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คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่นักศึกษาจะต้องใช้ตลอดการ
เป็นนักศึกษา 4 ปี ในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อบังคับที่สำคัญและบันทึกข้อมูลการศึกษา การปรึกษา
และกิจกรรม ซึ่งแต่ละส่วนนักศึกษาต้องใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นข้อมูลของหลักสูตร เป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องใช้ตรวจสอบการศึกษาของตนเองว่าได้
ครบถ้วนตามหลักสูตรหรือไม่ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ. 4 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 เพ่ือผลิตครูสอนวิชาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเห็นคุณค่าทาง
วิชาการทางในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมอันล้ำค่าของมวลมนุษยชาติ เพ่ือให้บัณฑิตที่จบ
ไปมีศักยภาพทางความรู้ด้านวิชาพระพุทธศาสนา มีความเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอน สามารถนำความ
ไปปฏิบัติการสอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาในระดับประถมและมัธยมศึกษาของประเทศ  

ผู้จัดทำคู่มือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2563 นี้ 
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2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย 
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3. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 
     ผลิตครูพุทธศาสนาที่มีคุณภาพสูง น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ 

เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษา ใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจรรโลง
คุณธรรมความดี และยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถ เผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา 

 

3.2 ความสำคัญ 

    ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง ให้
ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น 
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมี 
ความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญ 
ยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมี 
ประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการ 
สร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นสาขาวิชาที่ผลิตบัณฑิตครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดหลัก 
พุทธธรรมในสังคมไทยที่มีบริบทสังคมที่นับถือศาสนาพุทธให้เข้าใจศาสนาที่ตนนับถือ เข้าใจศาสนาอ่ืน ใช้ 
ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนาสอนให้เกิดประโยชน์สุขได้อย่างแท้จริง และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าว 
ทันโลกยุคดิจิทัลโลกในอนาคต มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 สามารถปรับตัวให้เข้าสภาพการณ์ที่  
เปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นสมรรถนะ 
และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมและมัธยมศึกษา การผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 



 

 

 

3.3 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค ์ดังนี้ 
3.3.1 มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครู การพัฒนา 

ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
3.3.2 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่นใน 

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และ 
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและ 
วิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภากำหนด 

3.3.3 เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคล ที่
เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3.3.4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะ
การทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3.3.5 เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้  เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหา 
สาระ ออกแบบกิจกรรมวางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการ
ความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน
ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPACK) ตลอดจนการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม 

3.3.6 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและ
จิตสสำนึกสากล รู้คุณค่าและส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและ 
ท้องถิ่น มีจิตอาสาและดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 



 
 
 

 

4. หลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร  
                หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 8 ปี 

1.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  104  หน่วยกิต 

     2.1) กลุ่มวิชาชีพครู     28 หน่วยกิต 
 2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  13 หน่วยกติ 
 2.3) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   63 หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ     42 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
1.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขประจำวิชา 
เลขประจำวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
ลำดับเลขตำแหน่งที่ 1-3 หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  

เลข 062 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เลข 100 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพครู 
เลข 101 หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
เลข 220 หมายถึง กลุ่มวิชาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 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 

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 5-6 หมายถึง ลำดับวิชาในหมวดวิชา/สาขาวิชา 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มีรายวิชาตาม 
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

2.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียน 30 หน่วยกิต 

062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) หนว่ยกิต 

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) หนว่ยกติ 

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 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 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 จิตวิทยาสำหรับครู 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)  หน่วยกิต 
          220103     พุทธเศรษฐศาสตร์                                  2(1-2-3)  หน่วยกิต 

     220104     พุทธศาสนามหายาน      3(2-2-5)  หน่วยกิต 
 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     ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา     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     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา    2(1-2-3) หน่วยกิต 
  220317     การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา               2(1-2-3) หน่วยกิต 
  220318     เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา   3(2-2-5)  หน่วยกติ 

- 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 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนา   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)  หน่วยกติ 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ        3(2-2-5)  หน่วยกิต 
220035 พุทธศาสนากับการปกครอง                3(2-2-5)  หน่วยกิต 
220036 สังคมวิทยาตามแนวพุทธ        3(2-2-5)  หน่วยกิต 
 

2.3)  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                                               ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยไม่ซ้ำ 

กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 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) 

220105 ภาษาสันสกฤตเพ่ือการศึกษาพระพุทธศาสนา 1(0-2-1) 

2200xx วิชาเอกเลือก (1) 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกติ 22 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

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) 220106 พุทธศาสนพิธี 3(2-2-5) 

220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1(0-2-1) 

220108 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2 3(2-2-5) 

220109 ชาดกศึกษา 2(1-2-3) 
220110 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการศึกษาพุทธศาสนา 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 20 

 

 

 

 



 
 
 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

062204 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
เฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู) 100205 จิตวิทยาสำหรับครู 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 2/2564 

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 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

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 2/2565 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป 062308 การรูเ้ท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอน 

พระพุทธศาสนา 

3(2-2-5) 

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

รวมหน่วยกิต 21 

 

 

 

 



 
 
 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษา) 

101202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวมหน่วยกิต 6 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ (กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนใน 
สถานศึกษา) 

101303 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 

รวมหน่วยกิต 6 

5. คำอธิบายรายวิชา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
062101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

 (English Speaking and Listening Skills)  
  พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้นๆ แล้วจับใจความ

ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อ ของ ภูมิศาสตร์

ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลโดยตรง และไม่ยุ่งยาก

เกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำใช้ภาษาและโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่

แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรู้ถึงวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟัง อ่าน เขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ 

การสืบค้นข้อมูล และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ  

062102 พลเมืองที่เข้มแข็ง       3(2-2-5) 
 (Active Citizen) 

   วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ สิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ
ตาม กฎ กติกาของสังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องรูปแบบการปกครอง อุดมการณ์และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความเป็น 

 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

พลเมืองทีเ่ข้มแข็งและเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ  

062203 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5)  
 (English Communication Skills) 
  อ่านจับใจความสำคัญของข้อความท่ัวๆไป อ่านรายงานอย่างง่ายสำหรบัหวัข้อที่คุ้นเคยและ 

เขียนในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวังพร้อมให้
เหตุผลสั้นๆได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยการสื่อสารในสถานที่ทำงาน  
 

062204  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3(2-2-5)  
 (King Bhumibol's Philosophy for Local Development) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง 

งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือ
กันทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย  
 

062205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5)  
(21st  Century Skills for Life and Career) 

  สืบค้นวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา 
ทักษะทีส่ำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
 

062306 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร     3(2-2-5) 
(English Usage and Communication)  

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนำเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที ่
เกี่ยวข้องกับความสนใจได้บรรยายความรู้สึกท่ีมีต่อหัวข้อเหล่านั้นและถามความคิดเห็นของผู้อื่นเขียนเกี่ยวกับ
หัวข้อที่คุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องทีส่นใจ  
 
062307 สุนทรียะ        3(2-2-5) 

 (Aesthetics) 
 ขับร้องเพลงตามจังหวะทำนองและเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงรำวง 

มาตรฐานเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือสุนทรียะปฏิบัติการรำวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดงจัดการแสดงวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศน
ธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉากเวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้ม
ผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะนำเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ   



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 

062308 การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    3(2-2-5) 
(Knowingly the Educational Change) 

 สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิดด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

062309 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ      3(2-2-5)  
 (Health Promotion and Care) 

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและนันทนาการ  
และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สำคัญ  
 
062310 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ       3(2-2-5)    
   (English for Professional Purposes)  

พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
โต้ตอบ 

กับผู้พูดท่ีเป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สร้างถ้อยคำทีช่ัดเจนและมีความ
ละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย โดยมีความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรม
และนามธรรมอธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
100101 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5) 

 (Language for Teachers’ Communication)  
  วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและฝึกปฏิบัติการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทางเพ่ือการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร 

สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนและภาษาท่าทางเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

 

 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
100102  จิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)  

(Teachers’ Spirituality) 
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ 

เป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของ
ผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดีมีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
100103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5)  

(Innovation and Technology for Learning)  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียนผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลง  
 
100104 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 

(Curriculum Development) 
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ี 

สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้มีทักษะในการสร้างการใช้และการประเมินหลักสูตรใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  
100205 จิตวิทยาสำหรับครู       3(2-2-5)  

