หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 25491861100246
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
: Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)
: ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
: Bachelor of Education (Teaching Buddhism)
: B.Ed. (Teaching Buddhism)

3. วิชาเอก
การสอนพระพุทธศาสนา (Teaching Buddhism)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่า เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการการศึกษา
8.3 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
8.4 พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8.5 นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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9. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาสถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ที่
ประชาชน
1
3-3407-00220-XX-X
อาจารย์
พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
(นาใจแก้ว)
2
3-3004-00699-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) (สิงห์สุพรรณ)
3
1-4502-00141-XX-X
อาจารย์
พระมหาชัชวาล ฐิตคุโณ
4

3-4601-00833-XX-X

อาจารย์

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก

5

3-4401-00635-XX-X

อาจารย์

นายแก่นเพชร แฝงสีพล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
M.A. Philosophy
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Kurukshetra University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2550
2538
2538
2530
2561
2556
2549
2545
2541
2535
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9.2 สาหรับเปิดสอน ณ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ที่
ประชาชน
สถาบัน
1 3-2198-00026-XX-X
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย Ph.D. (Buddhist Studies)
University of Delhi, India
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)
M.Phil. (Buddhist Studies)
University of Delhi, India
ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) ม.ศิลปากร
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2 1-4111-00115-XX-X
อาจารย์
แม่ชีประครอง งามชัยภูมิ ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.ธรรมศาสตร์
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
3 1-4501-00087-XX-X
อาจารย์
นางสาวสุดารัตน์ วงค์คา ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.ธรรมศาสตร์
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
4 1-4801-00028-XX-X
อาจารย์
นางสาวบังอร พันธนะบุญ พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
5 3–2507 – 00291 - XX-X
อาจารย์
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.มหาสารคาม
(ภัทร เสนวรรณกุล)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2552
2550
2546
2542
2557
2553
2557
2553
2556
2552
2559
2548
2549
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9.3 สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับ
ที่
1

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3-4103-00336-XX-X

2

3-4708-00431-XX-X

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี ร.ด. (รัฐศาสตร์)
(สุระศักดิ์)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นายหาญ เถาตาจันทร์ M.A. (Indian philosophy and
Religion)

3

3-4701-01298-XX-X

อาจารย์

4

4-3461-00007-XX-X

อาจารย์

5

4-6130-02730-XX-X

อาจารย์

ศน.บ. (ปรัชญา)
นายเนรมิตร กุลมินท์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
พระครูสุนทรวินัยรส,ดร. ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
นายเศรษฐา ภูศรีโสม
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2559
2550
2544

Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2542
2540

ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2551
2545
2561
2548
2545
2548
2545
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
10.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
10.3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) ศาสนาเป็นสิ่งสาคัญที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณของพลโลก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาสาคัญที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ
2) ปัจจุบันนี้เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ศาสนา จึงมีความสาคัญในการพัฒนาจิตใจ
3) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถนามาปรับใช้กับพระพุทธศาสนา และ
การสอนทางพระพุทธศาสนาจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเผยแพร่
4) มีการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทาให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
ปรับ ปรุงนโยบายและกลยุทธ์การทางาน โดยนาหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการทางานที่มีห ลัก
คุณธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากล
5) มีการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 รวมทั้งการกาหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
6) นโยบายรั ฐ บาลตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562
7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
ชาติระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้อง
ดาเนิน การให้ เห็ นผลเป็ นรู ปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ส่งผลให้การพัฒ นาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตก
ได้เข้ามามีบ ทบาทต่อคนไทยเป็ น อย่างมาก ดังนั้น จึงต้องเน้ นให้ เข้าใจศาสนาโดยเฉพาะด้านจิต
วิญญาณ
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2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกระแสวั ฒ นธรรม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ได้ รั บ กระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3) สั งคมมี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ทุ ก รู ป แบบและก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ านต่ า ง ๆ
จึงจาเป็นต้องอาศัยหลักธรรมของศาสนาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
4) มีความตั้งใจและมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาทุกสถาบันที่จะทาการเผยแผ่
และประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจาวัน จึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนให้เข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์
5) มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งด าเนิ น การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายคณะสงฆ์ ไทย
ที่ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้ ว ยปั จ จั ย ส าคั ญ ของกระแสการเปลี่ ย นแปลงนโยบายรั ฐ บาล ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒ นธรรม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต และองค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ ดั งที่ ร ะบุ ในข้ อ 11 คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจาชาติและเป็นสื่อกลางที่สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็น
ในการพัฒ นาประเทศชาติให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและอนาคต มีรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.
2561 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561
บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ มีผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านประสบการณ์ และด้านทักษะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
การเรียนการสอนในหลั กสู ตรมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และสอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู้
ทัก ษะทางปั ญ ญา ทั กษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ คคล และความรับ ผิ ด ชอบ ทั กษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้บูรณาการสมรรถนะดิจิทัล สาหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
และวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือทางานในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย มี พั น ธกิ จ ที่ ส าคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสาหรับการสอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม
ศีล ธรรม และจริย ธรรม มีค วามคิ ด สร้างสรรค์ มีค วามสามารถในการวิจั ย มี ค วามพร้อ มต่อ การ
เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสาคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้า และ
การทาวิจัย จึงได้จัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจา การทัศนศึกษานอกสถานที่ การ
อภิ ป ราย หรือ ปาฐกถา โดยให้ นั กศึกษาได้มี ส่ วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการ
สัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
4) ด้ า นการทานุ บารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรม มีการจัดกิจกรรมการท านุ บ ารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมเป็นประจาทุกภาคการศึ กษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
3) กลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
4) หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกรายวิชาดาเนินการโดยการมีส่ วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทั้งในด้านการกาหนดอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบการประเมินผลการเรียน การวางแผนการบริหาร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา และมีหน่วยงานกลางคือกองบริการการศึกษาและศูนย์บริการ
วิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ รวมทั้งการส่งผลการเรียน
14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาก่อนประจาการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจาการและนอกประจาการให้มี
ความรู้และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการ
สร้างกาลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้
จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มี
คุณภาพที่นาไปสู่การสร้างกาลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของมนุ ษ ย์ ตลอดจนพั ฒ นาการของวิ ท ยาการใหม่ ที่ เป็ น ศาสตร์บู ร ณาการ และข้ ามวัฒ นธรรม
เป้ าหมายของการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์/ศึ ก ษาศาสตร์ ค รั้งนี้ จึ งมุ่ งเน้ น ที่ ก ารสร้า ง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
ลักษณะของหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทาขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีต
ที่พบว่ามีความซ้าซ้อน ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้ า ในการผลิ ตบัณ ฑิ ตวิช าชีพ ครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทาหลักสูตรวิชาชีพ
ครู (มคอ. 1) นี้ อยู่ ภ ายใต้ห ลั กการส าคัญ หลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดท าหลั กสู ตร
วิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้น
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผู้เรียน 2) การกาหนด
โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก ปัจจุบันและ
อนาคตรวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครูมีอิสระ
ในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา โดยยึด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งกาหนดขึ้นสาหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกาหนดโครงสร้าง
หลั กสู ตรให้ มีค วามยื ด หยุ่ น และสะท้ อ นอัต ลั กษณ์ ของผู้ เรีย น 4) การส่ งเสริม การจั ดท าหลั ก สู ต ร
รายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้
ในโลกดิจิทัล 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทาให้
ผู้ เรี ย นมี ส มรรถนะ ทางวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณและอุ ด มการณ์ ค วามเป็ น ครู และคุ ณ สมบั ติ
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ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร
15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) มีความเข้าใจต่อสภาวะสังคมปัจจุบัน มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่จะนามาประยุกต์ใช้
กับชีวิตได้ และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้ได้
2) มี คุ ณ ธรรม มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู และมี ค วาม
รับผิดชอบสูงต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทางานร่วมกัน
กับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
4) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
6) มี ความสามารถในการพิ จารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปั ญ หาทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์
แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) มีความสามารถในการติดตามพัฒ นาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา
1.2 ความสาคัญ
1.2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มีค วามรอบรู้ ทางด้านการสอนพระพุ ท ธศาสนาอย่างมีเหตุผ ล
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณสาหรับครู
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดาเนินชีวิตด้วย
ปัญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการ
สอน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.3 วัตถุประสงค์
หลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิ ต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในห ลั ก การท างพ ระพุ ท ธศาสนา การบู ร ณ าการ
การประยุกต์ใช้พุทธวิทยากับการศึกษา ศาสตร์การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ
เพื่ อ ใช้ ถ่ า ยทอดความรู้ สู่ ผู้ เรี ย น และสั งคม สร้ า งทั ก ษะแห่ ง การเรี ย นรู้ การคิ ด การแก้ ปั ญ หา
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
1.3.3 มีคุณ ธรรมจริย ธรรม อุดมการณ์ และจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพครู มีบุคลิ กภาพ
คุณ ลั กษณะคุณ สมบั ติ ความเป็ น ครูที่ดี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพั ฒ นางานให้ มีความเจริญ ก้าวหน้า
สามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทางานได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงโดยดาเนินการให้เสร็จภายใน
4 ปีนับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
▪ การพั ฒ นาการเรี ย นการ 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1. มีจานวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมการบุรณาการจัดการเรียน 2. มีรายวิชาการบูรณาการสอน
การสอน
พระพุทธศาสนา
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตร
3. มีรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
การทาแผนการสอนและการ
สอนพระพุทธศาสนา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผล 4. มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงตลอด
หลักสูตร
▪ การพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นาและ
สัมพันธ์
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
และจรรยาบรรณ
เป็นครู
3. มีรายวิชากฎหมายการศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
▪ การเปลี่ ย นแปลงจุ ด เน้ น 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ของหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
2. แบบประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. เนื้อหาในรายวิชาสาหรับกลุ่ม
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสาหรับกลุ่ม
วิชาชีพครูครบตามสาระการ
วิชาชีพครูให้ครอบคลุมตามสาระ
เรียนรู้ทั้ง 11ของคุรุสภากาหนด
การเรียนรู้ที่คุรุสภากาหนด
▪ การเพิ่ ม เนื้ อ หาใหม่ ๆ ที่ 1. เพิ่มเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุม
1. มีเนื้อหาครบตามสาระการ
สาคัญ
สาระการเรียนรู้ ทั้ง 11 สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 11 สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
2. จานวนกิจกรรมที่กาหนดให้
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
นักศึกษาเข้าไปสืบค้นสารสนเทศ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสืบค้นจากระบบ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปี
การศึกษาการแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 15 สัปดาห์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบอื่นที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา
15 สัปดาห์ รวมศึกษา 54 ชั่วโมงและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 คุณวุฒิของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา
2.2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผ่าน
การสอบคัดเลือกหรือหลักเกณฑ์อื่นที่สภาวิชาการกาหนด
2.2.1.2 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม
2.2.4 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.5 ไม่เป็นผู้ที่วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญ หาการปรับ ตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในชั้นเรียนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด การปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะน าการวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จั ดกิจกรรมนั ดพบนั กศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงระบบการเรียนการสอน
การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ
2.4.3 มี การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ ประจาชั้นแก่นักศึกษา ทาหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้คาปรึกษา แนะนา
2.4.4 จั ดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนาการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จานวน 360 รูป/คน
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
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2.5.2 มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย มหาปชาบดี เถรี วิ ท ยาลั ย ในพระสั ง ฆราชู ป ถั ม ภ์
ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.5.3 มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าฬสิ น ธุ์
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปีที่ 1
30
30
30
30
30
ปีที่ 2
30
30
30
30
ปีที่ 3
30
30
30
ปีที่ 4
30
30
รวม
30
60
90
120
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
770,000 1,540,000 2,310,000 3,080,000 3,850,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
420,000
840,000 1,260,000 1,680,000 2,100,000
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
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รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย

1,190,000

2,380,000

2562
140,000
70,000
140,000
100,000

2563
280,000
140,000
280,000
100,000

3,570,000 4,760,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
420,000
560,000
210,000
280,000
420,000
560,000
100,000
100,000

งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200 2924200
3274200
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท
หมายเหตุ : เป็นประมาณการที่ใช้กับทุกส่วนงานที่เปิดการศึกษาในหลักสูตรนี้

5,950,000
2566
700,000
350,000
700,000
100,000
1,774,200
3,624,000

2.6.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตาบลภู
หลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
770,000 1,540,000 2,310,000 3,080,000 3,850,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
420,000
840,000 1,260,000 1,680,000 2,100,000
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
1,190,000 2,380,000 3,570,000 4,760,000 5,950,000
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
งบใช้สอย ตอบแทน
140,000
280,000
420,000
560,000
700,000
งบวัสดุ
70,000
140,000
210,000
280,000
350,000
งบครุภัณฑ์
140,000
280,000
420,000
560,000
700,000
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200 2924200
3274200 3,624,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท
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2.6.3 มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าฬสิ น ธุ์
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณการรายรับ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
770,000 1,540,000 2,310,000 3,080,000 3,850,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
420,000
840,000 1,260,000 1,680,000 2,100,000
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย
ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ
1,190,000 2,380,000 3,570,000 4,760,000 5,950,000
ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
2566
งบใช้สอย ตอบแทน
140,000
280,000
420,000
560,000
700,000
งบวัสดุ
70,000
140,000
210,000
280,000
350,000
งบครุภัณฑ์
140,000
280,000
420,000
560,000
700,000
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรียน 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ)
งบดาเนินการ (เงินเดือน)
1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200 1,774,200
รวมรายจ่าย
2,224,200 2574200 2924200
3274200 3,624,000
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 31,774.28 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า

115

หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา

18

หน่วยกิต

- วิชาบังคับเรียน

12

หน่วยกิต

- วิชาเลือกเรียน

6

หน่วยกิต

35

หน่วยกิต

- รายวิชาชีพครู

23

หน่วยกิต

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

12

หน่วยกิต

62

หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับเรียน

42

หน่วยกิต

- วิชาบังคับเลือก

20

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

151

หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา

รวม

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

19

3.1.3 รายวิชา
1.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE1002
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
GE1003
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
GE1004
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance
GE1005
พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
GE1006
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
GE1007
ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
GE1008
ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
GE1009
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
GE1010
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Politics and Government of Thailand
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
Concepts of Philosophy and Sciences

3(3-0-6)

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

20

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solution
GE2003
มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
Man, Civilization and Religion
GE2004
ชีวิต ความสุข ความตาย
Life, Happiness and Death
GE2005
ความเป็นผู้นาและการจัดการ
Leadership and Management
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
Psychology and Modern Life
GE2007
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
GE3002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication
GE3003
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
GE3007
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE 3008

ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
GE 3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
GE 3010
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development
GE4003
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
Buddhism and Learning Skill Development
GE4004
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
GE4005
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Technology for Further Study
GE 4006
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
GE 4007
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาหรับงานยุคดิจิทัล
Program Application for Digital-Age Careers
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
BU5002
พระไตรปิฎกศึกษา
Tipitaka Studies

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
BU5004
การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
BU5006
ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
BU5007
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
BU5008
พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
2(2-0-4)
Buddhism and Contemporary Science
BU5009
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
BU5010
นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
BU5011
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
BU5012
พุทธศิลป์และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
BU5013
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
Virtues and Ethics for Teacher
ED1002
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Philosophy and Concepts in Education

3(3-0-6)
2(2-0-4)
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ED1003
ED1004
ED1005
ED1006
ED1007
ED1008

จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation in Learning
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research for Learning Innovation Development
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
Communicative Languages for Teachers

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in School 1
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practicum in School 2
ED1011
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Teaching Practicum in School 3
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Teaching Practicum in School 4

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2(80)
2(80)
2(80)
6(240)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
ED1093
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Curriculum Development and Teaching Buddhism Method
ED1094
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Supervision of Buddhism Teaching
ED1095
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
3(3-0-6)
Analytical Study of Buddha’s Teaching Method
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ED1096

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Information Technology and Instructional Media for
Teaching Buddhism
ED1097
กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Activities and Assessment of Teaching Buddhism’s Outcomes
ED1098
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Integration of Learning Management in Buddhist Essence Study
ED1099
พุทธปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Education in Buddhist Philosophy
ED1100
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
A Critical Study of the Buddha’s Life
ED1101
หลักพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Principle of Buddhism
ED1102
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Buddhist Research
ED1103
พุทธจริยศาสตร์
3(3-0-6)
Buddhist Ethics
ED1104
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
3(2-2-6)
Teaching and learning of Buddhism in educational institutions
ED1105
วิธีสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Teaching Buddhism Method
ED1106
ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhism Teaching skills
รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ED1107
ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Jataka and Buddhist Literature
ED1108
พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Buddhist Rites and Ceremonies
ED1109
ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
3(3-0-6)
Introduction to the Monastery, Sangha and Buddhist Disciples
ED1110
พุทธวิทยาการเมืองการปกครอง
2(2-0-4)
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ED1111
ED1112
ED1113
ED1114
ED1115
ED1116
ED1117
ED1118
ED1119
ED1120
ED1121
ED1122
ED1123
ED11254
ED1125

Buddhist Political Thought and Governance
พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Buddhism and environmental geography
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
Economics according to Buddhism guidelines
สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
Seminar in Buddhism
ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
Life in Theravada Buddhism Perspective
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Buddhism and Sufficiency Economy Philosophy
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
Main Sect Buddhism
พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
Buddhism and Contemporary Sciences
พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
Buddhist Proverbs and Glossaries
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
Thai Sangha Administration and Governance
การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
Buddhist Auspices and Protection
วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
Ways of Life of Thai Buddhist
การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติสาหรับวิชาชีพครู
Meditation and Dhamma Practice for Teacher’s Profession
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
Buddhist Problems Solution and Developm
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
Buddhism and Violent Problems Solution
พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
Buddhism and Supernatural

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-4)
33-0-6)
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ED1126
ED1127
ED1128
ED1129
ED1130
ED1131
ED1132

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Buddhism and Environmental Conservation
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Independent Studies of Budhhism interm of English Medium
การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
The Study of the Buddhist Texts
พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
3(3-0-6)
Buddhist Eloquence and Buddhist Logic
คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Characteristics
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Importance Buddhist Sacred Place and Objects
วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่
3(3-0-6)
Method of Preaching and Spreading Principles

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลัยและไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแล้วจะทาให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตร์ การจัดหมวดหมู่คณะวิชา
ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลาดับของรายวิชา
รายวิชากาหนดให้มีรหัสประจา จานวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมีความหมายดังนี้
ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ใช้คาย่อ GE
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
= GE 1xxx
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
= GE 2xxx
- กลุ่มวิชาภาษา
= GE 3xxx
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
= GE 4xxx
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2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา(Buddhism) ใช้คาย่อ BU 5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คาย่อ ED
- ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED 1xxx
- ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED 2xxx
ข. ตัวเลข จานวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา
2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลาดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น น(บ-ป-ต)
น=หน่วยกิต
บ=บรรยาย
ป=ปฏิบัติ
ต=ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3 หมายถึง 3 หน่วยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไม่มีปฏิบัติ
-6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 (4 ปี) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1101
EDxxxx

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
หลักพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก

รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
2
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0

6
6
6
5
6
6
6

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

28

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3001
GE3002
BU5002
ED1004
ED1009
ED1103
EDxxxx

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
พุทธจริยศาสตร์
วิชาเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1005
ED1093
EDxxxx
ED1095
ED1096

แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
วิชาเลือก
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา

หน่วย
กิต

3
3
3
3
2
3
3
20

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
2
0
3
3

0
0
0
2
80
0
0

6
6
6
5
0
6
6

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
2
3
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0
2

6
4
4
5
6
6
6
6

หน่วยกิต ทฤษฎี

3
2
2
3
3
3
3
3

รวม

22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6

GE3003
GE4001
BU5003
ED1002

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู
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0
3
3

80
0
0

0
6
6

รวม

2
3
3
20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
3
3
3

3
2
2
2
3
3

0
0
0
2
0
2

6
4
4
5
6
6

3
3
22

3
3

2
0

6
6

ED1010
ED1105
XXXXX

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1100
ED1098

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วิธีสอนพระพุทธศาสนา
เลือกเสรี

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา

ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1102
ED1094
ED1104

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
3
3

3
3
2
0
2
3
2

0
0
2
80
2
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6
5
0
5
6
6

20

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

30

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0

0

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ED1008
EDxxxx
ED1099
EDxxxx
EDxxxx
EDxxxx
XXXXXX

6
6

240

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู

3
2
3
3
2
2
3

3
3
3
3
3
2
3
20

วิชาเลือก
พุทธปรัชญาการศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
เลือกเสรี

รวม
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

0
2
0
0
2
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6
6
6
6
5
6

151

2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1101
EDxxxx

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
หลักพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก

รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
2
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0

6
6
6
5
6
6
6

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3001
GE3002
BU5002
ED1004
ED1009
ED1103
EDxxxx

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
พุทธจริยศาสตร์
วิชาเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1005
ED1093
EDxxxx
ED1095
ED1096

แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
วิชาเลือก
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา

หน่วย
กิต

3
3
3
3
2
3
3
20

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
2
0
3
3

0
0
0
2
80
0
0

6
6
6
5
0
6
6

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
2
3
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0
2

6
4
4
5
6
6
6
6

หน่วยกิต ทฤษฎี

3
2
2
3
3
3
3
3

รวม

22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6

GE3003
GE4001
BU5003
ED1002

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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0
3
3

80
0
0

0
6
6

รวม

2
3
3
20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
3
3
3

3
2
2
2
3
3

0
0
0
2
0
2

6
4
4
5
6
6

3
3
22

3
3

2
0

6
6

ED1010
ED1105
XXXXX

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1100
ED1098

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วิธีสอนพระพุทธศาสนา
เลือกเสรี

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา

ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1102
ED1094
ED1104

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
3
3

3
3
2
0
2
3
2

0
0
2
80
2
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6
5
0
5
6
6

20

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

0

0

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ED1008
EDxxxx
ED1099
EDxxxx
EDxxxx
EDxxxx
XXXXXX

6
6

240

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู

3
2
3
3
2
2
3

3
3
3
3
3
2
3
20

วิชาเลือก
พุทธปรัชญาการศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
เลือกเสรี

รวม
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

0
2
0
0
2
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6
6
6
6
5
6

151

3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1101
EDxxxx

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
หลักพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก

รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
2
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0

6
6
6
5
6
6
6

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3001
GE3002
BU5002
ED1004
ED1009
ED1103
EDxxxx

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
พุทธจริยศาสตร์
วิชาเลือก

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1005
ED1093
EDxxxx
ED1095
ED1096

แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
วิชาเลือก
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา

หน่วย
กิต

3
3
3
3
2
3
3
20

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
2
0
3
3

0
0
0
2
80
0
0

6
6
6
5
0
6
6

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
2
3
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0
2

6
4
4
5
6
6
6
6

หน่วยกิต ทฤษฎี

3
2
2
3
3
3
3
3

รวม

22

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6

GE3003
GE4001
BU5003
ED1002

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสาหรับครู

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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0
3
3

80
0
0

0
6
6

รวม

2
3
3
20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
3
3
3

3
2
2
2
3
3

0
0
0
2
0
2

6
4
4
5
6
6

3
3
22

3
3

2
0

6
6

ED1010
ED1105
XXXXX

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1100
ED1098

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วิธีสอนพระพุทธศาสนา
เลือกเสรี

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนา

ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1102
ED1094
ED1104

วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
3
3

3
3
2
0
2
3
2

0
0
2
80
2
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6
6
5
0
5
6
6

20

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

36

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ED1008
EDxxxx
ED1099
EDxxxx
EDxxxx
EDxxxx
XXXXXX

ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
วิชาเลือก
พุทธปรัชญาการศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
เลือกเสรี
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการ
ทุจริต พฤติกรรมการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่
แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต บทบาทของสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
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This course aims to have the students to study about the
corruption in Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the
behaviors of corruption, the defensive measure and anti-corruption, and the relevant
laws. The students will learn to raise awareness and consciousness, the value of anticorruption to people, state agency, and private agency, the administration based on
good governance, the participation of anti-corruption, the way of enhancing the
strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of corruption.
Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anticorruption commission, the development of personnel potential in term of anticorruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand.
GE1002

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาหลักคาสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคาสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ประยุ กต์ใช้ห ลักการทรงงาน หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพั ฒ นาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจาวัน แนวคิดและหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสัง คม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of
Sufficiency Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej,
the relationship between the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency
Economy based on the royal Idea, the application of His Majesty the King’s working
principles, the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and the concepts of
sustainable development in daily life. Besides, students have to learn the concepts
and principles of the royal projects initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej,
as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej in order to develop the model community according to the King’s
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and the
Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as the
sufficient economy and the change of the world in the present.
GE1003

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง
อาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายส าคั ญ ในการด าเนิ น ชี วิ ต กฎหมายที่ เ ป็ น ข้ อ บั ง คั บ ของสั ง คมและ
สหประชาชาติ หลั ก นิ ติ ธ รรม กระบวนการยุ ติ ธ รรทางเลื อ ก ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts,
the principles, and the meaning of justice administration in terms of civil laws,
criminal laws, and administrative laws, as well as the history and development of the
international justice process, the fundamental knowledge of law in general, the
essential law of life. Moreover, students will learn about the laws which are the
regulations of society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the
problems and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism
and the principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in
the process of justice and the law enforcement.
GE1004

สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับ
สากลและสั งคมไทย มโนทั ศ น์ เกี่ ยวกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน นโยบายการพั ฒ นาของรัฐ ที่ ส่ งผลต่อ สิ ท ธิ
มนุษยชน แนวคิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม
และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน
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This course aims to have the students study on human rights,
the role and the development of human rights in Thailand and international ranks,
the concept of human rights, as well as the state policy of development affected to
human rights. Students will also learn about the virtuous and ethic concept, and
cooperate social responsibility of the state personnel, the behaviors based on good
governance; furthermore, they have to study the ethical problems of globalization,
the effect to society, and the path to developing the virtue, the ethics and the
Buddha’s teaching in order to develop and promote the human rights.
GE1005

พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai
Astrology
ศึกษาประวัติ ความเชื่อในสั งคมไทยและสั งคมโลก ประวัติ ตานานพระ
ปริตรและคาถาหรือมนต์ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สาคัญในพิธีกรรมและ
ความเชื่อในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภท
ต่าง ๆ ปฏิทินปักขคณนาและการคานวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูป
ที่ส าคัญในประเทศไทย ตระกูล พระเครื่องไทยที่ส าคัญ พุทธคุณ พระเครื่องไทย ประวัติและตารา
โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคานวณและการใช้ปฏิทิน
จันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ โหราศาสตร์กับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study on; the history
and belief of Thailand and global communities, the history and legend of the verses
of safeguard, the holy stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the
verses, the verses which are important to ceremony and belief in Thailand. Students
will also learn about the belief of the spells and holy stanzas in Thai society, the
types of holy stanzas and chanting, the polynomial calendar and the calculation of
the polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic Buddha images, as well as
the Buddha image in Thailand, the categories and qualities and of the amuletic
Buddha images. Besides, students will study about the history and textbooks of Thai
and universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well as they will learn
how to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science,
and the astrology and the Buddha’s teaching.
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GE1006

พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสา รู ป แบบ แนวทาง
กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคาสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มา
แนวคิดจิตอาสา แบบอย่างบุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒ นาและสร้าง
คุณ ลั กษณะความเป็ น จิตอาสาตามแนวคิด ระเบี ยบ สามัคคี บ าเพ็ ญ ประโยชน์ของมหาวิท ยาลั ย
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียรู้
กระบวนการสร้างจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาสมัครโดยผ่านกระบวนการทากิจกรรม
อาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept,
the principle, and the way of public mind, the pattern, method, and process of
public-mind affair for self and social development, the public-mind concept based
on the teaching of the Lord Buddha, and the people as the model with public mind
in the history of Buddhism. Students will also learn how to develop and construct
the characteristics with public mind based on the concepts, rules, harmony and
benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning the process of publicmind making, benefit making, or volunteering through the process of public-mind
activities for society and other opportunities.
GE1007

ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
รูป แบบความเชื่อและการดาเนิ น ชี วิต ของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสั งคม และวัฒ นธรรม
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ชาติ พั น ธุ์ แ ละการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม วัฒ นธรรมตะวั น ตก
วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมและกระแสโลกาภิ วั ต น์ กั บ ผลกระทบทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต หลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical
history of Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai
people’s belief and way of life, the structure of economy, society, and culture,
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Buddhism as the cradle of culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the
variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural communication. Students
will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN culture as well as
Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture and
way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of
multicultural community.
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมี
ส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับ
ความเป็นพลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept,
principle, and body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics
according to the constitution, and the maintenance of human dignity and value.
Moreover, students will learn about the peaceful co-existence in Thai society and
world community based on the principle of tolerance, as well as the development
and peaceful participation, the development of public mind in order to incubate the
good citizenship based on Buddhism.
GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอ
แนวทางการปรับตัว การแก้ปัญหาและการพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักคาสอน
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and
investigate the information about the change of Thai society and world society from
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variousresources, as well as propose the way of adaptation, the solution and
developmentof citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the
realization, including the adaptation in the social change.
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการ
แผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐและสิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students study about the
evolution of politics and government in Thailand, public administration, local
government, political party, election, including constitutional organization, the
fundamental state policy, human rights, and the politics and government based on
Buddhism.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ สานักปรัชญาและกลุ่มสานักคิดวันตก
และตะวันออก โดยศึกษาให้ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผลเพื่อการแสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดาเนินชีวิตและทางานตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดารงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of
philosophy and sciences, the basic concept of sciences, the difference s between
philosophy and sciences, the house of philosophy and the house of thinkers in the
west and the east by scrutinizing metaphysics, epistemology, ethics, logic, including
the use of reason to seek knowledge and decision making. Students, moreover, will
learn the way of life and works based on the principle of philosophy and religion, as
well as how to apply the concepts of philosophy and sciences for life.
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GE2002

การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ ภาษากับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ การตัดสินใจ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกต์การคิด
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาวิเคราะห์และอิบายข้อมูลข่าวสาร
ในโลกปัจจุบันและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the principle, the
concept, and the process of logical thinking. The searching of information and
knowledge, language and reasoning, creative thinking ang problem solution, creative
thinking techniques, and decision making. Besides, students will learn how to analyze
and conclude the information in order for thinking and decision making, how to
apply mathematical thinking, scientific thinking, and social science thinking in order to
solve problems, analyze and explain the news information in the current world, and
how to make decision based on the received information, including the way of
thinking based on Buddhism.
GE2003

มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึกษาธรรมชาติของมนุ ษ ย์และสั งคม พั ฒ นาการและความสั มพั นธ์ของ
มนุ ษ ย์ ในอารยธรรมและวัฒ นธรรมต่ าง ๆ ในมิติท างสั งคม ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง ความเชื่ อ ลั ท ธิ แ ละศาสนา ที่ มี ผ ลต่ อ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม
พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารยธรรม
This course aims to have the students study about the nature
of mankind and society, the development and the relationship between mankind
with civilization and various cultures in social dimension as well as study the history,
culture, economy, politics, belief, creed and religion which affect the concept and
action of mankind and society, including Buddhism, mankind, and civilization.
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GE2004

ชีวิต ความสุข ความตาย
3(3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของ
ชีวิต ชีวิตกับการเรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการ
เปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาและวิธีก ารแก้ ไขปั ญ หาชีวิต มิติ ข องความสุ ข ศิ ล ปะการด าเนิ น ชีวิต อย่างมี
ความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดาเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดารงชีวิตให้มีความสุข
และการตายอย่ างสงบตามหลั กพระพุ ท ธศาสนา กรณี ศึก ษาบุ คคลตัว อย่ างในการใช้ ชีวิตอย่ างมี
ความสุข
This course aims to have the students study the concept and
theory about life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and
family planning, life design and life in the changing world, the problem and solution
of life, dimension of happiness, arts of living with happiness, self-performance for
body and mind wellness, and way of life with aesthetics. Moreover, students have to
study about the concept and belief of death, life and death, post-death condition,
living with happiness and death in peace based on Buddhism, including case studies
of the models who live with happiness.
GE2005

ความเป็นผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น า บุ ค ลิ ก ภาพ ลั ก ษณะและ
บทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและการทางานเป็นทีม หลั กการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการ
ตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
เชิงกลยุ ทธิ์ แนวทางในการพัฒ นาทักษะความเป็นผู้ นา พระพุทธศาสนากับการพัฒ นาบุคลิกภาพ
ภาวะผู้นาและการจัดการ และการประยุกต์ใช้หลักธรรในพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นาและการ
จัดการ
This course aims to have the students study the concept and
theory of leadership, the personality, character, and roles of leader, team building
and working, the principle and theory of management, self-management, crisis
management, change management, conflict management, and strategic
management. Furthermore, students will learn about the way of developing
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leadership skills, Buddhism and personality development, the condition of leader
and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in order for
leadership and management.
GE2006

จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Psychology and Modern Life
ศึกษาศาสตร์และธรรมชาติทางสมองของมนุษย์ การเข้าใจและการควบคุม
อารมณ์ จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์
รวม การปรั บ ตั ว สู่ สั งคมสมั ย ใหม่ การรักษาความรัก และความสุ ข ในชี วิตสมั ย ใหม่ และการเป็ น
พลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลาย
ของมนุ ษ ย์ ในด้ า นชาติ พั น ธ์ วั ฒ นธรรม และทั ศ นคติ เพื่ อ ความผาสุ ก ในชี วิ ต หลั ก จิ ต วิ ท ยาใน
พระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมี เมตตาและการให้อภัย การแก้ปัญหาและการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and
nature of human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of
living, the motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the
adaptation for modern life, the preservation of love and happiness in modern life,
and the good citizenship in modern life as well. In addition, students will learn how
to apply the concept and theory of psychology for understanding the variety of
mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for happiness of life.
Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration and
mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to
solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the
principle of psychology.
GE2007

การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ภ าพและสั ง คม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุข
ศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒ นาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ างสั ม พัน ธภาพที่ ดีกับ ครอบครัว เพื่ อน สั งคม กระบวนการทางประชาสั งคมเพื่ อกาหนด
บทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่าง
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รอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับ
ชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อ
สุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to
apply the principle and process of physical education, health education, and
recreation, and also learn the principle of choosing the activities which develop life
skills and health, the provision for activities to enhance the good relationship with
family, friends, and society, and the civil society process for determining their own
roles involved with the learning process of sex education and AIDS education
carefully. Additionally, students have to study about additive substances, poisonous
substances, and accidents in community, including the activities for health which are
involved with community, the public policy for health, monks and health care, and
the seventy-five rules of training for good health in Buddhism.
(2) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิ ด ทั่ ว ไปของการสื่ อ สาร ภาษากั บ การสื่ อ สาร การใช้ ภ าษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป ประเด็น จากเรื่องที่ฟั ง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสี ยงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ การสืบค้นและการอ้างอิงเพื่อการนาเสนอและการ
สื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์
This course aims to provide the students opportunities to
study the general concept of communication, Language and communication, use of
standard and contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of
Thai language in the appropriate situation. In addition, students have to analyze and
conclude the idea from what they have heard and watched critically, and to read
aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written works.
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Students will also have to write many types of writing based on the writing
principles. the appropriate manners for listening, speaking, reading and writing, the
practice of listening, speaking, reading and writing skills for daily life communication
and the base of seeking knowledge will also be focused. Besides, students have to
learn about searching and referring for presentation and communication with mixed
media and online networking.
GE3002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Language for Communication
พัฒ นาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทั กทายและการแนะน าตัว การบรรยายลั กษณะบุ ค คล สิ่ งชอง สถานที่ การ
สอบถามเส้ น ทางและการบอกทิ ศ ทาง การแสดงความรู้สึ ก การอ่ านข่าว ประกาศ โฆษณาและ
บทความสั้น ๆ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อ
การสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
This course aims to have the students develop English
communicative skills in various situations in daily life, greeting and introduction, the
description for personality, objects, and places, as well as asking and answering
directions, feeling expression, reading news, announcement, advertisement, causerie
and Dhamma in English. in addition, students have to develop English listening,
speaking, reading and writing skills which are necessary for communication, including
searching electronic information, referring, learning from various types of learning
media, electronic database, and printing media.
GE3003

ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คาศัพท์และสานวนที่
เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
สาคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ชีวิตประจาวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ
เพื่อการบรรยายธรรมะและการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

48

This course aims to have the students develop their listening
and speaking skills with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily
effective communication, describe the details, summarize the important idea, and
listen to short conversations or messages and tell the main idea. Students also have
to learn how to use sentences and idioms involved with their surroundings, e.g.
responding in daily life, making contact, taking a trip, traveling, including English for
Dhamma preaching and Buddhist tourism.
GE3004

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ การสรุปความ และแสดง
ความคิดเห็น เทคนิคและวิธีการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจาวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึก
วิเคราะห์องค์ประกอบชองคาและคาผสม ฝึกเขียนคาตามคาบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อม
ทั้งจับใจความสาคัญ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายส่งคมออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course aims to have the students develop English skills for
learning, summarization, opinion expression, techniques and methods of English four
skills in daily life, as well as reference and context in order to practice the analysis of
word components and compound words. Moreover, students have to practice the
dictation and summarization and also getting the main idea from what they have
heard, as well as students have to learn how to use English dictionary for reading
and writing by using information systems media, online social network, and electronic
database
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
ภาคภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใช้อักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ
ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and
Dhamma topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition,
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Roman alphabets and the use of Roman alphabets for Buddhist works in English,
English technical terms in Buddhism, English for Dhamma explanation and
description, English for academic works and Dhamma propagation will be focused.
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers Preparation
ศึกษาหลักการและพัฒ นาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนว เน้นการ
ตอบคาถามในการสัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัคร
งาน การเขียนจดหมายอีเมล์เพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
This course aims to have the students study the principle of
English use in advance and develop the ability of English use in advance for
entrepreneurship and job application in terms of listening, speaking, reading and
writing, and also focus on answering in interviews, reading news, advertising e.g.
goods, products, or jobs. Additionally, email writing for job application, resume
writing, writing for job application and sharing opinions will be focused in this course.
GE3007

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและ
หลักไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและ
เรียบเรียงประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนา
โต้ตอบและสื่อสารในชีวิตประจาวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหา
คาศัพท์จากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจาและอ่านตัวอักษรจีนที่
ได้ถูกต้อง
This course aims to have the students study the principle and
system of Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking,
reading and writing. Students will be able to communicate and compose simple
sentences, to practice listening with Chinese simple media, to compose responsive
sentences and to communicate in daily life by using the simplicity of sentence
structures. Besides, students will learn the principle of searching vocabulary from
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dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until they can
remember and read Chinese alphabets correctly.
GE 3008

ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด
ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษา วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand
about the languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN
languages, the individual and mutual characters of thinking, and the value express
through language, literature, and writing.
GE 3009

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสานในชีวิตประจาวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนาเสนอข้อมูลหรือ
บรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ การ
เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใช้ภาษาไทย
ในการบรรยายธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์
This course aims to have the students study and practice Thai
language for communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for
careers from various types of media. In addition, students will learn about the
presentation of information and summarization, public relations, spokesman, masters
of ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of
Thailanguage on online community.
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GE 3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Report Writing
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ห ลั ก การเขี ย นรายงานการปฏิ บั ติ ง าน การเลื อ กใช้ ถ้ อ ยค า
สานวน ระดับภาษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิด และการเขียนเนื้ อหาตาม
ขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงาน
การศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดู
งาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวางและรายงานนาเสนอภายในองค์กร
This course aims to have the students study and practice the
principle of performance report writing, the selection of words, idioms, or language
types, the data collection for planning report writing by using the principles of
analysis, synthesis, and evaluation. Besides, students will learn the process of
thinking arrangement, content writing in regular stages, as well as writing report of
teaching practicum report, other types of performance report writing, research report,
travel report, progressive report, meeting report, field study report, analysis report for
alternatives, presentation report in organization.
(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจัยและการสารวจความคิดเห็น
สมมติฐาน ค่ามาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การอ่านและการแปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ในสั งคมการเปลี่ ย นแปลง การน าข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ไปใช้ ในการทางการบริ โภคและการเรี ย นรู้ ใน
ชีวิตประจาวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ
This course aims to have the students study the principle and
selection of statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard
score, measurement, data collection, population, representative sample, analysis of
statistical data, as well as data interpretation and transformation. In addition,
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development and learning in the changing society, how to apply the statistical data
for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in
statistics.
GE4002

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
Mathematics for Thinking Skills Development
ศึกษาการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเน้นทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ
ทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ และ
ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
This course aims to have the students study the practice of
mathematic skills and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills,
communicative skills, mathematic communication and presentation, mathematic
knowledge connection skills, mathematic connection for careers, and creative
thinking skills.
GE4003

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการ
ทางปัญญา มิติความรู้และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสาคัญของทักษะการ
เรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระพุ ท ธศาสนากั บ การเรี ย นรู้ ในทศวรรษที่ 21
หลักธรรมสาคัญเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและการนาเสนอในเชิงวิชาการ
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
This course aims to have the students study the vision and
paradigm of knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge
dimension, the process of knowledge development in Buddhism, the important
concept of learning skills in the 21st century, as well as the relationship between
Buddhism and learning in the 21st century. Moreover, the important teaching of the
Buddha for learning skill development, digital literacy, analytical thinking, the
selection of information resource, the assessment of analysis, the composition and
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presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs will be
focused.
GE4004

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิด
และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒ นาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ
แนวคิดและ เทคนิคการนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ใน
ปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสาคัญของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนา
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction
to the history of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial
intelligence, solving problems and developing effective artificial intelligence,
concepts and techniques of using artificial intelligence to help develop learning,
technology of artificial intelligence and how to bring artificial intelligence to help
promote and disseminate Buddhism.
GE4005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
การน าไปใช้ การใช้สื่ อมัล ติมีเดีย และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และฐานข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ เพื่ อ
การศึกษาค้นคว้า กฎหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
This course aims to have the students study the concept and
principle of information technology system, the use of the computer operating
system which is necessary for operation, the information literacy skills, the searching,
collecting, analyzing and synthesizing information for research presentation and
technology reference of geoinformatics and for application. Students will also learn
the use of multimedia and online social network, electronic database for study,
including law and ethics of using information technology.
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GE4006

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่ าทัน
ต่อสถาการณ์ความเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและ
โภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจาวัน
This course aims to have the students study the process of
science, the change and progression of science, technology and innovation, the
cause, effect and solution of changing situation of ecosystem and environment as
well as the scientific skills and process for the literacy of changing situation in terms
of environment, agriculture, energy, communication, food and nutrition, health and
hygiene etc. in order for life quality. Additionally, students will learn how to apply
the Buddha’s teaching and science for developing life quality in daily life.
GE4007

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาหรับงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Program Application for Digital-Age Careers
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรกรมประมวลผลคาและโปรแกรม
ตารางงาน การสร้างเอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวก
เอกสาร การสร้างสูตรคานวณในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้
โปรแกรมตารางงานร่ว มกับ โปรแกรมส านักงานอื่น ๆ เพื่อสนับ สนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การ
ประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นและเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
This course aims to have the students study the introduction
and technique for the application of word processor, spreadsheet, creating original
document, creating a mail merge, creating contents, index arrangement, document
combination, and creating various types of calculation formulae. In addition, student
will learn how to create charts, how to use the function, how to apply spreadsheet
program cooperated with other types of programs used in office in order to support
works of organization in the digital age, including how to use the application and
online social network in accordance with law and ethics.
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

55

3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History and Development of Buddhism
โลกทัศน์และกระบวนทัศน์ก่อนพุทธกาล สานักคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติ
เชิงวิเคราะห์ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ภูมิศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติ วิธีคิด
และคณลักษณะพิเศษแห่ งพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสาคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคม
และองค์ กรทางพระพุ ทธศาสนาในประเทศไทยและต่ างประเทศ วั ดและพระสงฆ์ ไทย นั กคิ ดทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ส าคัญ การจั ดการศึกษาพระพุ ทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลั ยสงฆ์ การ
ส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
This course aims to have the students study the vision and
paradigm of pre-Buddhist era, the office of thought before Buddhist era, the
analytical history of the Buddha, the convocation, the sects of Buddhism, the male
disciples, the female disciple, Buddhism in Thailand and other countries, geography
of Buddhism, and Buddhism as the national religion of Thailand. Students will also
learn the method of thinking and the outstanding characteristics of Buddhism, the
Triple Gem, the important days, Buddhist ceremonies, The Sangha Supreme Council
of Thailand, Buddhist organizations of Thailand and other countries, temples and
Buddhist monks in Thailand, important thinkers of Buddhism, the education
management of Buddhism in Thailand and Buddhist universities, the promotion and
protection of Buddhism, including the study on Buddhism situation in the present
time.
BU5002

พระไตรปิฎกศึกษา
3(3-0-6)
Tipitaka Studies
ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้างพระไตรปิฎก การจัดหมวดหมู่หลักธรรในพ
ระไตรปิ ฎ ก ประเภทและล าดั บ ชั้น คั มภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา หลั ก พระธรรมวินั ย ภู มิ ปั ญ ญาใน
พระไตรปิ ฎ กโดยศึ ก ษาวิ เคราะห์ พ ระวิ นั ย ปิ ฎ ก พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก และพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก หลั ก
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การศึ ก ษา การเมื อ ง การปกครอง การบริห ารในพระไตรปิ ฎ ก การวิ เคราะห์ ตี ค วาม และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพระไตรปิฎกในการดารงชีวิต
This course aims to have the students study and analyze the
structure of Tipitaka, the classification of Dhamma in Tipitaka, types and categories of
Buddhist scriptures, the principle of Dhamma and Vinaya, the wisdom in Tipitaka by
analyzing Vinayapitaka, Sutta-pitaka, and Abhidhamma-pitaka, as well as the principle
of education, politics, government, the administration in Tipitaka, the analysis,
interpretation and application of Tipitaka in living.
BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
ศึกษาไวยากรณ์ ภาษาบาลีและสันสฤต หลักการอ่านและแปลภาษาบาลี
และสั น สกฤต ศั พ ท์ บ าลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย คั ม ภี ร์ภ าษาบาลี แ ละสั น สกฤตที่ ส าคั ญ ของ
พระพุทธศาสนา และฝึกวิเคราะห์เนื้อหาย่อ ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและ
สันสกฤต
This course aims to have the students study the basic grammar
of Pali and Sanskrit, the principles of reading and translation of Pali and Sanskrit, Pali
and Sanskrit vocabulary in Thai, Pali and Sanskrit scriptures of Buddhism, and practice
analyzing short contents about Buddhism from Pali and Sanskrit documents.
BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการ
ปฏิบัติธุดงค์ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสานักกรรมฐานที่สาคัญในประเทศไทย และการ
ออกฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
This course aims to have the students study the concept,
principles and methods of meditation practice in Buddhism, the principles of Austere
practices, the important meditation institution in Thailand and meditation practice
according to the rules of university.
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BU5005

พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
สถานการณ์ พระพุ ท ธศาสนาหลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน การเกิ ด นิ ก ายใน
พระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธศาสนานิ กายเถรวาทและนิ กายมหายาน แนวคิ ดและหลั กการส าคั ญของ
พระพุทธศาสนานิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานที่สาคัญ
This course aims to have the students study the Buddhism situation
of the post-Nibbana, the occurrence of Buddhist sects, Theravada Buddhism and Mahayana
Buddhism, the concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major
sect of Mahayana, Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and
the Buddhist important thinkers of Mahayana.
BU5006

ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
ความรู้พื้นฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของศาสนา สถานะปัจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธ์ และศึกษาพระพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน วรรณกรรมที่สาคัญ ในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์ บริห ารจัดการวัด การ
บริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ หลักการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการวัดของชุมชน
This course aims to have the students study the Introduction to
religions; the cultural, economic, social and political concepts of religions; the
current situations of religions in the global society; the principles of religious
relationship; Theravada Nikaya and Mahayana Nikaya in Buddhism; the important
Buddhist literature works; the conditions of monastery management; monastery fund
management, monastery accounts management, and the investigation; the principles
of the community’s participation in monastery management.
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
ศึ ก ษาหลั ก การ วิ ธี ก ารและยุ ท ธศาสตร์ ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
คุณสมบัติและการพัฒนาคุณลักษณะนักเผยแผ่ที่ดี ยุทธศาสตร์ การกาหนดเนื้อหา และการออกแบบ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ การ
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ใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารและการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบายธรรมะและฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ
This course aims to have the students study the principles,
methods, and the strategies of Buddhism propagation, the attributes and
development of good personalities of Dhamma preachers, and the strategies,
content determination, design for Buddhism propagation with information
technology. In addition, students will learn about the application of online social
network, the English use of communication and Buddhism propagation, English
technical terms in Buddhism, the practice of Dhamma conversation and explanation
as well as the practice of English Dhamma writing.
BU5008

พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย
2(2-0-4)
Buddhism and Contemporary Science
โลกทัศน์พระพุทธศาสนาว่าด้วยความรู้และความจริง โลกและชีวิตกับการ
เปลี่ยนแปลง ความเข้าใจในหลักอริยสัจ กฎแห่ งกรรม และการตีความคาสอนพระพุทธศาสนาใน
บริ บ ทสั งคมการเปลี่ ย นแปลง พระพุ ท ธศาสนากับ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละศาสตร์ส มั ยใหม่
พระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาในสภาวการณ์โลกการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study the vision of
Buddhism for knowledge and truth, the world, life and change, the understanding of
the Four Noble Truth, the law of Khamma, the interpretation of the Buddha’s
teaching in the changing social context, Buddhism, technology science and modern
science, including Buddhism and learning in the 21st century, the analysis of
Buddhism and problem-solving, and the development of world circumstances of
change.
BU5009

พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ พระสงฆ์ ใ นพระพุ ท ธศาสนา
ความหมายและคุณสมบัติของพระสงฆ์ บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์กับการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย ความสาคัญและคุณค่าของพระสงฆ์ต่อสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
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ดูแลสุขภาพ สถานการณ์การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการช่วยเหลือผู้อื่นของพระสงฆ์ การส่งเสริม และสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของพระสงฆ์ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยของพระสงฆ์
This course aims to have the students study the background
and history of Buddhis monks, the denotation and qualification of Buddhist monks,
roles and duties of Buddhist monks, Buddhist monks and observance of DhammaVinaya, the importance and value of Buddhist monks to Thai society. Moreover,
students will learn the concepts and theories about healthiness, the present
situation of Buddhist monks’ healthiness, the national constitution of monks’ health
in 2017, the way of self-caring and helping humanity, the promotion and support of
caring Buddhist monks’ health, including the seventy-five rules for training for
Buddhist monks’ health.
BU5010

นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
2(2-0-4)
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงพุทธ วัด
และพุทธสถาน พุทธศิลป์และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน กฎหมายเกี่ยวกับโบราณคดีและวัดใน
พระพุทธศาสนา บทบาทและหน้าที่ของวัดต่อสังคม วิธีการการอนุรักษ์และการพัฒนาวัด นวัตกรรม
การบริหารจัดการวัดที่ดี นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การ
ประยุกต์วัดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และศึกษากรณีวัดตัวอย่างที่บูรณาการด้วยการท่องเที่ยว
This course aims to have the students study the concepts and
theories of tourism, Buddhist tourism, temples and Buddhist places, Buddhist arts
and Buddha images in temples and Buddhist places, the law of archaeology and
Buddhist temples, the roles and duties of temple to society, the way of temple
conservation and development, including the innovation of temple administration
and the innovation of temple administration for Buddhist tourism. Students also will
learn how to apply the temples for tourism, and study the samples of temples
integrated as for tourism.
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BU5011

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สาคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
โดยศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ส าระสั ง เขป ลั ก ษณะเด่ น วิ วั ฒ นาการ ในแง่ คุ ณ ค่ า และอิ ท ธิ พ ลที่ มี ต่ อ
สังคมไทยและพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคาหลวง
มหาเวสสั น ดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เป็ น ต้ น ศึก ษาประวัติ และผลงานปราชญ์ ช าวพุ ท ธไทยทั้ ง
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
This course aims to have the students study the significance of
Buddhist literature since Ayutthaya period to present by studying and analyzing the
abstract, the dominant feature, the evolution in terms of the value and the influence on
Thai society and Buddhism, namely Trai Bhum Pra Ruang, Magalatthadipani, Paññasajataka,
the royal version of Mahajati, Maha Vessantara Jataka, Phra Pathomsombodhikatha, and so
on. In addition, students will learn the biography and works of Thai Buddhist philosophers
as both monks and lay people including Buddhist literature in regions of Thailand.
BU5012

พุทธศิลป์และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
ความหมายประวั ติ ค วามเป็ น มาขอบเขตและประโยชน์ พุ ท ธศิ ล ป์
วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป์ในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์
พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่าง ๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
This course aims to have the students study the meaning, the
history, the range, and the usefulness of Buddhist arts, the evolution and the influence of
Buddhist arts in terms of architecture, sculpture, painting, Dhamma philosophy, and
characteristic objects of Thai arts and cultures both pre-history and history period, the
relation between Buddhist arts and various sciences, the school the preservation, the
conservation, and the administration of Buddhist arts.
BU5013

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
ศึกษาประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย โครงสร้างการบริหารและการ
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ปกครองคณะสงฆ์ไทยการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร
และอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช
และมหาเถรสมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ส่วนราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
กับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
This course aims to have the students study the history of the
Sangha administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha
governance of Thailand, the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the
relationship between Sangha kingdom and royal kingdom, the law involved with the
Sangha Administration and governance. In addition, students will study the honorific
ranks of Supreme Patriarch (Somdech Phra Sangharaja), and the Sangha Supreme
Council of Thailand, the education management of Sangha, department of
government service, including government administration and Administration and
Sangha Governance of Thailand.
2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู
3(3-0-6)
Virtues and Ethics for Teacher
ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสาคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและ
กัลยาณมิตร การปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู ความประพฤติและ
การปฏิ บั ติต นตามจรรยาบรรณของวิช าชี พ การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แ ละบู รณาการองค์ ความรู้
เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มของครู จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู การพั ฒ นาผู้ เรีย นด้ ว ยจิ ตวิญ ญาณความเป็ น ครู
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการเป็ นครูที่ดี ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการนาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู
This course aims to have the students study the roles, duties,
and the importance of teacher, teachers as venerable persons and good friendship,
the cultivation of faith in teaching profession and the spirit of teacher, the behaviors
and performance based on the ethics of teaching profession, as well as the analysis,
synthesis, integration of the body of knowledge involved with the teacher values.
Additionally, students will learn the educational law and the law involved with
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teaching profession, the organization of teaching profession, the standard of teaching
profession, the development of teaching profession, self-development as a good
teacher, the omniscience of change, including the Dhamma application as the
standard of teaching profession.
ED1002

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy and Concepts in Education
ศึกษาความหมายและความสาคัญของปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ปรั ช ญาการศึ ก ษาและแนวคิ ด ทางการศึ ก ษาที่ ส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การศึ ก ษา ปั ญ หา
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา แนวโน้มการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา
This course aims to have the students study the meaning and
the importance of philosophy and education concepts, the philosophy of education
and the concepts of education which is important and influential to education
management, education problems, the education reformation, the future tendency
of education, including Buddhism and education.
ED1003

จิตวิทยาสาหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒ นาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ของจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ ใช้จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คาแนะนา
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Study of psychological concepts and theories: psychology of
human development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology,
learning psychology, educational psychology, guidance psychology, and counseling
of various psychological branches; application of psychological theories to support
the learner’ s learning proficiency and recommendation to assist the learner with
better quality of life.
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ED1004

หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทาหลักสูตร องค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนที่สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิด การวางแผนการเรียนและการ
สอน การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การฝึกเทคนิคและทักษะต่าง ๆ ในการสอน การฝึก
ปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กาหนดในแผนการสอน
This course aims to have the students study the meaning and
importance of curriculum, curriculum theories, principles and concepts of curriculum
design, elements and structures of the basic education curriculum, curriculum
implementation to local surroundings, and learning management science of teaching
procedures in accordance with learning content. In addition, students will have to
learn about learner-centered learning activities, the management of ExperienceBased Learning, case study and reflection practices, learning planning, practical
lesson plans, practical teaching techniques and skills, and practical teaching upon
specified lesson plans.
ED1005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อ สารการศึ ก ษาและ การเรี ย นรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี ดิ จิทั ล การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัด การเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู เรียน
ใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ผูเรียนที่มีความ ตองการพิเศษ การวิเคราะห การเลือก การ
ออกแบบ การพัฒ นา การประเมิน การบูรณาการและการประยุกตใช นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภ าพ การไม่ ละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา ใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูที่ดี มีความรอบรู
และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง
Principles, approaches, and theories of innovation and
information technology for educational communication learning; digital technology
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laws and codes of ethics; using digital technology for design of learning management
according to the nature of major areas of study to develop intellectual and
innovative learners; learners with special needs; analysis, selection, design,
development, evaluation, integration and application of using innovation and
information technology for educational communication and learning efficiently,
infringement of an intellectual property, applying reflections to self-development to
be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy.
ED1006

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
Principles, concepts and practices of measurement and
evaluation in learning; principles of construction of test and evaluation instruments;
measurement and evaluation in practices: authentic measurement and evaluation,
nature of measurement and evaluation in each subject; implementation of
evaluation results for learning development.
ED1007

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของ
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ทาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย
นาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Research principles, concepts and theories; research guidelines;
characteristics of educational research and action research in the classroom; research
implementation and production for learning innovation development; research for
instructional innovation development and learner development; planning for
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educational research: research design, development of research instruments, data
collection, data analysis, research report, and implementation of research results for
instruction.
ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอน การนาเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม
Communicative Language for teachers: principles, theories,
techniques of Thai and foreign usage for listening, speaking, reading, writing and
gestures to communicate the meaning; academic presentation and social services.
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(80)
Teaching Practicum in School 1
การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน การ
สังเกตปัญหาของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการ
เยี่ยมบ้านกับโรงเรียนในการประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจาก
อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative
Assistant in classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work,
to visit the project and home of students by cooperative teacher with parent and
community. Teaching and environment teaching for learning as teacher or another
activity in school under supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
teacher.
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ED1010

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(80)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจาชั้น
งานให้ความรู้ และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทาโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครู
พี่เลี้ยง
Operation as assistant teacher in school include helping the
class teacher, knowledge work, students training, teach, teaching media product and
evaluation, activity development, knowledge sharing or exchange under supervisory
of supervisor and the school cooperative teacher.
ED1011

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(80)
Teaching Practicum in School 3
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองสอนในสถานศึ ก ษาโดยบู ร ณาการความรู้ทั้ งหมดมา
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Operation try out on teaching practice in school by integration
all the knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages
students to learn and be happy, organize learning activities that encourage students
to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern
educational innovations, study the characteristics with the process of the correct
research methodology and apply for develop themselves to be expert, modern, and
world change under supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
ED1012

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(240)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก การวัดและประเมิน ผล และน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นาผู้ เรียน การวิจัยเพื่ อพั ฒ นาผู้ เรีย น การ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และ
ครูพี่เลี้ยง
Teaching practicum to be a teacher of main major subjects;
measurement and evaluation; implementation for learner development; research for
learner development; knowledge sharing or exchange; educational seminar under the
supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1093
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Curriculum Development and Teaching Buddhism Method
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมายและความส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบของหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการหลักสูตรและการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต หลักการ แนวคิด
สาระสาคัญและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรการจัดการศึกษาโรงเรียน
วิถีพุทธ
Study of the meaning and importance of curriculum, structure and
components of curriculum, the method of thought and the procedure of curriculum
development, curriculum development and Buddhism teaching method in Thai
schools in both past and present time and the tendency in the future, principle, the
method of thinking, the substance and essence of learning of curriculum of the
Buddhism, the curriculum on the management of the Buddhist school education.
ED1094

การนิเทศการสอนพระพุทธ
3(3-0-6)
Supervision of Buddhism Teaching
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการนิ เทศการศึก ษา พั ฒ นาการในการจัด การ
นิเทศการศึกษา ภารกิจและคุณสมบัติของผู้นิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริหารและการจัดการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการนิเทศ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนิเทศงานศาสนศึกษา
Concepts, theory and principles of educational supervision; historical
development of educational supervision; tasks and characteristics of educational supervisor;
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administration and management of internal supervision in educational institutions; research for
development of educational quality; trends in supervision practices in elementary and
religious.
ED1095
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
3(3-0-6)
Analytical Study of Buddha’s Teaching Method
ศึ ก ษาวิ เคราะห์ พุ ท ธวิธี ส อนโดยละเอี ย ด เน้ น ปรัช ญาพื้ น ฐานการสอน
คุณสมบัติผู้สอน พุทธวิธีสอนแบบต่าง ๆ กลวิธีหรือเทคนิคการสอน รูปแบบการสอนและตัวอย่างการ
สอนของพระพุทธเจ้า หลักการตรวจสอบและการประเมินผลการสอน ทดลองสอนตามแบบอย่าง
พุทธวิธีสอน
An analytical study of Buddha’s teaching method in details by
focusing on the fundamental philosophy of teaching, the qualification of the teacher
of various Buddhism teaching methods, the method or technique of teaching, the
teaching format and the teaching sample of the Buddha, the principle of inspection
and assessment of the result of teaching, test of Buddha’s teaching method.
ED1096

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Information Technology and InstructionalMedia for
TeachingBuddhism
ศึกษาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการสอน
พระพุทธศาสนา การผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอน สื่อการสอนพระพุทธศาสนาชนิดและประเภทต่าง ๆ สื่อธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญา
เพื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เป็นผลจากการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนา
Study of different types of suitable method for learning to
Buddhism teaching, production and selection to use media for learning, application
of Information Technology for learning-teaching, the various kinds of instructional
method for Buddhism and different types of natural media and wisdom media for
learning-teaching Buddhism, the effective instructional media for Buddhism from
development of the system of Information Technology, internet and computer to
help teach Buddhism.
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ED1097

กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา

3(2-2-6)

Activities and Assessment of Teaching Buddhism’s Outcomes

ศึ ก ษาแนวคิ ด การจั ด กิ จ กรรม กิ จ กรรมประเภทต่ า ง ๆ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ทฤษฎีการทดสอบและ
การประเมินผล หลักการทดสอบและประเมินผลทางพระพุทธศาสนา การสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมิน ผลการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment)
Study of the method of activity arrangement, many types of
activities, design of activity for learning-teaching, activity for promotion of learning
Buddhist subject, the theory on the test and assessment, the principle of test and
assessment of Buddhism, the creation of tool for measurement and assessment of
the result of learning Buddhist subject, the measurement and Authentic Assessment.
ED1098

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา 3(2-2-6)
Integration of Learning Management in Buddhist Essence Study

ศึกษาความหมายและวิธีการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การ
น าศาสตร์ ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การจั ด การศึ ก ษามาบู ร ณาการกั บ การสอนในรายวิ ช า
พระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติการทาแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยการนา
หลักธรรมมาบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนากับ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ประเพณี วัฒนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Study the meaning and methods of integrated teaching and
learning management. Applying various sciences That is related to educational
management to be integrated with teaching in Buddhism courses. Practice in creating
a learning management plan and experimenting with learning by applying the
principles to integrate moral principles. Integration of Buddhism subjects with local
wisdom, traditions, culture and sufficiency economy philosophy.
ED1099

พุทธปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
Education in BuddhistPhilosophy
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา การจัดการศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในหลัก
ค าสอนของพระพุ ท ธศาสนา พุ ท ธวิ ธีส อน อุ ด มคติ ท างการศึ ก ษาและคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของนั ก
การศึกษาตามแนวพุทธวิธี เปรียบเทียบแนวคิดทางการศึกษาของพระพุทธศาสนากับแนวคิดทางการ
ศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของไทยและของโลก
Study of philosophy, the way of thinking, the educational
theory, the educational management, the procedure of teaching-learning,
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development of potentiality of learner, the assessment of the result of learning as
appeared in the Buddhist teachings, