหลักสูตรให้เหลือ 4 ปี ตามนโยบายของ
รัฐบาลแล้ว ยังมีเหตุผลส าคัญดังนี้  

1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework: TQF) ซ่ึงเป็น 
กรอบงานทีอ่ธิบายการเรียนรู้ในระบบ (Formal Learning) ในด้านระดับคุณวุฒิ (Level) ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) หน่วยกิต (Credit) มาตรฐานหน่วยกิต (Unit Standard) รวมทั้งการรับรองการ
เรียนรู้จากนอกระบบ (Informal Learning) และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Non-formal Learning)  
โดยคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของประเทศไทยนั้นถูกก าหนดไว้ในระดับ 6 จากการจัดระดับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 1-8 ระดับ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินานาชาติ (National Qualifications Framework: NQF) 
โดยการจัดระดับคุณวุฒินี้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี หรือ 4 ปี หรือ 5 ปี ต่างก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ระดับปริญญาตรี คือระดับ 6 ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครูจากต่างประเทศ จึงสามารถขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาเพ่ือประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะจบหลักสูตร 3 ปี 
หรือ 4 ปี มเีพียงผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรครูจากประเทศไทยเท่านั้นที่ต้องเรียนหลักสูตร 5 ปี จึงจะได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย  

2) แม้ว่าจะไม่มีการวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพครูของผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี กับ 5 ปี 
เนื่องจากตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหลักสูตร อาทิ โครงสร้างหลักสูตร จ านวนปีที่ใช้
ศึกษา นักศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลาที่เปิดสอนคนละช่วงเวลา คุณภาพของผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดี คุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน ล้วนเป็นตัวแปรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
ไม่มีความสัมพนัธ์กันแต่อย่างใด อีกท้ังเมื่อครั้งปรับหลักสูตรครูจาก 4 ปี เป็น 5 ปี ในปี พ.ศ. 2547 ก็ไม่มี
ผลการวิจัยสนับสนุนเช่นกัน  

การพัฒนาหลักสูตรยังใช้แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบอิงสมรรถนะ (Competency-
based Curriculum) ทั้งนี้เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่แตกต่างจากวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ครูจึงต้องมี
สมรรถนะ (Competency) ในการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนต่างก็มีความแตกต่างกัน 
(Individual Difference) ดังนั้น การผลิตครูคุณภาพจึงอยู่ที่การจัดเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
น าไปสู่สมรรถนะของความเป็นครูมากกว่าการเรียนเนื้อหาวิชาให้มากๆ เพราะในศตวรรษท่ี 21 ต้องการคน
ที่มีทักษะ (Skill) ไม่ใช่มีแต่ความรู้ (Knowledge/Content) แต่ท าไม่ได้ ต้องมีประสบการณ์ (Experience) 
ด้วยการลงมือกระท า จนเกิดความคิดในการแก้ปัญหา (Solve Problem) ท าให้มองกว้าง มองไกล มองลึก 
มองรอบ คือมีวิสัยทัศน์ (Vision) และปัญญา (Wisdom) ก่อให้เกิดความช านาญคือทักษะ การเรียนรู้และ
ปัญญาต้องเกิดจากประสบการณ์ในการท าสิ่งใหม่ที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่การกระท าซ้ าสิ่งเดิมๆ คนเป็นครู
ไม่ใช่แค่มีทักษะ แต่ต้องสามารถใช้ทักษะและปัญญาในการถ่ายทอดได้ด้วย ความสามารถนั้นเรียกว่า 
สมรรถนะ หลักสูตรการผลิตครูจึงต้องมีเป้าหมายการสร้างครูที่มีสมรรถนะ ดังนั้น คุณภาพของครูจึงไม่น่าจะ
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อยู่ที่จ านวนปีของหลักสูตร แต่อยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างทักษะให้นักเรียน ทั้งทักษะด้าน
ความรู้ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ที่น าไปสู่การมีสมรรถนะ  

นอกจากนี้ การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรนี้จะครอบคลุมมิติของการผลิตครูคุณภาพ ทั้งด้าน
เนื้อหา (Knowledge) ด้านความเป็นครู (Pedagogy) ด้านการสอน (Didactic) ด้านการวิจัย (Research) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) ด้านการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาแต่ละ
ปีการศึกษา (Practicum) ด้านการรู้เรื่องทางภาษาอังกฤษ (English Literacy) ด้านกิจกรรมการเรียนใน
รายวิชา และด้านกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยมีจุดเน้นส าคัญคือใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (Work/School Integrated Learning: WIL/SIL) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะกับหลักสูตรแบบอิง
สมรรถนะ ที่เน้นเรียนจริง รู้จริง และท าจริง โดยเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ เพ่ือต้องการให้ผู้เรียนบรรลุ
สมรรถนะของวิชาชีพ เมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถประกอบอาชีพได้เลย สัดส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติจะ
ใกล้เคียงกัน เน้นการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองสมรรถนะ โดยภาคทฤษฎีเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ส่วนภาคปฏบิัติเน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning: PjBL) ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษามากกว่าผู้ถ่ายทอด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน   
ได้น าผลจากการเรียนรู้มาประเมินสะท้อนกลับ (After Action Review: AAR) เป็นรายบุคคลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน (Show and Share) ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: 
PLC) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ระหว่างกันจนกลายเป็นโครงสร้างความรู้ที่มีประโยชน์ น าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและเป็นผู้น า
ในการพัฒนาท้องถิ่น ได้น าเอาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นมาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรท าให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง       
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 



9 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
       13.1.1  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

       13.1.2  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นักศึกษาใน

หลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.2 การบริหารจัดการ 

13.2.1 แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
ด าเนินการ 

13.2.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

ผลิตครูพุทธศาสนาที่มีคุณภาพสูง น้อมน าศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ 
เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคต ิคุณธรรม 
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา ใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาจรรโลงคุณธรรมความดี
และยึดเหนี่ยวจิตใจ อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถ
เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 
 1.2 ความส าคัญ  

ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง 
ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าทีท่ี่มีความส าคัญ
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการ
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การถ่ายทอดหลัก
พุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมท่ีนับถือศาสนาพุทธให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ เข้าใจศาสนาอื่น ใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าว
ทันโลกยุคดิจิทัลโลกในอนาคต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัวให้เข้าสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นสมรรถนะ
และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมและมัธยมศึกษา การผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.3 วัตถุประสงค์  

เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่    
พึงประสงค์ ดังนี้ 

1.3.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานของครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน  

1.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 

1.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม     
มีความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล  
ที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

1.3.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การท างานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม ่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

1.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผูม้ีความสามารถในการจัดเนื้อหา
สาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน 
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ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPACK) ตลอดจนการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

1.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและ
จิตส านึกสากล รู้คุณค่าและส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ
ท้องถิ่น มีจิตอาสา และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา 4 ปี 

2.1 แผนการพัฒนา/การเปลีย่นแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคุรุสภา ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมและวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  
การสอนและบริการวิชาการ ให้มีความรู้   
สมรรถนะและเจตคติที่ทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ   
ของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอน ให้ท างานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษา ม ี2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
15 สัปดาห์ ได้แก่  

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน  
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วา่ด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
                เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พ้ืนฐานในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแลประสานงาน
กับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

2.4.2 จัดให้มีการปรับความรู้พ้ืนฐานให้เหมาะสมกับการศึกษาต่อ ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 
ทุกคน  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี  
- ภาคปกติ ปีการศึกษาละ 30 คน  

ระดับ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 

30 
30 
30 

ชั้นปีที่ 2 - 30 30 

ชั้นปีที่ 3 - - 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 
 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  ใช้งบประมาณของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณประจ าปี 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินงาน     

684,000 
456,000 
798,000 
114,000  

  - หมวดค่าตอบแทน 171,000 342,000 513,000 

  - หมวดค่าใช้สอย 114,000 228,000 342,000 
  - หมวดค่าวัสดุ 199,500 399,000 598,500 

  - หมวดค่าสาธารณูปโภค 28,500 57,000 85,500 

งบลงทุน 
  - หมวดครุภัณฑ์ 

 
57,000 

 
114,000 

 
171,000 

 
228,000 

รวมทั้งสิ้น 570,000 1,140,000 1,710,000 2,280,000 

2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 19,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
เป็นการศึกษาในระบบ  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 1) การโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนย้ายหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2) การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยต้องเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และ    
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา    
ไม่เกิน 8 ปี 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู  28 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13 หน่วยกิต 

 2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
  - วิชาเอกบังคับ  42 หน่วยกิต 
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1)  ความหมายของเลขประจ าวิชา 
เลขประจ าวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3 หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
 เลข 062 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลข 100 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู 
 เลข 101 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 เลข 220 หมายถึง กลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 

 เลข 0 หมายถึง ไม่ระบุชั้นปี 
 เลข 1 หมายถึง ปีที่ 1  
 เลข 2 หมายถึง ปีที่ 2  
 เลข 3 หมายถึง ปีที่ 3  
 เลข 4 หมายถึง ปีที่ 4  

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5-6 หมายถึง ล าดับวิชาในหมวดวิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้  
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  2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียน 30 หน่วยกิต 
062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062204 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062307 สุนทรียะ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062308 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  3(2-2-5) หน่วยกิต 
062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
2.2) หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

2.2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู เรียน 28 หน่วยกิต 
100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100102 จิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) หน่วยกิต 
100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100104 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) หน่วยกิต 
100310 ครุนิพนธ์ 1(0-2-1) หน่วยกิต 

2.2.2)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรียน 13 หน่วยกิต 
101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  1(45) หน่วยกิต 
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) หน่วยกิต 
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(270) หน่วยกิต 

2.2.3)  กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ เรียน 42 หน่วยกิต 

220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 1(0-2-1) หน่วยกิต 
220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(2-2-5) หน่วยกติ 
220103 พุทธเศรษฐศาสตร์ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
220104 พุทธศาสนามหายาน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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220105 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   1(0-2-1) หน่วยกิต 
220106 พุทธศาสนพิธี  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1(0-2-1) หน่วยกิต 
220108 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220109 ชาดกศึกษา  2(1-2-3) หน่วยกิต 
220110 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพระพุทธศาสนา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
220211 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220213 พระไตรปิฎกศึกษา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220214 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220215 ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
220216 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
220317 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2(1-2-3) หน่วยกิต 
220318 เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) หน่วยกิต 

 - วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
220019 หลักพุทธธรรม 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220020 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220021 ประวัติศาสตร์โลก 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220022 ภูมศิาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220023 ไทยศึกษา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220024 ปรัชญาทั่วไป  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220025 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220026 พุทธศึกษาศาสตร์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220027 พุทธวิธีการจัดการความตายเพ่ือสันติ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220028 ตรรกศาสตร์   3(2-2-5) หน่วยกิต 
220029 เทววิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220030 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220031 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220032 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220033 พุทธศิลปะและโบราณคดี 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
220035 พุทธศาสนากับการปกครอง  3(2-2-5) หน่วยกิต 
220036 สังคมวิทยาตามแนวพุทธ 3(2-2-5) หน่วยกิต 
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 2.3)  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 3.1.4 แผนการศึกษา ภาคปกติ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 

 
100102 จิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 1(0-2-1) 
 220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 

 220103 พุทธเศรษฐศาสตร์ 2(1-2-3) 

 220104 พุทธศาสนามหายาน 3(2-2-5) 
 2200xx วิชาเอกเลือก (1) 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 220105 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา   1(0-2-1) 

 220106 พุทธศาสนพิธี  3(2-2-5) 

 220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2(1-2-3) 
 220108 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) 

 220109 ชาดกศึกษา  2(1-2-3) 

 220110 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธศาสนา 2(1-2-3) 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 062204 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100205 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 220211 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 
 220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 3(2-2-5) 

 2200xx วิชาเอกเลือก (2) 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 

 100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 
 
 

220213 พระไตรปิฎกศึกษา 3(2-2-5) 

220214 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน  3(2-2-5) 

220215 ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา 2(1-2-3) 
 220216 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนา 
2(1-2-3) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 22 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 062306 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 062307 สุนทรียะ  3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา) 

101101 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(45) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 2200xx วิชาเอกเลือก (3) 3(2-2-5) 

2200xx วิชาเอกเลือก (4) 3(2-2-5) 

2200xx วิชาเอกเลือก (5) 3(2-2-5) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต 22 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 062308 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 

 062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100310 ครุนิพนธ์  1(0-2-1) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 220317 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2(1-2-3) 

220318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา 

3(2-2-5) 

2200xx วิชาเอกเลือก (6) 3(2-2-5) 
2200xx วิชาเอกเลือก (7) 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

101202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวมหน่วยกิต 6 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา) 

101303 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวมหน่วยกิต 6 

 
3.1.5  สมรรถนะและค าอธิบายรายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1) สมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน 
และการเขียน 

1.1 Overall Listening Comprehension 
1.2 Spoken Interaction 
1.3 Spoken Production 
1.4 Overall Reading Comprehension 
1.5 Written Interaction 
1.6 Written Production 

062101 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

2. เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
สิทธิ เสรภีาพ กฎ 
กติกาของสังคม 
กฎหมาย และ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและ
ประชาคมโลก
อย่างสันต ิ
ตลอดจนม ี
จิตอาสาและ 
จิตสาธารณะ 

2.1 รู้และเข้าใจเกีย่วกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความ
แตกต่าง โดยไมร่ังเกียจ กีดกัน เลอืกปฏิบัติในเรื่องเพศ ความ
คิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติก าเนิด รา่งกาย สถานภาพ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเสมอภาค 
2.2 แสดงออกถึงความเคารพและยอมรับศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ 
ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกยีจ กีดกัน เลือกปฏบิัติในเรื่อง 
เพศ ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติก าเนดิ ร่างกาย 
สถานภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคม และความเสมอภาค 
2.3 รู้และเข้าใจในสิทธิเสรภีาพของตนเองและผู้อื่น สิทธิชุมชน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยา่งสันต ิ
2.4 ยอมรับและปกป้องสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง ผู้อื่น และ
สิทธิชุมชน 
2.5 รู้และเข้าใจเกีย่วกับ กฎ กติกาของสังคม ข้อบัญญัติ และ
กฎหมาย 
2.6 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
2.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
2.8 รู้และเข้าใจเกีย่วกับการมจีิตอาสา และจิตสาธารณะ 
2.9 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมจีิตอาสา โดยการช่วยเหลือ

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
2.10 ปฏิบัติตนทีแ่สดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ 

3. มีความรู้ 
เกี่ยวกับแนวคิด 
และหลักการของ
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิ
สามารถประยุกต์ 
ใช้หลักการทรงงาน 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และแนวคิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืน 
ในชีวิตประจ าวัน 

3.1 เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
3.2 รู้และเข้าใจหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.3 ปฏิบัติตามหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 

062204 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4. มีความรู้และ
สามารถพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญตาม
แนวคิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพื่อ
การด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมี
คุณภาพ 

4.1 รู้และเข้าใจแนวคดิของทักษะในศตวรรษที่ 21 
4.2 รู้และเข้าใจแนวคดิของทักษะ 5Cs 
4.3 เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ส าคญัตามแนวคดิของทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะ 5Cs 
 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 
เพื่อชีวิตและอาชีพ 

5. มีทักษะในการ
จัดกิจกรรมดนตรี 
นาฏศิลป์ และ
ศิลปะเพื่อสุนทรียะ 
ตลอดจนประยุกต์ 
ใช้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

5.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
5.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สุนทรียะ 
5.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อสุนทรียะ 
5.4 รู้และเข้าใจในท่าร าวงมาตรฐาน 
5.5 มีทักษะในการร าวงมาตรฐาน 
5.6 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง 
5.7 มีทักษะในการจัดการแสดง 
5.8 รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรยีศาสตร์ในงานทัศนศิลป ์
5.9 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
5.10 สามารถสร้างสรรคผ์ลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
ศิลป ์

062307 สุนทรียะ 

6. มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ 

6.1 รู้และเข้าใจความหมาย ท่ีมา การจัดท า การใช้และการ
ติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ 

062308 การรูเ้ท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

นโยบาย ยทุธศาสตร์ 
แผนงาน และ
โครงการ ลงสู่การ
ปฏิบัต ิ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิน่ในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
6.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชุมชน แบบมีส่วนรวมใหส้อดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
6.4 สามารถตดิตามและประเมินผลแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน 
6.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรงุแผนงานและโครงการพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชน 

7. มีความรู้และมี
ความพร้อมในการ
สร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ เห็น
ความส าคญัของ
กีฬาและ
นันทนาการ และ
สามารถน าไป
ออกแบบและจัด
กิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู ้

7.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่ ทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 
รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาวะ 
การป้องกันโรคและภยัสุขภาพ การดูแลรักษา และการฟื้นฟู    
สุขภาวะ 
7.2 มีความสามารถในการออกแบบและจดักิจกรรมด้านสุขภาวะ 
4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
7.3 มีความพร้อมในการป้องกันและเข้าถึงบริการเกี่ยวกับโรคและ
ภัยสุขภาพที่ส าคญัของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การท้องไม่พร้อม ยาเสพตดิ โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
สภาวะอ้วน และสุขภาพจิต 
7.4 เห็นความส าคญัของกีฬาและนันทนาการ 
7.5 มีความสามารถในการออกแบบและจดักิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
7.6 มีความสามารถในการปรับใช้ “การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา”  
(รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

062309 การสร้างเสริมและดูแล
สุขภาวะ 
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 1.2) ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
062101   ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
 (English Speaking and Listening Skills) 
 พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้ว
จับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อ
ของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรง
และไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า ใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ
ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม 
และรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร  
การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
(สมรรถนะ 1.1-1.3) 
 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 (Active Citizen) 
 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ
สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ (สมรรถนะ 2.1-2.10) 
 

062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (English Communication Skills) 
 อ่านจับใจความส าคัญของข้อความท่ัวๆ ไป อ่านรายงานอย่างง่ายส าหรับหัวข้อที่
คุ้นเคยและเขียนในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน 
ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย การสื่อสารใน
สถานที่ท างาน (สมรรถนะ 1.1-1.5) 
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062204 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
 (King Bhumibol's Philosophy for Local Development) 
 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย (สมรรถนะ 3.1-3.3) 
 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 (21st Century Skills for Life and Career) 
 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
(สมรรถนะ 4.1-4.3) 
 

062306 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 (English Usage and Communication) 
 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการน าเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือ
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับความสนใจได้ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อหัวข้อเหล่านั้น และถามความคิดเห็นของผู้อื่น 
เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน และเขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ (สมรรถนะ 1.1-1.5) 
 

062307 สุนทรียะ  3(2-2-5) 
 (Aesthetics) 
 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ
เพลงร าวงมาตรฐาน เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือสุนทรียะ ปฏิบัติการร าวง
ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที      
สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
(สมรรถนะ 5.1-5.10) 
 

062308 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    3(2-2-5) 
 (Knowingly the Educational Change) 
 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น (สมรรถนะ 6.1-6.5) 
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062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 (Health Promotion and Care) 
 สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริม 
และดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ 
ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ (สมรรถนะ 7.1-7.6) 
 

062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ    3(2-2-5) 
 (English for Professional Purposes) 
 พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็น
ธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยค าท่ีชัดเจนและมี    
ความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรม
และนามธรรม อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ ฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.1-1.4, 1.6) 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 
 2.1) สมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีความรู้และ
ประสบการณ์
วิชาชีพครู 

1.1 ติดตามการเปลีย่นแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคม
และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างภมูิคุ้มกันให้ผูเ้รียน 
1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวเิคราะห์และพัฒนา
ผู้เรยีนตามศักยภาพ 
1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสตูร ศาสตร์  
การสอน และเทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดการเรยีนรู้ 
1.4 ใช้ความรู้การวดัประเมินผลการเรยีนรู้ และการวิจยั
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
1.6 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู
100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู ้
100205 จิตวิทยาส าหรับคร ู
100206 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
100208 การบรหิารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ 
100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู ้
100310 ครุนิพนธ์ 
 

2. มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนา้ที่
คร ู

2.1 มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียนด้วยจิตวญิญาณความเป็นครู 
2.2 ประพฤตตินแบบอย่างท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรมและ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความ

100102 จิตวิญญาณความเป็นคร ู
100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู ้
100205 จิตวิทยาส าหรับคร ู
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

แตกต่างของผู้เรยีนแต่ละบุคคล 
2.4 สรา้งแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรยีนให้เป็น        
ผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 

100206 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
100208 การบรหิารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 
101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

3. มีความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู ้

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรยีนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ้
3.2 วางแผนและจัดการเรยีนรู้ทีส่ามารถพัฒนาผูเ้รียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล 
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้้เรยีน
มีความสุขในการเรยีนโดยตระหนกัถึงสุขภาวะของ
ผู้เรยีน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนรู ้
100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100206 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้
100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
100309 การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู ้
101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

4. มีความสามารถ
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพฒันาและแก้ปัญหา
ผู้เรยีนใหคุ้ณลักษะที่พึงประสงค ์
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพของผู้เรียน 
4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกัน
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

100205 จิตวิทยาส าหรับคร ู
100208 การบรหิารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพ 
101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 100102 จิตวิญญาณความเป็นคร ู
100310 ครุนิพนธ์ 
101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 
101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
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  2.2) ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
100101   ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู  3(2-2-5) 
 (Language for Teachers’ Communication) 
 วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึก
ปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและ
การสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด   
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (สมรรถนะ 1.5) 
 

100102 จิตวิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5)
 (Teachers’ Spirituality) 
 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย 
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็น
ที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมาย
ส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา     
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1, 2.2, 2.5, 5.1) 
 

100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 (Innovation and Technology for Learning) 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.2, 2.5, 3.5) 
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100104 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 (Curriculum Development) 
 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(สมรรถนะ 3.1) 
 

100205 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
 (Psychology for Teachers) 
 วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด  
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะการท าหน้าที่บริหารใน
สมอง (Executive Function: EF) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.2, 2.5, 4.1) 
 

100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 (Learning Measurement and Evaluation) 
 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน สะท้อนผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด การประเมินตามสภาพ
จริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 
1.4, 2.3, 2.5, 3.1) 
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100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 (Learning Management Methodology) 
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเรียนรวม  
การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้ 
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.3, 2.3, 2.5, 3.2, 3.4) 
 

100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 
 (Educational Administration and Quality Assurance) 
 บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน   
การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.6, 2.5, 4.2) 
 

100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 (Research and Development of Learning Innovation) 
 วิจัยแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย
ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 1.4, 3.5) 



30 
 

100310 ครุนิพนธ ์ 1(0-2-1) 
 (Individual Development Plan) 
 จัดท าครุนิพนธ์ (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการ
สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นครูของพระราชาที่น้อมน าศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน  
ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น (สมรรถนะ 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 5.1) 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ชม.) 

101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1(45) 
 (Practicum) 
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษาเข้าใจ
บริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1, 2.5, 
3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 5.1) 
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101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 
 (Internship 1) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งม่ันในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1-
2.5, 3.1-3.6, 4.2-4.4, 5.1) 
 

101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 
 (Internship 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงและ
น าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (สมรรถนะ 2.1-2.5, 3.1-3.6, 4.2-4.4, 5.1) 
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 3) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 
 3.1) สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

1. มีความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหาพุทธศาสนศึกษาโดย
ใช้การเรยีนรู้ผา่นประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 
 

1.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้ความ
เข้าใจปรัชญา ความเชื่อ ศาสนา หลักพุทธธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม 
1.2 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้ภาษาบาลี 
ภาษาสันสกฤต ศาสนพิธี วัฒนธรรม ประเพณี
และการด าเนินชีวิตในสังคม  
1.3 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้
เศรษฐศาสตร์การผลิต การแจกจ่าย การบริโภค 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์การ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอารยธรรมโลกเพื่อน ามโน
ทัศน์ (Concept) ไปใช้สอนในสถานศึกษา 
1.5 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู ้ภูมิศาสตร์ 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ภูมสิารสนเทศ ประชากร
และสิ่งแวดล้อม และให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์เพื่อ
การตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเปน็ระบบ   

220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 1 
220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
220103 พุทธเศรษฐศาสตร ์
220104 พุทธศาสนามหายาน 
220105 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศกึษา
พระพุทธศาสนา   
220106 พุทธศาสนพิธี  
220107 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ
220108 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 2 
220109 ชาดกศึกษา 
220110 ภาษาอังกฤษเพี่อการศึกษา
พระพุทธศาสนา 
220211 ศาสนศึกษา 
220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลัก 
พุทธธรรม 
220213 พระไตรปฎิกศึกษา 
220214 พระพุทธศาสนาในโลกปจัจุบัน  
220019 หลักพุทธธรรม 
220020 พระพุทธศาสนากับปรัชญา 
220021 ประวัติศาสตรโ์ลก 
220022 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาพุทธศาสนา 
220023 ไทยศึกษา 
220024 ปรัชญาทั่วไป 
220026 พุทธศึกษาศาสตร ์
220027 พุทธวิธีการจัดการความตาย
เพื่อสันต ิ
220028 ตรรกศาสตร ์
220029 เทววิทยาเบื้องต้น 
220030 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย 
220031 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจ
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง รายวิชา 

พอเพียง 
220035 พุทธศาสนากับการปกครอง 
220036 สังคมวิทยาตามแนวพุทธ 

2. พัฒนาหลักสูตรพุทธ
ศาสนศึกษาตามแนวทาง
สากลและจดัการเรียนรู้
พุทธศาสนศึกษาโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

2.1 สรุปความรู้การพัฒนาหลักสูตร 
พุทธศาสนศึกษาตามแนวทางสากล 
2.2 ออกแบบหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวทิยาการและ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

220215 ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา 
220317 การจัดการเรียนการสอน 
พุทธศาสนศึกษา 
 

3. ฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการด้าน
พุทธศาสนศึกษาและศาสตร์
อื่นๆ และประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ใน
สถานศึกษา 
 

 3.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรุปความรู้ในการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการปฏิบัตจิริงและการบรูณา
การข้ามศาสตร ์
3.2 ประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจดัการเรียนรู้
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการด้านพุทธศาสนศึกษาและ
บูรณาการข้ามศาสตร ์
3.3 วิเคราะห์และวางแผนและจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการทางพุทธศาสนศึกษากับศาสตร์
อื่นๆ และท้องถิ่น 

220318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การสอนพระพุทธศาสนา 
220032 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์
220033 พุทธศิลปะและโบราณคดี 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ 

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการจดัการ
เรียนการสอน การบริหาร
จัดการช้ันเรียนและการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 

4.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้ความ
เข้าใจด้านข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน ามาจัดการเรยีนรู ้
พุทธศาสนศึกษา  
4.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้พุทธศาสนศึกษา
และการปฏิบัติงานต่างๆ ในสถานศึกษา 

220318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การสอนพระพุทธศาสนา 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ 
 

5. ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในช้ันเรียน
(Classroom Action 
Research) ทาง 
พุทธศาสนศึกษา 
 

5.1 อธิบาย/วิเคราะห์และสรปุความรู้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้
และการจัดการเรยีนการสอนพุทธศาสนศึกษา 
5.2 ประยุกต์ใช้ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางพุทธศาสนศึกษา 

220216 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนพระพุทธศาสนา 
220025 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 
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  3.2) ค าอธิบายรายวิชา  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-ศ) 
220101  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 

 (Pali for Studying Buddhism 1) 
1(0-2-1) 

 ศึกษาประวัติภาษาบาลีและประวัติการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย ใช้หลัก
ไวยากรณ์  ใช้ภาษาบาลีในภาษาไทย (สมรรถนะ 1.2)   
 

220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 
(History of Buddhism) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์บริบทอินเดียยุคพุทธกาล สรุปพุทธประวัติโดยสังเขป วิเคราะห์ก าเนิด
พระพุทธศาสนา อภิปรายการสังคายนา การแยกนิกาย การเผยแผ่และการขยายตัวออกนอกอินเดีย และ
ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย (สมรรถนะ 1.4) 
 

220103  พุทธเศรษฐศาสตร์ 
 (Buddhist Economics) 

2(1-2-3) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อภิปรายหลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
(สมรรถนะ 1.3) 
 

220104  พุทธศาสนามหายาน      
 (Mahayana Buddhism) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาก าเนิดและพัฒนาการของมหายาน จ าแนกความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับ
มหายาน วิเคราะห์และตีความเพ่ือประยุกต์ใช้หลักธรรมจากคัมภีร์มหายาน น าแบบอย่างของพระคณาจารย์
ส าคัญของมหายานมาใช้พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาพุทธศาสนา วิเคราะห์สถานภาพของมหายานใน
โลกปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์และอิทธิพลพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย (1.4) 
 

220105
  

 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา  
 (Sanskrit  for Studying Buddhism) 

 1(0-2-1) 

  ศึกษาประวัติภาษาสันสกฤต ใช้หลักไวยากรณสันสกฤต เขียนและพิมพ์อักษร        
เทวนาครี ฝกคนคว้าและแปลคัมภีรสันสกฤต (สมรรถนะ 1.2) 
 

220106  พุทธศาสนพิธี  
 (Buddhist Rite) 

3(2-2-5) 

                            ศึกษาความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรม ปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบ วิธี
ปฏิบัติที่ถูกต้องของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของชาวพุทธ (สมรรถนะ 1.2) 
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220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ 
(Buddhist Meditation) 

1(0-2-1) 

 ศึกษาหลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
ตามข้ันตอนที่ก าหนดในพระสูตรและแนวปฏิบัติของวิปัสสนาจารย์ที่ส าคัญ น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา (สมรรรถนะ 1.1) 
 

220108  ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 
 (Pali for Studying Buddhism 2) 

3(2-2-5) 

 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1
 แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์
เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์ค าภาษาบาลีในภาษาไทย (สมรรถนะ 1.2) 
 

220109  ชาดกศึกษา        
 (Jataka Study) 

2(1-2-3) 

          ศึกษาประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิเคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือการด าเนินชีวิตจากชาดก วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปราชญ์ชาวพุทธ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญต่อพระพุทธศาสนา (สมรรถนะ 1.1) 
 

220110  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา   
 (English for Studying Buddhism) 

2(1-2-3) 

 ปริวรรตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน  อ่านจับ
ใจความบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ  แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
อธิบายศัพท์เฉพาะพระพุทธศาสนา สรุปหลักธรรมพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ เขียน
เรียงความ (Essay) เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ด้วยภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ 1.2) 
 

220211  ศาสนศึกษา      
 (Religious Studies) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของศาสนา วิเคราะห์ประวัติพระศาสดา วิเคราะห์และ
ตีความคัมภีร์และหลักค าสอนของศาสนา ชี้แจงความส าคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถาน พิธีกรรม นิกาย 
องค์กร ในศาสนาต่างๆ วิเคราะห์สถานการณ์ของศาสนาปัจจุบัน คือ ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เชน  
โซโรอัสเตอร์ บาไฮ ซิกข์ ชินโต เต๋า ขงจื้อ (สมรรถนะ 1.1) 
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220212  วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม   
 (Buddhist Methods of Thinking and Solving) 

3(2-2-5) 

            วิเคราะห์วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบ
สามัญลักษณ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบรูทันคุณโทษและทางออก วิธีคิด
แบบคุณคาแทคุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเรากุศล วิธีคิดแบบอยูกับปจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เพื่อการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน (สมรรถนะ 1.1) 

 

220213  พระไตรปิฎกศึกษา      
 (Tipitaka Studies) 

3(2-2-5) 
 

 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก วิเคราะห์โครงสร้าง
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และสัททาวิเสส ค้นคว้าและอ้างอิงหลักธรรมจากพระไตรปิฎก 
วิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของพระไตรปิฎก (สมรรถนะ 1.1) 

 

220214  พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน    
 (Buddhism in the Present World) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์สภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 
อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม (สมรรถนะ 1.4) 

 

220215  ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา 
 (Teachers Professional Internship Buddhist studies) 

2(1-2-3) 

 ฝึกทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการ
สื่อสาร มีส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ งานธุรการ งานกิจกรรมในสถานศึกษา 
แสดงภาวะผู้น าทางด้านพระพุทธศาสนา (สมรรถนะ 2.1, 2.2) 
 

220216  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา  
 (Research on Buddhism Instructional Development) 

2(1-2-3) 

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนา 
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือออกแบบการวิจัยการจัดการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา  (สมรรถนะ 5.1, 5.2)  
 

220317  การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 
  (Buddhist Instructional Management) 

2(1-2-3) 

 วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ด้านการจัดการเรียนการสอน

ทั่วไปเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ฝึกหัดการสอนในชั้นเรียนจ าลอง  (สมรรถนะ 

2.1, 2.2) 
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220318
  

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 
            (Technology and Innovation for Teaching Buddhism) 

3(2-2-5) 

          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนา สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ป้องกันภัยคุกคามและความปลอดภัยใน
การใช้อินเทอร์เน็ต ประยุกต์ใช้กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตสื่อการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (สมรรถนะ 3.1-3.3, 4.1, 4.2) 
 

220019  หลักพุทธธรรม      
 (Buddhist Principles) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม โอวาทสาม ไตรสิกขา รัตนตรัย อริยสัจจ์ 
ศรัทธา กรรม อบายมุข เบญจศีลเบญจธรรม ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ
และนิพพาน (สมรรถนะ 1.1) 
 

220020  พระพุทธศาสนากับปรัชญา     
 (Buddhism and Philosophy) 

3(2-2-5) 

 เปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้านอภิปรัชญา  
ด้านญาณวิทยา ด้านจริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์ และอ่ืนๆ (สมรรถนะ 1.1) 
 

220021  ประวัติศาสตร์โลก 
 (Word History) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องที่ส าคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ของโลกตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน (สมรรถนะ 1.4) 
 

220022  ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา  
 (Geography and Information to Study Buddhism) 

3(2-2-5) 

 ใช้เทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศด้านการเผยแผ่    
พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านโบราณคดี อภิปราย
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (สมรรถนะ 1.5) 

 

220023  ไทยศึกษา  
 (Thai Studies) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้านโดยพิจารณาทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปัญญาไทย อภิปรายการปรับเปลี่ยนและ
รักษาความเป็นไทยในด้านต่างๆ ของสังคมไทยที่ก าลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน (สมรรถนะ 1.1, 1.2, 
1.4) 
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220024
  

 ปรัชญาทั่วไป      
 (General Philosophy) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย จ าแนกลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา อภิปราย 
โต้แย้งประเด็นปัญหาส าคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ
สุนทรียศาสตร์ วิเคราะห์ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยู่บนฐานของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย (สมรรถนะ 
1.1) 

 

220025  สัมมนาทางพระพุทธศาสนา  
 (Seminar on Buddhism) 

3(2-2-5) 

 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ 
การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระ
และชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ การ
เสนอรายงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ น าเสนอต่อกลุ่มหรือที่ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพ่ือเผยแพร่และ ใช้ประโยชน์โดยมีการน าเสนอผลงานการ
ค้นคว้า ประกอบการสัมมนา (สมรรถนะ 5.1, 5.2) 
 

220026  พุทธศึกษาศาสตร์     
 (Buddhist Education) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์หลักการ
ศึกษาตามหลักพุทธศาสนา ความมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา อภิปรายกระบวนการและ
วิธีการในการแสวงหาความรู้ตามหลักพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการสอน การบริหารการศึกษา
ตามแนวพุทธ (สมรรถนะ 1.1) 

 
 

220027  พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ   
 (Buddhist Method for Peaceful Death) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์มรณสติตามหลักพุทธศาสนา อภิปรายโต้แย้งหลักปรัชญาเกี่ยวกับความ
ตายและการมีชีวิตอยู่ ระบุสิทธิการจัดการความตาย แนะน าการดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ 
อภิปรายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการตาย แนวทางการจัดการ
กับอารมณ์ในเรื่องการเผชิญกับความตาย และการเตรียมตัวก่อนตาย พร้อมทั้งเสนอแนวและอภิปราย
ทางการใช้ชีวิตอย่าง มีคุณค่าและสันติ (สมรรถนะ 1.1) 
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220028  ตรรกศาสตร ์      
 (Logic) 

3(2-2-5) 

 จ าแนกลักษณะของเหตุผล วิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผลแบบอุปนัย และแบบ   
นิรนัย สร้างญัตติและสรุปความสมเหตุผลของญัตติ โต้แย้งการให้เหตุผลวิบัติ ประยุกต์ความรู้เรื่องความสม
เหตุผลของการอ้างเหตุผลไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (สมรรถนะ 1.1) 
 

220029  เทววิทยาเบื้องต้น      
 (Introduction to Theology) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและ
มนุษย์ ศรัทธาพ้ืนฐานในพระเจ้า เทววิทยาจริยธรรม เทววทิยาเรื่องบาปและมนุษย์ ศาสนบริกร ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมต่อพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม (สมรรถนะ 1.1) 
 

220030  วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 (Buddhist Literature in Thailand) 

3(2-2-5) 
 

 ระบุและวิจารณ์ (Review) วรรณกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักร
ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์คุณค่าและอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนา และต่อสังคมไทย 
(สมรรถนะ 1.1, 1.2, 1.4) 

 

220031  ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง   
 (The Middle Path Philosophy leading to Sufficiency 
 Economy) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาหลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
ด้วยหลักพุทธธรรม ด้วยปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการประกอบอาชีพ  
(สมรรถนะ 1.3) 
 

220032
  

 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์      
 (Buddhism and Science) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาขอบเขต ความหมายของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์จุดร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความรู้และวิธีการ
เข้าถึงความรู้ ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของ
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธศาสนา (สมรรถนะ 3.1-3.3) 
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220033  พุทธศิลปะและโบราณคดี      
 (Buddhist arts and Archeology) 

3(2-2-5) 

 อภิปรายพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย  อภิปรายพุทธศิลปะอินเดียที่เข้าสู่
ประเทศไทย ระบุความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอินเดียสกุลต่าง ๆ กับสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมา
กรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม โต้แย้งและให้เหตุผลปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความงามของพุทธลักษณะ
จากพุทธศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย (สมรรถนะ 3.1) 

 

220034  วัฒนธรรมชาวพุทธ 
 (Buddhist Culture) 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์หลักการและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อใช้ในการฝึกฝนพัฒนาคุณลักษณะ
ของความเป็นชาวพุทธ ฝึกปฏิบัติการจัดศาสนพิธีในสถานการณ์จริง (สมรรถนะ 3.1-3.3, 4.1, 4.2)  
 

220035  พุทธศาสนากับการปกครอง 
 (Buddhist and Government) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาการเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง หลักการ
บริหาร หลักธรรมมาภิบาล แนวนโยบาย ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชน
สากล หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ (สมรรถนะ 1.2) 
 

220036  สังคมวิทยาตามแนวพุทธ 
            (Buddhist Sociology) 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา 
จ าแนกองค์ประกอบและหลักการส าคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ จ าแนกการจัดช่วงชั้นทางสังคมตาม
แนวพุทธ และกระบวนการทางสังคม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิต่อ
พระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม (สมรรถนะ 1.2) 
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           3.2 ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อต ารา งานวิจัย 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

1. นายสายยนต์ ชาวอุบล 
3 4117 0019X XX X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India (1999)  

ต ารา 
สายยนต์ ชาวอุบล. (2559).  
พุทธศาสนากับการพัฒนา
ชีวิต. นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.  

220102 ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา 
220110 ภาษาอังกฤษเพ่ีอ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 
220215 ทักษะวิชาชีพครู
พระพุทธศาสนา 

2. นายมานิตย์ อรรคชาติ 
3 3307 0011X XX X 
อาจารย์ 
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2553)  

ต ารา 
มานิตย์ อรรคชาติ. (2560).  
พุทธรัฐศาสตร์. นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.  

220105 ภาษาสันสกฤตเพ่ือ
การศึกษาพระพุทธศาสนา   
220214 พระพุทธศาสนาใน
โลกปัจจุบัน 
220318 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการสอน
พระพุทธศาสนา 

3. นายสุชาติ พิมพ์พันธ์ 
3 4102 0041X XX X 
อาจารย์ 
- M. A. (Buddhist Studies) 
University of Delhi, India (1999)  

งานวิจัย 
สุชาติ พิมพ์พันธ์ และคณะ. 
(2557, มีนาคม-เมษายน). 
การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น
สมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่ง
อารยธรรมบ้านโนนวัด ต าบล
พลสงคราม อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 
6(4), 5-18. 

220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ 
220216 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา 
220317 การจัดการเรียน
การสอนพุทธศาสนศึกษา 
220019  หลักพุทธธรรม 
220022 ภูมิศาสตร์และ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
พุทธศาสนา 
220025 สัมมนาทาง
พระพุทธศาสนา 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
ชื่อต ารา งานวิจัย 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

4. นายโยธิน มาหา 
3 3414 0019X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2547) 

ต ารา  
โยธิน มาหา. (2561).  
สังเขปแห่งพระไตรปิฎก. 
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา.  

220103 พุทธเศรษฐศาสตร์ 
220109 ชาดกศึกษา 
220213 พระไตรปิฎกศึกษา 
220026 พุทธศึกษาศาสตร์ 
220031 ปรัชญาทางสายกลาง
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
220033 พุทธศิลปะและ
โบราณคดี 

5. นายชินวัชร นิลเนตร 
5 3304 0018X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) 

ต ารา  
ชินวัชร นิลเนตร. (2561).  
สัมพันธ์ไทย ธรรมบทภาคที่ 1  
(ธมฺมปทฎฺฐกถา ปฐโม ภาโค 
สมฺพนฺธ). นครราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา.  

220101 ภาษาบาลีเพื่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 1 
220104 พุทธศาสนามหายาน 
220108 ภาษาบาลีเพื่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา 2 
220027 พุทธวิธีการจัดการ
ความตายเพ่ือสันติ 
220035 พุทธศาสนากับ 
การปกครอง 
220036 สังคมวิทยาตาม
แนวพุทธ 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

1. นายนิวัติ ทองวล 
3 8204 0022X XXX  
อาจารย์ 
ปร.ด. (ไทศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

220020 พระพุทธศาสนากับ
ปรัชญา 
220021 ประวัติศาสตร์โลก
220023 ไทยศึกษา 
220024 ปรัชญาทั่วไป
220029 เทววิทยาเบื้องต้น 

2. นายวุฒิไกร ไชยมาลี 
3 4601 0017X XX X 
อาจารย์ 
M.A. (Indian Philosophy and Religion) 
Banaras Hindu University (2000) 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

220106 พุทธศาสนพิธี 
220211 ศาสนศึกษา 
220030 วรรณกรรม
พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ 

3. นายบัญญัติ อนนท์จารย์ 
3 4610 0031X XXX 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตาม
หลักพุทธธรรม 
220028 ตรรกศาสตร์
220032 พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์ 

4. นางสาววริศรา ยางกลาง  
3 3098 0022X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062101 ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

5. นางอรสิริ วิมลธรรม   
3 3001 0049X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062101 ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 

6. นางสาวปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
3 3099 0067X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2545) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062101 ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 

7. นางสายสุนีย์ เติมสินสุข 
3 3015 0005X X XX 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2549) 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062101 ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

8. นางสาวแวววลี แววฉิมพลี 
3 3001 0025X XX X 
อาจารย์ 
Ph.D. (English Education) 
University of Wollongong, Australia 
(2011) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062101 ทักษะการพูดและ
การฟังภาษาอังกฤษ 
062203 ทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
062306 การใช้ภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร 
062310 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ 

9. นายตุลา คมกฤต มโนรัตน์ 
3 3099 0050X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
062204 ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

10. นายเปรมวิทย์ ท่อแก้ว 
3 2001 0133X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
062204 ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

11. นายสุรชัยภัทรดิษฐ์ ภูมิภักดิเมธี 
3-3099 0021X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
062204 ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

12. นางสาววาสนา วงศ์ยิ้มย่อง 
3 6599 0044X XX X 
อาจารย์ 
Ph.D. (Buddhist Studies)  
Magadh University, India (2006) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
062204 ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

13. นายประจักษ์ แป๊ะสกุล 
3 8299 0000X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
062204 ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

14. นายมงคล ทะมังกลาง 
3 3099 0122X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062309 การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

15. นายฤทธี เทพไทอ านวย 
3 01069 002X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2538) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062309 การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
100310 ครุนิพนธ์ 

16. นางสาวกฤษณา จินดาสอน 
3 7606 0033X XX X 
อาจารย์ 
ค.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(2554) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062309 การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

17. นายพงษ์เกษม สิงห์รุ่งเรือง 
1 4807 0001X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062309 การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

18. นายทูรย์  มีกุดเวียน 
3 3003 0003X XX X 
อาจารย์ 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (2548) 

สาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062309 การสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ 

19. นายอดิศร เนาวนนท์ 
3 4015 0042X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) 

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

20. นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง 
3 3001 0021X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556) 

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

21. นางวาสนา กีรติจ าเริญ 
3 7004 0081X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) 

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

22. นางสาววิราวรรณ์ ชาติบุตร 
3 6004 0010X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (สาขาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2556) 

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 



48 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

23. นางสาวสิริรัตน์ นาคิน 
3 1021 0183X XX X 
อาจารย์ 
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) 

กลุม่วิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

24. นายอิสรา พลนงค์ 
1 4098 0002X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2560) 

กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 
คณะครุศาสตร์ 

100104 การพัฒนาหลักสูตร 
100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

25. นางวาระดี ชาญวิรัตน์ 
3 4099 0064X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศกึษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2558) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

26. นางสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 
3 1009 0309X XX X 
อาจารย์ 
กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

27. นางรุ่งรัตน์ ศรีอ านวย 
3 1199 0017X XX X 
อาจารย์ 
Ph.D. (Special Education) 
University of Northumbria at 
Newcastle, UK (2012) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  



49 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

28. นายแสงเพชร เจริญราษฎร์ 
3 4117 0001X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ด. (บริหารการศึกษาพิเศษ)  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2559) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

29. นางเพ็ญสุดา จิโนการ 
3 4006 0013X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2548) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

30. นางสาวสุภาวดี วิสวุรรณ 
3 7004 0060X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2553) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

31. นางสาวปัทมาภรณ์ เสือทองปาน 
3 3109 0024X XX X 
อาจารย์ 
ค.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2556) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

32. นางสาวภัคภร ขันกสิกรรม 
3 4099 0105X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษา
พิเศษ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ 

100207 วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  



50 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

33. นางสาวนรินทร์ภัส สุขีสนธิ์ 
3 3099 0104X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) 

สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

34. นางสุพิชฌาย์ ยนต์ส าอาง 
4 3199 0000X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2551) 

สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

35. นายวรพจน์ มานะสมปอง 
3 1009 0536X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 

สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

36. นายรัฐศาสตร์ เวียงสมุทร  
3 4009 0074X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี) 
มหาวิทยาลัยรังสิต (2554) 

สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

37. นางสุธาสินี หาญชนะ   
1 7099 0016X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 



51 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

38. นางสาวนัยน์ปพร ชุติภาดา 
1 4405 9000X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

39. นางสกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ 
3 3012 0058X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

40. นางนวลรวี กระต่ายทอง 
3 3008 0032X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศป.ด (ศิลปกรรมศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

41. นางรัตติกร ศรีชัยชนะ 
3 3099 0122X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2558) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

42. นางสาวเรขา อินทรก าแหง 
3 3099 0166X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2552) 

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 



52 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

43. นายธวัช ตราชู 
3 3420 0016X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2557) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

44. นางสาวบุศรินทร์ ค าหุ่ง 
3 3099 0182X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ม. (ศิลปศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

45. นายอารยะ มนูญศักดิ์ 
3 3099 6066X XX X 
อาจารย์ 
ศ.ม. (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

46. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์ 
3 4899 0009X XX X 
อาจารย์ 
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 

47. นายสืบศักดิ์ สิริมงคลกาล 
1 1018 0000X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2560) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

062307 สุนทรียะ 



53 
 

ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

48. นางพิกุล ภูมิโคกรักษ์ 
3 4012 0022X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 

49. นายกานต์ เนตรกลาง 
3 3017 0041X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2555) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 

50. นางสรรฤดี ดีปู่ 
3 3099 0068X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2553) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 

51. นายบรรจบ บุญจันทร์ 
3 3606 0048X XX X 
รองศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 

52. นายสุภาพ ผู้รุ่งเรือง 
3 6507 0005X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (2556) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 
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คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
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คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

53. นายศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ 
3 3017 0008X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ด. (ภาวะผู้น าทางการบริหาร
การศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (2553) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 
100310 ครุนิพนธ์ 

54. นายวินัย ทองภูบาล 
3 3105 0052X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2555) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 

55. นายจตุรงค์ ธนะสีลังกูร 
3 4403 0029X XX X 
อาจารย์ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

กลุ่มวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100102 จิตวิญญาณความ
เป็นครู 
100208 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 

56. นายวุธยา สืบเทพ 
3 3213 0055X XX X 
อาจารย์ 
ปร.ด. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

100101 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 

57. นางสาวกาญจนา ค าผา 
3 3502 0016X XX X 
อาจารย์ 
ปร.ด. (พัฒนศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

100101 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 
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รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

58. นางสาววรกุล เชวงกูล 
3 3099 0131X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

100101 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 

59. นางสาวกนกกาญจน์ วรสีหะ 
1 3099 0004X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (2555) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

100101 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 

60. นางสาวหทัยวรรณ มณีวงษ์ 
1 4099 0036X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555) 

สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

100101 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู 

61. นายประยุทธ ไทยธานี 
3 4405 0000X XX X 
รองศาสตราจารย์ 
ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 
100310 ครุนิพนธ์ 

62. นายสมร แสงอรุณ 
3 4407 0037X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 
100310 ครุนิพนธ์ 
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ที่สอนในหลักสูตร 

63. นางจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ 
3 4099 0064X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 
100310 ครุนิพนธ์ 

64. นายบวร สุวรรณผา 
3 3099 0117X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 
100310 ครุนิพนธ์ 

65. นายวุฒิชัย จงค านึงศีล 
3 3007 0002X XX X 
อาจารย์ 
กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 

66. นางอลิสา ทานากะ 
1 4099 0002X XX X 
อาจารย์ 
M.A. (Psychology) 
Ochanomizu University, Japan (2011) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 

67. นางสาวกนกกร เมตตาจิต 
1 5299 0030X XX X 
อาจารย์ 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 

สาขาวิชาจิตวิทยาปรึกษาและ
การแนะแนว 
คณะครุศาสตร์ 

062205 ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
100205 จิตวิทยาส าหรับครู 
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ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

68. นายรัฐกรณ์ คิดการ 
3 3012 0005X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

69. นายรุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 
5 3099 0001X XX X  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

70. นางสาววันวิสาข์ โชรัมย์ 
3 3099 0015X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
100310 ครุนิพนธ์ 

71. นายจิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร 
3 3008 0036X XX X  
อาจารย์ 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

72. นายกิติกร ทิพนัด 
3 3020 0060X XX X  
อาจารย์ 
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
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ที่สอนในหลักสูตร 

73. นางสาวปิยนุช วงศ์กลาง 
1 4499 0009X XX X  
อาจารย์ 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (2556) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

74. นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม 
1 3099 0046X XX X  
อาจารย์ 
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

75. นางสาวสุวรรณา บุเหลา 
1 4012 0000X XX X  
อาจารย์ 
วส.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2557) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

062308 การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
100103 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

76. นายสมเกียรติ ทานอก 
4 1020 0001X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

77. นายกิติพงษ์ ลือนาม 
3 3009 0006X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
100310 ครุนิพนธ์ 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

78. นายธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ 
3 4007 0028X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม (2540) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
100310 ครุนิพนธ์ 

79. นายชยพล ธงภักดี 
3 3612 0057X XX X 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
100310 ครุนิพนธ์ 

80. นางลลิตา ธงภักดี 
3 3610 0100X XX X 
อาจารย์ 
ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

81. นางศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
3 3101 0137X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

82. นางสาวธัญญรัศม์ ชิดไธสง 
3 3603 0009X XX X 
อาจารย์ 
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
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ล าดับ 

ที ่

ชื่อ–สกุล 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

สังกัดสาขาวิชา/กลุ่มวิชา
คณะ 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

ที่สอนในหลักสูตร 

83. นางณัฐธิดา ภูบุญเพชร 
1 4502 0000X XX X 
อาจารย์ 
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) 

กลุ่มวิชาการวัดผลการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

100206 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
100309 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย การสังเกต การบริหาร
ในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 
ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

 งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ก าหนดโดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้อง
ปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้น
วิชาชีพครูที่ดี ดังนี้ 

 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้   
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
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  2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
  3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ 
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  

4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  
ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้รู้จักวิชาชีพ และสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยเพ่ิมระดับความเข้มข้นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากข้ึนตามลาดับ
จนถึงปีสุดท้าย กล่าวคือ ปีที่ 1-2 เป็นการสอดแทรกในกิจกรรมของการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ส่วนปีที่ 3 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน รวมเวลา 45 ชั่วโมง 
และปีท่ี 4 เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมเวลา 1 ปี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาที่ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
          ก าหนดให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ผลการทดลอง น าเสนอผลงาน 
เขียนรายงานการวิจัย ซึ่งมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยมีระยะเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการท าโครงงานหรือวิจัย 

 5.2.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้ท าโครงงานหรือวิจัยและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 5.2.2 มีสมรรถภาพทางด้านทักษะปัญญา   
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์   
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 5.3 ช่วงเวลา  

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1-2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต/ชั่วโมง  

จ านวนชั่วโมง 90 ชั่วโมง โดยใช้เวลาที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
 5.5 การเตรียมการ 
 มีการเรียนรายวิชา 100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ในปีที่ 3 ซึ่งมีการจัดท า
โครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มก่อนการท าวิจัยเป็นรายบุคคลในปีที่ 4 โดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใน
เรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการ
ท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 
6. กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรือ
อาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
 6.1 กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 6.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 6.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 6.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
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 6.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 6.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 6.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
 6.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 6.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 6.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
 6.11 กิจกรรมอ่ืนๆ ทีห่ลักสูตรเห็นสมควร 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชา : เข้าใจ
หลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
น้อมน าไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาสังคม 
 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
หลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในท้องถิ่น ในชุมชน 
3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามหลักการทรงงาน โครงการ
พระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.1 โครงการค่ายอาสา/จิตอาสาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตามหลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 กิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตาม
หลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในท้องถิ่น/สังคม 
    3.3 โครงการบริการวิชาการ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ใน
เรือนจ า เด็กก าพร้า พิการทางสายตา และโรงเรียนขาดแคลน 
เป็นต้น 
    3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานตามหลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปฏิบัติการน าความรู้ตาม
ศาสตร์สู่ชุมชน) 
4. สร้างเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตาม
หลักการทรงงาน โครงการพระราชด าริ และปรัชญาของ
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักการทรงงาน 
โครงการพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการเรียนการสอน 
   4.2 โครงการส่งเสริมอาจารย์น าหลักการทรงงาน โครงการ
พระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใส่ใน 
มคอ.3 เพ่ือสู่การปฏิบัติ 
   4.3 โครงการค่ายอาสาต่างๆ เช่น ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้
ทักษะดนตรี ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ค่าย
อาสา ณ โรงเรียนที่ขาดแคลน และโครงการ EDU Give a 
Life การให้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นต้น 

2. เก่งวิชาการ : มีความรู้ความสามารถ
เป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ที่ศึกษาและ
สามารถน ามาใช้สู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานให้แน่นและสร้างแรงบันดาลใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
2. กิจกรรมถึงแก่นความรู้ 
   2.1 จัดค่ายวิชาการแบบเข้ม 
   2.2 ศึกษาดูงาน Benchmark และต่อยอด 
   2.3 สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาวิชาการเชิงรุก เช่น จัด
แข่งขันวิชาการระดับภายในมหาวิทยาลัย ระดับชาติและ
นานาชาติ จัดสัมมนาวิชาการ/ประกวดนวัตกรรมสุดยอด
ผลงานนักศึกษา และสร้างระบบนิเทศการสอนอาจารย์
ผู้สอน เป็นต้น 
3. กิจกรรมสู่ครูมืออาชีพ 

3.1 สร้างระบบการสอบสอนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

เช่น ให้รุ่นพี่มาเป็นพ่ีเลี้ยงก่อนสอบและให้ค าปรึกษา และ

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการร่วม เป็นต้น 

   3.2 ท าวิจัยคนละ 1 โครงการ 
   3.3 ท าห้องเรียนต้นแบบการสอน  
   3.4 เชิญครูตัวอย่างมาเล่าประสบการณ์ทุกภาคการศึกษา 

3. เก่งภาษา : สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐาน 

1. โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ 

2. โครงการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 3. โครงการค่ายอาสาบูรณาการวิชาการและภาษาอังกฤษเพ่ือ

บริการวิชาการสู่ชุมชน 

4. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือทดสอบมาตรฐาน 

4. เก่งสอน : มีกลวิธีการสอน และการวัด
ประเมินผลที่ทันสมัยและหลากหลาย สอน
ได้ทั้งเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ สามารถสอนโดยบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา (CLIL) บูรณาการ
เทคโนโลยีการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
(TPACK) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(PBL) และการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนเป็น
ฐาน (CBL) 

1. โครงการอบรมปฏิบัติการ ใช้กลวิธีการสอนและการวัด
ประเมินผลที่ทันสมัยและหลากหลาย 
2. โครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบการสอนชั้นเรียนรวม 
3. โครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการ CLIL+TPACK+PBL+CBL 
4. โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน 

5. มีจิตวิญญาณความเป็นครู : เอาใจใส่
ผู้เรียน มีวินัย พากเพียรในการแสวงหา
ความรู้ เชิดชูคุณธรรม และเป็นผู้น าจิต
อาสาในการพัฒนางานและท้องถิ่น 

1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และจัดประกวดมารยาทและ
บุคลิกภาพ 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอดแทรก
คุณธรรมและจิตวิญญาณส าหรับครู 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความมีวินัย ภาวะ
ผู้น า และจิตอาสา 
5. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
6. โครงการครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ 
7. โครงการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู 
8. กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 

6. รู้ท้องถิน่ : รู้จักและเข้าใจชุมชนท้องถิ่น
ของตน สามารถน าองค์ความรู้จากชุมชนมา
ใช้ในการสอน และใช้องค์ความรู้ในศาสตร์
ของตนไปพัฒนาท้องถิ่นได้ 

1. โครงการเติมฝัน พันธุ์หว่าน สร้างสรรค์ท้องถิ่น 
2. โครงการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
3. กิจกรรมศึกษาบริบทชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) 
 2.1 ผลการเรียนรู้ 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
  2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน           
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน    
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
  4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 2.1.2 ด้านความรู้ 
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ 
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPACK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics: STEM) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: 
PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
  2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชา 
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  3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
ตามมาตรฐาน  
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน   
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์   
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม  
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม 
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์  
 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
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  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้  
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
และการลอกเลียนผลงาน 
 2.1.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด
ไดอ้ย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่  
  2) สามารถน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนทีมี่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกตแิละผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
  3) จดักิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน  
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ 
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา  
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
  4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือ
กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง  
 2.2 กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.2.1 กลยุทธ์การสอน 

 กลยุทธ์การสอน เป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และน ามา



69 
 

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน อาทิ 

 1) การวิเคราะห์ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้ง
ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 

 2) การเรยีนรู้จากกรณีศึกษา  
 3) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม  
 4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา  
 5) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์  
 6) การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 7) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
 8) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)  
 9) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
 10) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
 11) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน  
 12) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 13) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 14) การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
 15) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
 16) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
 17) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
 18) Team-based Learning 
 19) Workplace-based Learning 
 20) MOOC (Massive Open Online Course) 

 2.2.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการออกแบบและด าเนินการวัดและประเมิน
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพเนื้อหา กิจกรรม และบริบทรายวิชาตามสภาพจริง เพ่ือตัดสินผลการ
เรียนและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมให้ผู้สอน ผู้เรียนได้ใช้เป็นพ้ืนความรู้ในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาผู้เรียนในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพและมีทักษะการวิจัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ อาทิ 
 1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู  
 2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง  
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 3) การประเมินกรณีศึกษา 
 4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์  
จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล  
 5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี  
 6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน
การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                         

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง                         

062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                         

062204 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                         

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

062306 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                         

062307 สุนทรียะ                         

062308 การรูเ้ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา                         

062309 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                         

062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                         

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         

100102 จิตวิญญาณความเป็นคร ู                         

100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้                         
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

100104 การพัฒนาหลักสูตร                         

100205 จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

100206 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                         

100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                          

100208 การบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพ                         

100309 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู ้                         

100310 ครุนิพนธ์                         

   2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                         

101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

101403 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

   2.3 กลุ่มวิชาเอก 

220101 ภาษาบาลเีพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1                         

220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                         

220103 พุทธเศรษฐศาสตร ์                         

220104 พุทธศาสนามหายาน                         

220105 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา                           
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

220106 พุทธศาสนพิธี                         

220107 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ                         

220108 ภาษาบาลเีพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2                         

220109 ชาดกศึกษา                         

220110 ภาษาอังกฤษเพี่อการศึกษาพระพทุธศาสนา                         

220211 ศาสนศึกษา                         

220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม                         

220213 พระไตรปิฎกศึกษา                         

220214 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน                         

220215 ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา                         

220216 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา                         

220317 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา                         

220318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา                         

220019  หลักพุทธธรรม                         

220020 พระพุทธศาสนากับปรัชญา                         

220021 ประวัติศาสตร์โลก                         

220022 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา                         
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. วิธีวิทยา 
การจัดการเรียนรู ้

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

220023 ไทยศึกษา                         

220024 ปรัชญาทั่วไป                         

220025 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา                         

220026 พุทธศึกษาศาสตร ์                         

220027 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสนัติ                         

220028 ตรรกศาสตร์                           

220029 เทววิทยาเบื้องต้น                         

220030 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย                         

220031 ปรัชญาทางสายกลางสูเ่ศรษฐกิจพอเพียง                         

220032 พระพุทธศาสนากับวทิยาศาสตร ์                         

220033 พุทธศิลปะและโบราณคด ี                         

220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ                         

220035 พุทธศาสนากับการปกครอง                         

220036 สังคมวิทยาตามแนวพุทธ                         

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 



75 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิต่างๆ ได้แก่ มคอ.1 
มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

2.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

2.3 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
2.4 สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะหรือวิชาเอก มีการประเมิน

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และควรมีการทวนสอบการประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 2.00 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560  
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. คุณสมบัติของคณาจารย์ 

1.1 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

1.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
 1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการ
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จัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPACK แนวคิด STEM มโนทัศน์ PLC ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 

 2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ป ีและกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์   
การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์  
อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน  
5 ปีย้อนหลัง  
 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์ 
การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับ
รวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 5) กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อนหลักสูตรนี้ใช้ ให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอน
วิชาชีพครูข้อ 2) - 4) 
 
2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

2.1 การปฐมนิเทศ 
2.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู  

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
2.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและการเข้า

ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 
3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

3.1 การพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ หน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้        
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

3.2 การพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้
คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพื่อให้มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.4 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และยังมีการตรวจสอบความคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ตามแบบรายงานการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรต้องมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหาสาระการประเมินเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรต้องจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดในหลักสูตร 
รวมทั้งรูปแบบการคัดเลือกเฉพาะทางท่ีต้องใช้ทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะ 
ครุศาสตร์ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดระบบและกลไกการรับนักศึกษาในภาพรวม มีการจัดอาจารย์ประจ าให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในรูปแบบต่างๆ ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย มีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
4. อาจารย์ 

หลักสูตรต้องมีกระบวนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ กรณีการรับอาจารย์ใหม่มีการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทางวิชาการที่สูงขึ้น 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สาระของรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ก้าวทันวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของรายวิชาต้องท าการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตาม
แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) และด าเนินตามข้ันตอนในคู่มือพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา มีการด าเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในระยะเวลาไม่เกินห้าปี 
และปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศใช้ในปีที่หก มีการพิจารณาก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานอาจารย์ผู้สอนหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้จัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ กรณีมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาต้องออกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา จัดท าเอกสารรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา
หรือก่อนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สองสัปดาห์  
 หลักสูตรต้องจัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับและติดตามการสอน และวัดผลการเรียนรู้
ตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การบันทึกปัญหา ข้อสังเกต
จากการสอนตามเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การจดบันทึกการประชุม มีการด าเนินการ 
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) เมื่อกระบวนการวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้ของรายวิชาเสร็จสิ้นในแต่ละภาคการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันนับถัดจากวัน
ถึงก าหนดส่งผลการเรียนถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ในปีการศึกษาที่จะมีผู้ส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องน าข้อคิดเห็นที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานหลักสูตรของนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหลักสูตร และน าผลดังกล่าว
จัดท าเป็นรายงานอยู่ในภาคผนวกแนบท้ายเอกสารรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 อนึ่ง เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา หลักสูตรต้อง
จัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และก าหนดอัตราส่วนร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีทักษะภาษา 
อังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ในกรณีที่พบว่าอัตราส่วนร้อยละของนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ 

ขั้นต่ า หลักสูตรต้องรายงานกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
เมื่อครบวงรอบการใช้หลักสูตร ให้หลักสูตรทบทวนการปรับเกณฑ์ขั้นต่ าของภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
และควรเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งก าหนดอัตราส่วนร้อยละของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือใช้ในการก ากับ 
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ติดตาม และส่งเสริมให้บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครูมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ                
ที่พักของนักศึกษา หากพบว่าอยู่ในสภาพไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้แจ้งมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

หลักสูตรต้องมีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน และอย่างน้อย   
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

1. คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X สรุป 
การประชุม 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

X X X X X มคอ.3,  
มคอ.4 (ถ้ามี) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X มคอ.5,  
มคอ.6 (ถ้ามี) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X มคอ.7 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)  
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ 
ปีการศึกษา 

X X X X X สรุป 
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
2562 2563 2564 2565 2566 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน  
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X มคอ.7 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
อบรมหรือค าแนะน าด้านศาสตร์วชิาชีพครูและวิทยาการ
จัดการเรียนรู ้

X X X X X สรุป 
การปฐมนิเทศ 

9. คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X สรุป 
การพัฒนา 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X สรุป 
การพัฒนา 
(ถ้ามี) 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

   X X ผลส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X ผลส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

13. นักศึกษาได้รับการเข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกป ี

X X X X X บันทึก 
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับ 
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ า 
ทุกปีการศึกษา 

X X X X X บันทึกการจัด
ประสบการณ ์

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5)  
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5 
 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11 12 12 13 14  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน มีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าเม่ือนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ในรายวิชา 101301 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในรายวิชา 
101402 และ 101403 โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งใน
สถานการณจ์ริงในสถานศึกษา ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา และติดตาม
ประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ รวมถึงขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกห้าปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตจะ

ท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา
สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท า
ได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกห้าปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
- ค าสั่งให้เข้าร่วมวิพากษห์ลักสูตร 
- ค าสั่งให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 
- บันทึกการประชุมการพิจารณาร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- บันทึกการประชุมการพิจารณาร่างหลักสูตรโดยคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

 
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 
ภาคผนวก ค  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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   ภาคผนวก ก  การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ครั้งที่ 1/2562 วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้อง 36.06.05 ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือคณะกรรมการประชุม 

1. อาจารย์มานิตย์  อรรคชาติ   ประธาน 
2. อาจารย์โยธิน  มาหา   กรรมการ 
3. อาจารย์สุชาติ  พิมพ์พันธ์  กรรมการ 
4. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี  กรรมการ 
5. อาจารย์บัญญัติ  อนนท์จารย์  กรรมการ 
6. อาจารย์ชินวัชร  นิลเนตร  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล กรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.นิวัติ  ทองวล  กรรมการ 

 
เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 - 22  
มกราคม  2562 ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะได้มีค าสั่งให้คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ ในวันที่ 21-22 มกราคม 2562  นี้  ณ โรงแรม Kensington เขาใหญ่ ซึ่งคณาจารย์ใน
สาขาวิชาจ านวน 6 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของทางคณะฯ เพ่ือรับทราบยุทธศาสตร์และทิศทางการ
ท างานในอนาคต 
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

1.2 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 
60,000 บาท จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานแจ้งว่า ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเข้ารับทุนจ านวนทั้ง 6 ทุน ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็นทุนละ 
60,000 บาท จ านวน 2 ทุน และทุนละ 10,000 บาท จ านวน 4 ทุน  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2561 ซึ่งทางสาขาวิชาได้พิจารณาและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับทุนดังกล่าว จ านวน 
1 คน คือ นายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2  
บัดนี้คณะกรรมการได้ประกาศและมอบทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนส าเร็จ
การศึกษา ให้กับนายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยมีพลเอก ดร.
มารุต ลิ้มเจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบ
ทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาทั้ง 6 คน ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา 
     ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดง
ความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง 

  มต ิที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุน   
   1.3  คณาจารย์ที่ส่งแบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2561 ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะได้ก าหนดส่งแบบรายงานภาระงาน (ภาคปกติ) ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2561 ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้มีคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาส่งแบบรายงานภาระงานไปแล้ว 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.นายมานิตย์ อรรค
ชาติ 2.นายโยธิน มาหา และ 3.นายชินวัชร นิลเนตร ส่วนทา่นอื่น ๆ ยังไม่ได้ด าเนินการส่ง จึงแจ้งเพื่อทราบ
   มต ิที่ประชุมรับทราบ 

  1.4  ก าหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  
ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะครุศาสตร์ได้
ก าหนดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคการศึกษาละ 2 ครั้งนั้น ในครั้งที่ 2 นี้ทางหลักสูตรได้
จัดกิจกรรมเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ณ อาคาร 36.02.06 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เชิญวิทยากรคือ นางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเราที่
สอบบรรจุติดเป็นคุณครูคนแรกของสาขาวิชามาเป็นวิทยากรในการบรรยาย จึงเรียนเชิญคณาจารย์ที่ว่างเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
    มต ิที่ประชุมรับทราบ 
   1.5  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ประจ าปี 
2561 จ านวน 1 คน ประธานแจ้งว่า ตามท่ีได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561  ซึ่งมีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุผู้ทีสอบผ่านเข้า
รับราชการเมื่อช่วงวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 และมีการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่าน
มา ในส่วนของศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษานั้น มีผู้ที่สามารถสอบผ่านภาค 
ก ข และ ค จ านวน 23 คน ซึ่งมีบางส่วนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้ว  
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   บัดนี้ทาง กศจ.สระบุรีได้ประกาศการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 4 
ทางเว็บไซต์ กศจ.สระบุรี โดยมีศิษย์เก่ารุ่นแรกจ านวน 1 คนที่จะได้บรรจุในครั้งคือ นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต 
โดยได้เข้ารายงานตัวในวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  
   ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต  ศิษย์เก่าของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ด้วยความยินดียิ่ง 

  มต ิที่ประชุมรับทราบและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู  
ข้อชี้แจ้งจากการประชุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 มกราคม 2562 
   อาจารย์โยธิน มาหา แจ้งว่า ตามที่คณะได้เชิญประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวาระที่ส าคัญก็คือการจัดงานวิชาการประจ าปี 2562 ในระหว่าง
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  โดยให้แต่ละหลักสูตรจัดกิจกรรมและจัดบูทเหมือนเช่นทุกปีท่ีผ่านมา โดยในส่วน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษานั้น ก าหนดจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางพุทธศาสนา
และจัดบูทโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบูทของงานวิชาการในปีนี้  

  มต ิที่ประชุมรับทราบ 
  1.6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้น าส่ง มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

 ประธานแจ้งว่า ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้น าส่ง มคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบของหลักสูตรจ านวน 14 วิชาเอก และ 1 วิชาทั่วไป จึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ได้
ส่ง มคอ. 5 ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 ให้กับทางคณะต่อไป 

  มต ิที่ประชุมรับทราบและก าหนดส่งมคอ. 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในสิ้นเดือนนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  มต ิที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
       คณะกรรมการได้พิจารณาร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชา 

พุทธศาสนศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าว และให้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มี 
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ปิดการประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
 

(อาจารย์ชินวัชร  นิลเนตร) (อาจารย์มานิตย์  อรรคชาติ) 
ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร 17 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 

*************** 
รายช่ือคณะกรรมการประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รฐักรณ์  คิดการ  ประธาน 
2.  อาจารย์ ดร.ลลิตา ธงภักดี   กรรมการตัวแทนรองคณบดี 
3.  พลเอก ดร.มารุต  ลิ้มเจริญ   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
4.  อาจารย์ ดร.วิมาน  วรรณค า   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
5.  รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์  จุลศิริพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                    
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพ  ผู้รุ่งเรือง  กรรมการตัวแทนสาขาวิชา 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ธูปประสม  กรรมการตัวแทนสาขาวิชา 
8.  อาจารย์ ดร.ธัญญรัศม์  ชิดไธสง  กรรมการตัวแทนสาขาวิชา 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ  แสงอรุณ กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ 
10. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ท่อแก้ว   กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ 
11.  อาจารย์ ดร.จตุรงค์  ธนะสีลังกูร  กรรมการตัวแทนคณาจารย์คณะ 
12.  นางภควรรณ  ศกุนตนาค   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ไม่มี  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ก่อนเริ่มวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ประธานแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ คณะมีการอบรมนักศึกษาภาคปกติ

เรื่องการใช้เทคโนโลยี ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด และแจ้งแนวคิดในการประชุมเพ่ือลดเรื่องเอกสารให้
น้อยลง โดยการประชุมตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางเลขานุการได้น าวาระการ
ประชุมใส่ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วส่งเป็นลิงค์ให้คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ 
คณะจะด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลภาระงานของคณาจารย์และการประเมินต่างๆ ให้อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบได้ทันที ต่อไปมหาวิทยาลัยจะมีการมอบหมายให้คณะ
ด าเนินการประเมินบุคลากรของคณะเอง และตัดเงินลงมาที่คณะเพ่ือให้การประเมินเบ็ดเสร็จที่คณะและมี
ผลการประเมินตรงตามท่ีคณะเสนอ จากนั้นเข้าสู่วาระแจ้งเพ่ือทราบตามล าดับ ดังนี้ 
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1.1 มีหนังสือเรื่อง การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ จากศึกษาธิการ
จังหวัดนครราชสีมาถึงอธิการบดีแจ้งให้รายงานข้อมูลต่อศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประ
ยุทธ  ไทยธานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้โทรศัพท์ประสานข้อมูลไปยังศึกษาธิการจังหวัด
นครราชสีมาแล้ว และได้รับแจ้งว่าไม่ต้องรายงานข้อมูลใดๆ หนังสือฉบับนี้เป็นเพียงการย้ าว่าควรน านโยบาย
สู่การปฏิบัติ 

1.2 การปรับปรุงหลักสูตร ค.บ. 4 ปีขณะนี้คณะได้ร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว 19 สาขา โดยจะน าเข้ามา
ให้คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์พิจารณาในวันนี้ (ในวาระเพ่ือพิจารณา) และจะส่งคณะกรรมการ
สภาวิชาการและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป แม้ว่าหลักสูตรจะผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ก็ยังคง
ต้องรอ มคอ.1 ประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และอาจต้องปรับหลักสูตรอีก
เล็กน้อยในกรณีท่ี มคอ.1 ที่ประกาศใช้มีการปรับเปลี่ยนไปจากร่างเดิม  

 ส่วนเรื่องการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับนักศึกษารอบ 2 แล้ว (รอบแรกไม่ได้รับ
นักศึกษาหลักสูตร ค.บ.) โดยในประกาศได้ใช้หลักสูตรค.บ. 5 ปี ในการรับนักศึกษา แต่หมายเหตุไว้ว่า
ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการปรับหลักสูตรเป็น 4 ปี หากหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว ผู้เข้า
ศึกษาต้องยอมรับที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ปรับนี้ ส าหรับหลักสูตร 4 ปีนี้เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ มี
จ านวนหน่วยกิต ลดลงจากไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต เหลือไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยกรณีถ้าเป็นเอก
เดี่ยว ให้เรียนวิชาเอกบังคับ 20 หน่วยกิต ที่เหลืออีก 20 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนวิชาที่สัมพันธ์หรือเสริม
วิชาเอกบังคับ ส่วนการฝึกปฏิบัติการสอนก าหนดให้ฝึก 1 ปี หรือตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
ส าหรับมาตรฐานการผ่านภาษาอังกฤษที่ก่อนหน้านี้ก าหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจน แต่ล่าสุดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดเกณฑ์และแนวทาง     การพัฒนานักศึกษาเอง 

 ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยท าเป็น
หลักสูตรกลาง แล้วให้แต่ละมหาวิทยาลัยน ามาปรับตามบริบทและความเหมาะสม และในอนาคตมีพันธมิตร
ที่จะมาช่วยในการพัฒนาอาจารย์ด้วย เช่น สสวท. ช่วยเรื่องสะเต็มศึกษาโดยจะอบรมเข้ม 2 เดือน กกต. ให้
ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถาบันรักลูก และ สสส. เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพ่ือให้อาจารย์
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้รองรับหลักสูตร 4 ปี อิงสมรรถนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุม 
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2561 และรับรองรายงาน

การประชุมครั้งที่ 9/2561 (ประชุมเวียน) โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี จ านวน 18 สาขาวิชา ดังนี้ 

  1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  2) สาขาวิชาพลศึกษา 
  3) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
  4) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  5) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
  6) สาขาวิชาภาษาไทย 
  7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  8) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  9) สาขาวิชาศิลปศึกษา 
  10) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
  11) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
  12) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
  13) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  14) สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  15) สาขาวิชาเคมี 
  16) สาขาวิชาชีววิทยา 
  17) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  18) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 มตทิี่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตร 4 ปี จ านวน 18 สาขาวิชา
ข้างต้นโดยข้อสังเกต ดังนี้  

4.1.1 ชื่อหลักสูตร จ าเป็นต้องมีวงเล็บ 4 ปี หรือไม่  
4.1.2 หมวดที่ 1 ข้อ 11.1 ควรเพิ่มการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกด้วยหรือไม่ และ

ข้อ 12.1 ควรกล่าวถึงจุดเน้นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ให้ชัดเจน เช่น ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตร 4 ปี อิง
สมรรถนะ และเน้น Work/School Integrated Learning: WIL/SIL)  

4.1.3 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1 และ 1.2 ควรมีกล่าวถึงความเป็นตัวตนของสาขาวิชาด้วยหรือไม่ 
4.1.4 การจัดแผนการศึกษา ควรให้เรียนวิชาเอกบังคับ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้หมดก่อนที่จะ

ออกฝึกสอนในปี 4 หรือไม่ 
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4.1.5 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรสอดแทรกการน าไปใช้ในหลายๆ วิชา 
มากกว่าก าหนดให้เรียนเพียงวิชาเดียว 

4.1.6 ควรตรวจสอบการเขียนสมรรถนะและค าอธิบายรายวิชาของแต่ละหมวดวิชาให้เป็นไปใน
แนวเดียวกัน  

4.1.7 หมวดที่ 6 ควรใส่รายละเอียดการพัฒนาทักษะความรู้ของอาจารย์ให้ชัดเจน 
4.1.8 หมวดที่ 7 ตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ยังควรมีอยู่หรือไม่ เพราะใน มคอ.1 ไม่ได้

ระบุไว้ 
4.1.9 วิชาทักษะศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ ระบุให้เรียนทักษะ 5Cs ควรปรับหรือไม่ 

เพราะปัจจุบันมีการกล่าวถึงทักษะ 8Cs แล้ว 
4.1.10 ควรตรวจสอบแผนที่การกระจายความรับผิดชอบให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด    
 4.2  พิจารณาหลักสูตรใหม่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

 มต ิที่ประชุมให้ด าเนินการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจาก
รายชื่อทั้ง 5 ท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นอยู่แล้ว เมื่อปรับปรุงเสร็จจึงให้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 
 
 
                            (นางภควรรณ  ศกุนตนาค)             (อาจารย์ ดร.ลลิตา  ธงภักดี) 
               ผู้บันทึกการประชุม      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

 
ภาพรวม 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า              133 หน่วยกิต 
   2.1) วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า               54 หน่วยกิต 
   2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า     79 หน่วยกิต 
         - วิชาเอกบังคับ                   57 หน่วยกิต 
         - วิชาเอกเลือก                                 12 หน่วยกิต 
         - วิชาการสอนวิชาเอก     6 หน่วยกิต 
         - เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนเพิ่มเติม     4 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     104 หน่วยกิต 
   2.1) กลุ่มวิชาชีพครู        28 หน่วยกิต 
   2.2) กลุ่มวิชาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา    13 หน่วยกิต 
   2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า       63 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกบังคับ        42 หน่วยกิต 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         6 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 

รายละเอียด 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 นก. 
1.1  กลุ่มวิชาภาษา 9-12 นก. 
   1.1.1 บังคับ 9 นก.   

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

   1.1.2 เลือก 0-3 นก.   
- ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 
- ความงดงามทางภาษาไทย  3(3-0-6) 
- ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6) 
- ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
- ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
- ภาษาเขมรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
- ภาษาฮินดีพื้นฐาน  3(3-0-6) 
- ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  3(3-0-6) 
- ภาษาลาวพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 นก. 
- ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
- พลเมืองที่เข้มแข็ง    3(2-2-5) 
- ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
- ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
- ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 
- การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร            3(2-2-5) 
- สุนทรียะ     3(2-2-5) 
- การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(2-2-5) 
- การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(2-2-5) 
- ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9 นก.         
   1.2.1 บังคับ 6 นก.   

- วิถีแห่งชีวติ  3(3-0-6) 
- ท้องถิ่นไทย  3(3-0-6) 

   1.2.2 เลือก 0-3 นก.   
- จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต  3(3-0-6) 
- มนุษย์กับสุนทรยีภาพ  3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6 นก.   
  1.3.1 บังคับ 3 นก.   

- การเป็นพลเมือง  3(3-0-6) 
   1.3.2 เลือก 0-3 นก.   

- สังคมโลกอนาคต  3(3-0-6) 
- มนุษย์กับอารยธรรม  3(3-0-6) 
- อาเซียนศึกษา  3(3-0-6) 
- กฎหมายในการด ารงชีวิต  3(3-0-6) 

      - แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(3-0-6) 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6-9 นก. 
   1.4.1 บังคับ 6 นก.   

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
      - การคิดเชิงระบบและการตดัสินใจ 3(3-0-6) 
   1.4.2 เลือก 0-3 นก.   
      - การส่งเสรมิสุขภาพและการออกก าลังกาย 3(2-2-5) 
      - สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพือ่ความยั่งยืน 
        แห่งชีวิต 

3(3-0-6) 

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

1.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3 นก. 
   1.5.1 เลือก 3 นก.   

- การเป็นผูป้ระกอบการสมัยใหม ่  3(3-0-6) 
- เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต  3(3-0-6) 

      - การจัดการตนเองเพื่อการพฒันางาน 3(3-0-6)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 133 นก. 
2.1 วิชาชีพครู 54 นก.    
   2.1.1 บังคับ 34 นก.    

- การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
- การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
- เทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-3) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 นก. 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู 28 นก. 

- ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
- จิตวิญญาณความเป็นคร ู   3(2-2-5) 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  3(2-2-5) 
- การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
- นวัตกรรมการศึกษา 2(1-2-3) 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
- จิตวิทยาการศึกษา   3(2-2-5) 
- จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 2(1-2-3) 
- ความเป็นคร ู 3(2-2-5) 
- การศึกษาไทย 2(1-2-3) 
- การบริหารจัดการทางการศึกษา 2(1-2-3) 
- การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) 
- ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับคร ู 3(2-2-5) 

   2.1.2 เลือก ไม่น้อยกว่า 2 นก. 
- ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2-3) 
- หลักสตูรและการเรียนการสอนของ

ประเทศในกลุม่อาเซียน 
2(2-0-4) 

- การออกแบบและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
- การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในช้ันเรียน 2(1-2-3) 
- การผลิตหนังสือการ์ตูนดิจิทัลเชิง

สร้างสรรคเ์พื่อการศึกษา 
2(1-2-3) 

- การผลิตวีดิทัศน์การศึกษาโดยใช้อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ 

2(1-2-3) 

- โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั 3(2-2-5) 
- การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5) 
- จิตวิทยาการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 
- การปรับพฤติกรรม 2(1-2-3) 
- ทฤษฎีและปฏิบตัิทางจิตวิทยาสังคม 2(1-2-3) 
- มารยาททางสังคมส าหรับคร ู 2(1-2-3) 
- การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 
- กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6) 
- เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3)  

- จิตวิทยาส าหรับครู    3(2-2-5) 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
- วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
- การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) 
- ครุนิพนธ์    1(0-2-1) 

  2.1.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 18 นก. 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 1 1(0-2-1) 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 2 1(0-2-1) 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 3 1(0-2-1) 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 4 1(0-2-1) 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 5 1(0-2-1) 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน 6 1(0-2-1) 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(360) 

   2.2 กลุ่มวชิาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13 นก. 
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน         1(45) 
- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
- ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(270) 
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- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(360)  

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 79 นก.    2.3 กลุ่มวชิาเอก ไม่น้อยกว่า 63 นก. 
   2.1.2 วิชาเอกบังคับ 57 นก. 
     - ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1         3(3-0-6) 
     - ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย          3(3-0-6) 
     - ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา       3(3-0-6) 
     - ศาสนพิธีและเทศกาลชาวพุทธ                      3(2-2-5) 
     - พุทธภาวนา                                              3(2-2-5) 
     - ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2         3(2-2-5) 
     - ชาดกศึกษา                                             3(2-2-5) 
     - ศาสนศึกษา                                              3(3-0-6) 
     - วิธีคิดและวิธีแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม          3(3-0-6) 
     - ภาษาอังกฤษเพี่อการศึกษาพุทธศาสนา 1         3(3-0-6) 
     - พระไตรปิฎกศึกษา                                  3(3-0-6) 
     - พระพุทธศาสนาในโลกปจัจบุัน                      3(2-2-5) 
     - การวิจัยทางพระพุทธศาสนา                      3(2-2-5) 
     - พระสาวกและนักปราชญ์ชาวพุทธ          3(3-0-6) 
     - พระพุทธศาสนาในประเทศไทย                      3(2-2-5) 
     - พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์                      3(3-0-6) 
     - หลักพุทธธรรม                                  3(3-0-6) 
     - พุทธศิลปะและโบราณคดี                      3(2-2-5) 
     - ภาษาอังกฤษเพี่อการศึกษาพุทธศาสนา 2         3(2-2-5) 

      2.3.1 วิชาเอกบังคับ 42 นก.  
     - ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 1(0-2-1) 
     - ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา              3(2-2-5) 
     - พุทธเศรษฐศาสตร ์                         2(1-2-3) 
     - พุทธศาสนามหายาน                         3(2-2-5)       
     - ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1(0-2-1) 
     - พุทธศาสนพิธี                          3(2-2-5) 
     - ธรรมะภาคปฏิบตั ิ                         1(0-2-1) 
     - ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) 
     - ชาดกศึกษา                                      2(1-2-3) 
     - ภาษาอังกฤษเพี่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2(1-2-3) 
     - ศาสนศึกษา                                     3(2-2-5) 
     - วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม 3(2-2-5) 
     - พระไตรปิฎกศึกษา                         3(2-2-5) 
     - พระพุทธศาสนาในโลกปจัจบุัน              3(2-2-5) 
     - ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา             2(1-2-3) 
     - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         2(1-2-3) 
       พระพุทธศาสนา              
     - การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2(1-2-3) 
     - เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่การสอน        3(2-2-5) 
       พระพุทธศาสนา  

   2.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 นก. 
     - พระพุทธศาสนากับปรัชญา                      3(3-0-6) 
     - ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา  3(2-2-5) 
     - ปรัชญาทั่วไป                                              3(3-0-6) 
     - พุทธศึกษาศาสตร์                                  3(3-0-6) 
     - พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันต ิ         3(3-0-6) 
     - ตรรกศาสตร์                                   3(3-0-6) 
     - เทววิทยาเบื้องต้น                                  3(3-0-6) 
     - วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย         3(3-0-6) 
     - ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง         3(2-2-5)  
     - พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์                      3(3-0-6) 
     - จริยศาสตร์ศึกษา                                  3(3-0-6) 
     - พุทธศาสนามหายาน                                  3(3-0-6) 

     2.3.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 นก. 
     - หลักพุทธธรรม                                   3(2-2-5) 
     - พระพุทธศาสนากับปรัชญา             3(2-2-5) 
     - ประวัติศาสตรโ์ลก                         3(2-2-5) 
     - ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพือ่การศึกษา      3(2-2-5) 
       พุทธศาสนา  
     - ไทยศึกษา                                     3(2-2-5) 
     - ปรัชญาทั่วไป                                      3(2-2-5) 
     - สัมมนาทางพระพุทธศาสนา             3(2-2-5) 
     - พุทธศึกษาศาสตร ์                         3(2-2-5) 
     - พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันต ิ 3(2-2-5) 
     - ตรรกศาสตร์                           3(2-2-5) 
     - เทววิทยาเบื้องต้น                          3(2-2-5) 
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     - สิทธิมนุษยชนแนวพุทธ                                  3(3-0-6) 
     - พุทธรัฐศาสตร์                                  3(3-0-6) 

     - วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 3(2-2-5) 
     - ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
     - พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร ์             3(2-2-5) 
     - พุทธศิลปะและโบราณคด ี             3(2-2-5) 
     - วัฒนธรรมชาวพุทธ                         3(2-2-5) 
     - พุทธศาสนากับการปกครอง              3(2-2-5)  
     - สังคมวิทยาตามแนวพุทธ             3(2-2-5) 

   2.1.3 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
     - การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 1         3(2-2-5)  
     - การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา 2         3(2-2-5) 
     - เทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่การสอน                3(2-2-5) 
       พระพุทธศาสนา 

 

   2.1.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนเพิ่มเติม 4 นก.  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกวา่ 6 นก. 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก. 
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         ภาคผนวก ค  ข้อบังคับและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
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