 (Psychology for Teachers) 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ตามศักยภาพและช่วงวัยผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา
พัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาทักษะการทำหน้าที่บริหารในสมอง (Executive 
Function: EF) การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
 
แนวทางการให้คำแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนการศึกษารายกรณีการ
สะท้อนคิดเพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามศักยภาพมุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครทูี่ดีมีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)   

(Learning Measurement and Evaluation)  
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ 

สาระสำคัญในเรื่องที่ประเมินบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนสะท้อนผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการแนวคิด การประเมินตามสภาพจริง 
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแนว
ทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
 

100207 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)   
(Learning Management Methodology)  
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 

และมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลจัด
กิจกรรมและสรา้งบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนบูรณา
การความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและ ภาษา การบูรณาการสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาแบบเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการ สอนแบบจุลภาค การทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100208 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ    3(2-2-5)  

(Educational Administration and Quality Assurance)  
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

คุณภาพของสถานศึกษาในการทำความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษาออกแบบนวัตกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
 
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาฝึกปฏิบัติดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการแนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน การเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้
และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100309 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้     3(2-2-5)  

(Research and Development of Learning Innovation)  
วิจัยแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้อง 

กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดย ประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
100310 ครุนิพนธ์        1(0-2-1) 

(Individual Development Plan) 
จัดทำครุนิพนธ์ (แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์  

สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการ
สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นครูของพระราชาที่น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น  
 
101301  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน    1(45)  

  (Practicum)  
   สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจำชั้นในสถานศึกษาเข้าใจ 
บริบทชุมชนร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ 
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา 
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและ
นอกสถานศึกษาผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครูถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ  
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  

101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               6(270)  
(Internship 1) 
พ้ืนความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101301 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนปฏิบัติการ 

สอนในสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 
101403  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(270)   

(Internship 2) 
พ้ืนความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 101402 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1ปฏิบัติงาน 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา     น(ชม.) 

ในหน้าที่ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นน
วัตกรโดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยบูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกบัตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ(AAR)เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 3) หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1     1(0-2-1) 

(Pali for Studying Buddhism 1)  
ศึกษาประวัติภาษาบาลีและประวัติการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยใช้หลักไวยากรณ์ ใช้ 

ภาษาบาลีในภาษาไทย  
 
220102 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา       3(2-2-5) 

(History of Buddhism)  
  วิ เคราะห์บริบทอินเดี ยยุคพุทธกาล สรุป พุทธประวัติ โดยสังเขป วิ เคราะห์ก ำเนิด
พระพุทธศาสนาอภิปรายการสังคายนา การแยกนิกายการเผยแผ่และการขยายตัวออกนอกอินเดียและความ
เสื่อมของพระพุทธศาสนาในอินเดีย  
 
220103 พุทธเศรษฐศาสตร์        2(1-2-3) 

(Buddhist Economics)  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ  

อภิปรายหลักเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  
 
220104 พุทธศาสนามหายาน        3(2-2-5) 

(Mahayana Buddhism)  
ศึกษากำเนิดและพัฒนาการของมหายาน จำแนกความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  

วิเคราะห์และตีความเพ่ือประยุกต์ใช้หลักธรรมจากคัมภีร์มหายาน นำแบบอย่างของพระคณาจารย์ สำคัญของ
มหายานมาใช้พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาพุทธศาสนา วิเคราะห์สถานภาพของมหายานใน โลกปัจจุบัน 
วิเคราะห์สถานการณ์และอิทธิพลพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
 
220105 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา     1(0-2-1) 

(Sanskrit  for Studying Buddhism)  
ศึกษาประวัติภาษาสันสกฤต ใช้หลักไวยากรณสันสกฤตเขยีนและพิมพ์อักษร เทวนาครีฝึกค้น 

คว้าและแปลคัมภีร์สันสกฤต  
 
220106 พุทธศาสนพิธี         3(2-2-5) 

(Buddhist Rite)  
ศึกษาความหมายและหลักปรัชญาของพิธีกรรมปฏิบัติตามข้ันตอนและระเบียบ วิธี ปฏิบัติที่ 

ถูกต้องของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของชาวพุทธ  
  
 
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220107 ธรรมะภาคปฏิบัติ        1(0-2-1) 

(Buddhist Meditation)  
ศึกษาหลักสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ตาม 

ขั้นตอนที่กำหนดในพระสูตรและแนวปฏิบัติของวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันบำเพ็ญ
ตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมตามหลักการภาวนา  
 
220108 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2     3(2-2-5) 

(Pali for Studying Buddhism 2)  
พ้ืนความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 220101 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 1 

แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษา
บาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย  
 
220109 ชาดกศึกษา         2(1-2-3) 

(Jataka Study)  
ศึกษาประวัติและพัฒนาการวรรณกรรมชาดก วิเคราะห์หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือการ 

ดำเนินชีวิตจากชาดก วิเคราะห์ประวัติและผลงานพระสาวกและปราชญ์ชาวพุทธ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีบทบาทสำคัญต่อพระพุทธศาสนา  
 
220110 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา     2(1-2-3) 

(English for Studying Buddhism)  
ปริวรรตภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจากอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน อ่านจับใจความ

บทความ 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย อธิบายศัพท์เฉพาะ
พระพุทธศาสนา สรุปหลักธรรมพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนเรียงความ (Essay) 
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาด้วยภาษาอังกฤษ  
 
220211 ศาสนศึกษา         3(2-2-5) 

(Religious Studies)  
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของศาสนา วิเคราะห์ประวัติพระศาสดา วิเคราะห์และตีความ 

คัมภีร์และหลักคำสอนของศาสนาชี้แจงความสำคัญของศาสนวัตถุและศาสนสถาน พิธีกรรม นิกาย องค์กร ใน
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ของศาสนาปัจจุบัน คือ ยูดายห์ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เชน โซโรอัสเตอร์ 
บาไฮ ซิกข์ ชินโต เต๋า ขงจื้อ  
 
 
 
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ)  
220212 วิธีคิดแก้ปัญหาตามหลักพุทธธรรม     3(2-2-5) 

(Buddhist Methods of Thinking and Solving)  
วิเคราะห์วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ วิธีคิดแบบ สามัญ 

ลักษณะ วิธีคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออก วิธีคิด แบบ
คุณค่าแท้คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบเร้ากุศล วิธีคิดแบบอยูกับปัจจุบัน วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เพ่ือการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน  
 
220213 พระไตรปิฎกศึกษา        3(2-2-5) 

(Tipitaka Studies)        
ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก วิเคราะห์โครงสร้าง พระไตรปิฎก อรรถ 

กถา ฎีกา อนุฎีกา และสัททาวิเสส ค้นคว้าและอ้างอิงหลักธรรมจากพระไตรปิฎก วิเคราะห์ความสำคัญและ
คุณค่าของพระไตรปิฎก  
 
220214 พระพทุธศาสนาในโลกปัจจุบัน       3(2-2-5) 

(Buddhism in the Present World)      
วิเคราะห์สภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาในเอเชีย ยุโรป อเมรกิา ออสเตรเลีย อิทธิพลจาก 

พระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
220215 ทักษะวิชาชีพครูพระพุทธศาสนา      2(1-2-3) 

(Teachers Professional Internship Buddhist studies)  
ฝึกทักษะทางวิชาชีพครู ทักษะการปฏิบัติตน ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ม ี

ส่วนร่วมเก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ งานธุรการ งานกิจกรรมในสถานศึกษา แสดงภาวะ
ผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนา  
 
220216 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา    2(1-2-3) 

(Research on Buddhism Instructional Development)  
ศึกษาความหมาย ขอบเขตของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

และระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมเพ่ือออกแบบการวิจัยการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา 
 
220317 การจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนศึกษา      2(1-2-3) 

(Buddhist Instructional Management)  
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ด้านการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเพ่ือ 

ออกแบบการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาฝึกหัดการสอนในชั้นเรียนจำลอง  
  
 
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220318 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา    3(2-2-5) 

(Technology and Innovation for Teaching Buddhism)  
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้าง 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดียป้องกันภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ประยุกต์ใช้กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  
 
220019 หลักพุทธธรรม         3(2-2-5) 

(Buddhist Principles)    
ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม โอวาทสาม ไตรสิกขา รัตนตรัย อริยสัจจ์ ศรัทธา กรรม  

อบายมุข เบญจศีลเบญจธรรม ขันธ์ห้า ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท มัชฌิมาปฏิปทา สังสารวัฏ และนิพพาน  
 
220020 พระพุทธศาสนากับปรัชญา       3(2-2-5) 

(Buddhism and Philosophy)  
             เปรียบเทียบพุทธศาสนากับปรัชญาในปัญหาปรัชญา ด้านอภิปรัชญา ด้านญาณวิทยา ด้าน 
จริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์ และอ่ืน ๆ 

 
220021 ประวัติศาสตร์โลก        3(2-2-5) 

(Word History)  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องทีส่ำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ 

วัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน  
 
220022 ภูมิศาสตร์และสารสนเทศเพื่อการศึกษาพุทธศาสนา    3(2-2-5) 

(Geography and Information to Study Buddhism)  
ใช้เทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ภูมิ 

สารสนเทศด้านแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา ภูมิสารสนเทศด้านโบราณคดี อภิปราย พระพุทธศาสนากับการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
 
220023 ไทยศึกษา         3(2-2-5) 

(Thai Studies)  
วิเคราะห์ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้านโดยพิจารณาทั้งทางด้าน  

ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปัญญาไทย อภิปรายการปรับเปลี่ยนและ
รักษาความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ ของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน  
 
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220024 ปรัชญาทั่วไป        3(2-2-5) 

(General Philosophy)  
ศึกษาความหมาย จำแนกลักษณะของขอบข่ายแนวคิดทางปรัชญา อภิปราย โต้แย้งประเด็น 

ปัญหาสำคัญในปรัชญาสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และ สุนทรียศาสตร์ วิเคราะห์
ปรัชญาชีวิตของคนไทยที่ตั้งอยู่บนฐานของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 
220025 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา       3(2-2-5) 

(Seminar on Buddhism)  
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียน
การสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของ
บุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ การเสนอรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นำเสนอต่อกลุ่มหรือที่ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการ
ปรับปรุงเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์โดยมีการนำเสนอผลงานการ ค้นคว้า ประกอบการสัมมนา  

 
220026 พุทธศึกษาศาสตร์        3(2-2-5) 

(Buddhist Education)  
ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาทั่วไปของตะวันตกและตะวันออก วิเคราะห์หลักการศึกษาตาม 

หลักพุทธศาสนา ความมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพุทธศาสนา อภิปรายกระบวนการและวิธีการในการ
แสวงหาความรู้ตามหลักพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการสอน การบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ  
 
220027 พุทธวิธีการจัดการความตายเพื่อสันติ      3(2-2-5) 

(Buddhist Method for Peaceful Death)  
วิเคราะห์มรณสติตามหลักพุทธศาสนา อภิปรายโต้แย้งหลักปรัชญาเกี่ยวกับความ ตายและ 

การมีชีวิตอยู่ ระบุสิทธิการจัดการความตาย แนะนำการดูแลและอนุบาลผู้ใกล้ตายทางจิตวิญญาณ อภิปราย
เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตาย แนวทางการจัดการกับอารมณ์
ในเรื่องการเผชิญกับความตาย และการเตรียมตัวก่อนตายพร้อมทั้งเสนอแนวและอภิปรายทางการใช้ชีวิตอย่าง 
มีคุณค่าและสันติ  
 
220028 ตรรกศาสตร์         3(2-2-5) 

(Logic)  
จำแนกลักษณะของเหตุผลวิเคราะห์ความหนักแน่นของเหตุผลแบบอุปนัย และแบบนิรนัย  

สร้างญัตติและสรุปความสมเหตุผลของญัตติ โต้แย้งการให้เหตุผลวิบัติ ประยุกต์ความรู้เรื่องความสมเหตุผล
ของการอ้างเหตุผลไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
 
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220029 เทววิทยาเบื้องต้น       3(2-2-5) 

  (Introduction to Theology)  
วิเคราะห์ความมีอยู่และคุณสมบัติของพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์  

ศรัทธาพ้ืนฐานในพระเจ้า เทววิทยาจริยธรรม เทววิทยาเรื่องบาปและมนุษย์ ศาสนบริกรปฏิบัติตามขั้นตอนใน
การประกอบพิธีกรรมต่อพระเจ้าในศาสนาเทวนิยม  
 
220030 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในประเทศไทย     3(2-2-5) 

(Buddhist Literature in Thailand)  
ระบุและวิจารณ์ (Review) วรรณกรรมทีส่ำคัญทางพระพุทธศาสนาในอาณาจักรไทย ตั้งแต ่

อดีตจนถึงปัจจุบันวิเคราะห์คุณค่าและอิทธิพลของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทย  
 
220031 ปรัชญาทางสายกลางสู่เศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 

(The Middle Path Philosophy leading to Sufficiency Economy)  
ศึกษาหลักปรัชญาทางสายกลางของพุทธธรรม สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยหลักพุทธ 

ธรรมด้วยปรัชญาทางสายกลางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการประกอบอาชีพ  
 
220032 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

(Buddhism and Science)  
ศึกษาขอบเขต ความหมายของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ ความสัมพันธ์จุด 

ร่วมและจุดแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความรู้และวิธีการ เข้าถึงความรู้ 
ความจริงของวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนา วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและลบของ วิทยาศาสตร์ที่มีต่อพุทธ
ศาสนา  

 
220033 พุทธศิลปะและโบราณคดี       3(2-2-5) 

(Buddhist arts and Archeology)  
อภิปรายพัฒนาการของพุทธศิลปะในอินเดีย อภิปรายพุทธศิลปะอินเดียที่เข้าสู่ประเทศไทย  

ระบุความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอินเดียสกุลต่าง ๆ กับสกุลศิลปะในประเทศไทย ทั้งด้านปติมากรรม จิตรกรรม 
และสถาปัตยกรรม โต้แย้งและให้เหตุผลปรัชญาธรรมทางวัตถุ ความงามของพุทธลักษณะจากพุทธศิลปะสมัย
ต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 
220034 วัฒนธรรมชาวพุทธ        3(2-2-5) 

(Buddhist Culture)  
วิเคราะห์หลักการและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือใช้ในการฝึกฝนพัฒนาคุณลักษณะของความ 

เป็นชาวพุทธ ฝึกปฏิบัติการจัดศาสนพิธีในสถานการณ์จริง  
 



 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
220035 พุทธศาสนากับการปกครอง       3(2-2-5) 

(Buddhist and Government)  
ศึกษาการเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง หลักการบริหาหลักธรรม 

มาภิบาล แนวนโยบาย ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชน สากล หลักรัฐศาสตร์ 
และหลักนิติศาสตร์  
 
220036 สังคมวิทยาตามแนวพุทธ       3(2-2-5) 

(Buddhist Sociology)  
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบข่าย ประวัติความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา จำแน 

กองค์ประกอบและหลักการสำคัญของสังคมวิทยาตามแนวพุทธ จำแนกการจัดช่วงชั้นทางสังคมตาม แนวพุทธ 
และกระบวนการทางสังคม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิต่อพระพุทธศาสนาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  

การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ  
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
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ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

1. ยุควิทยาลัยครู (2502 –2535) 

  เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มีการจัด
หน่วยงานวิชาการเป็นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร์  2. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. 
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป็นหมวดวิชาวิชาหนึ่ งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  แต่ยัง
ไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย่างไรในวิทยาลัยครู นครราชสีมา จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม่   ได้ยกระดับหมวดวิชาจัดตั้งเป็น
ภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานทั่วไปด้านปรัชญา   ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครู
นครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา มี
ห้องสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ ชั้น 1  อาคาร 2 มีอาจารย์  2 ท่านคือ 
 1. อาจารย์บุญเลี้ยง พุทธจันทร์  (25??– 2543 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริณี พันธ์ดี (25?? – 2545 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 28 มีนาคม 2559 
  หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูปี 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา”  มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ  “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อ
วิชา)”  เช่น ปรชัญา 101 ปรัชญาเบื้องต้น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝึกหัดครู, 2524) ตาม
หลักสูตรกรมการฝึกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชา
รับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู่ในกลุ่มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 
หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรชัญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 267 เช่น 2671101 ปรัชญา
เบื้องต้น, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝึกหัดครู, 2531) 

2. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547) 

    ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยนเป็น 
“สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต้องมีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการใหม่  ให้ยุบภาควิชาทั้ง
หมดแล้วจัดบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาตามการเปิดวิชา เอก  ส่วนภาควิชาที่ไม่ได้เปิดวิชาเอกแต่รับผิดชอบ
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “กลุ่มวิชา” ปี 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน่วยงานในอาคาร 2 
เดิมจึงย้ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคารอ่ืน ๆ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 
อาคาร 14 ห้อง 14.21 ในปี 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได้ใช้หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 
2536  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ   4 รายวิชา ในหมวดวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัส
สามตัวแรก 151 และ 152  เช่น 1510101  ปรัชญาเบื้องต้น, 1520201 พุทธศาสน์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
, 2536) 
  หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 2542  ได้กำหนดให้กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอนหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + 
ชื่อวิชา” ซึ่งวิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชานั้น  คือ 1500104 ความจริงของชีวิต (สถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา, 2544) ในปี 2545  และย้ายสำนักงานขึ้นไปชั้น 3 ห้อง 14.31  เพราะห้อง 14.21 เดิมคับ
แคบและกับมีอาจารย์มากข้ึน  ในระยะนี้ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารย์เพ่ิมขึ้นมากตามภาระงานการ
เรียนการสอนของสถาบัน  คือ 
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 1. อาจารย์นิวัติ ทองวล (2535 - ปัจจุบัน) 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ (2540 -2561) เสียชีวิตแล้ว 3 มกราคม 2561 
 3. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ( 4 มิถุนายน 2543 - ปัจจุบัน) 
 4. อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล (4 มิถุนายน 2544 – ปัจจุบัน) 
 5. อาจารย์วาสนา วงษ์ยิ้มย่อง (2545 – 2550 ย้ายไปสังกัดโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา) 
 6. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี (5 มิถุนายน 2545 – ปัจจุบัน) 

3. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2547 - ปัจจุบัน) 

         ในปี 2547 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช้ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการสอนหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ 150201 จริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต 
(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555)  ปี 2552 ได้รบัอาจารย์เพิ่มอีก 
1 คน คือ อาจารย์โยธิน มาหา (วันที่ 1 มิถุนายน 2552) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญา
และศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธ
ศาสนศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ได้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  เป็นผู้จัดทำข้อมูล
และทำร่างหลักสูตร 
 
ประวัติสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   
 การก่อตั้ง 
  เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรม
วิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซ่ึงเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วย
เหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพ่ิมได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ 
ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนา
ศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก  มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 คน 
รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 90คน “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือว่า
ได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่ วันที่  23 มีนาคม  2555 ต่อมาอาคาร 14 ได้รับอนุมัติให้ทำการรื้อถอน
เพ่ือสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่ ห้องสำนักงานโปรแกรมฯ จึงย้ายไปที่ อาคาร 5  ชั้น 4 
ห้อง 5.46 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 หลังจากอาคาร 36 ซ่ึงเป็นอาคาร
หลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ
ศาสนศึกษาจึงย้ายห้องสำนักงานไปยัง อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 พร้อมทั้งใช้อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 
36.06.04 เป็นห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนด้วยจำนวน 1 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการ
ก่อตั้งสาขาวิชา โดยเปลี่ยนระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารงานแบบสาขาวิชา โดยใช้ชื่อว่า 
"หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา" เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพศึกษา  
 คณาจารย ์ 
 ปี 2555 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจาย์บัญญัติ อนนท์จารย์  เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2555 
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 ปี 2556 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพ่ิมอีก 1 คน อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
2556 
 ป ี2557 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพ่ิมอีก 1 คน  คือ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2557 
 ในปี 2560 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมหนึ่งคนคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 
  ในปี 2560 มีคณาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คือ
อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ในปี 2561 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ
อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศ าสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมหนึ่งคนคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทว
วิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 
 ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คือ
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 การรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2555 มนีักศึกษารุ่นที่ 1 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 90 คน และมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งในจำนวน 76 คนนี้มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  2 คนคือ  
 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย เกรดเฉลี่ย 3.68     
 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง เกรดเฉลี่ย 3.64  
  ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารุ่นที่ 2 ผู้ที่เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 45 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน  ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  
 1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม เกรดเฉลี่ย 3.84    
 2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.81   
 3. นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.75   
 4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ เกรดเฉลี่ย 3.72  
 5. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก เกรดเฉลี่ย 3.72   
 6. นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63 
 ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารุ่นที่ 3 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 37 คน และสำเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน จากที่เข้ามาครั้งแรก 37 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จำนวนทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย  
 1. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล เกรดเฉลี่ย 3.86   
 2. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.81  
 3. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.70    
 4. นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ เกรดเฉลี่ย 3.66  
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 นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย  
 1. นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.59    
 2. นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.56  
 3. นายสุเมธ เงินงอกงาม เกรดเฉลี่ย 3.48    
 4. นางสาวปวีณา ดีสภา เกรดเฉลี่ย 3.45  
 5. จ่าสิบเอกฤกษ์ดี แก้วน้อย เกรดเฉลี่ย 3.45    
 6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ เกรดเฉลี่ย 3.38 
 ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารุ่นที่ 4 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน และมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 21 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ 
 1. นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 3.99    
 2. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.81 
 3. นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ เกรดเฉลี่ย 3.71    
 4. นางสาวจริยา พันธ์ไธสง เกรดเฉลี่ย 3.70  
 5. นายธนากร ปาเส เกรดเฉลี่ย 3.67  
 นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ เกรดเฉลี่ย 3.55  
 2. นายชนะชัย คงดี เกรดเฉลี่ย  3.53 
 3. นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52   
 4. นางสาวยุวลี หมั่นการ เกรดเฉลี่ย 3.52 
 5. นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง เกรดเฉลี่ย 3.51        
 6. นางสาวเพชรไพลิน มานา เกรดเฉลี่ย 3.44 
 ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารุ่นที่ 5 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน  
 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารุ่นที่ 6 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 28 คน  
 ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นที่ 7 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 19 คน  
 ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารุ่นที่ 8 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 34 คน  
 ในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษารุ่นที่ 9 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน ...... คน  
 ผลงานศิษย์เก่า 
 ในรุ่นที่ 2 หลังจากท่ีสำเร็จการศึกษาแล้วมีศิษย์เก่า จำนวน 3 คนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
  2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
  3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ 
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
 ซึ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถือได้ว่าเป็น 3 คนแรกที่สามารถสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูได้ของสาขาวิชา นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีศิษย์เก่าร่วมรุ่นอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียก
บรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 คือ นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุเป็นขา้ราชการครู ณ 
โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561  
  วันที่ 4 มกราคม 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ศิษย์เก่าอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียก
บรรจุครั้งที่ 4 กศจ.สระบุรี บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 
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บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1  
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา บรรจุ
เป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุ
เป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. ปทุมธานี 
บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ.สมุทรปราการ บรรจุ
เป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่  8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ไปรายงานตัว
เพ่ือเตรียมบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.
2561 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยบรรจุทำงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 
บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร   
  ในเดือนตุลาคม 2562 มีศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ในวันที ่ 4 ตุลาคม 2562 ประกอบไปดว้ย 
 1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาด
บัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 
 2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 
1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์  36130 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าอีกหนึ่งคนที่ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยใน
การเรียกบรรจุครั้งที่ 10 ของ กศจ.สระบุรี บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อ
กระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเข้า
รับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัฒนานคร 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา บรรจุ ณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 
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  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 2 คน คือ นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา และนางสาวนิศารัตน์ 
จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียก
บรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา โดยนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ 
โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุเป็นขา้ราชการครู ณ โรงเรียนบ้านละหาน
สามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 1 คน คือ นางสาววิไลพร เอ่ียมสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มา
รายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้ งที่ 11 ปี พ.ศ.
2561 ของ กศจ.ปราจีนบุรี โดยนางสาววิไลพร เอ่ียมสุวรรณ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่
ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 1    
 เดือนมกราคม 2563 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ของ กศน.จังหวัด
นครราชสีมา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 
มกราคม 2563 
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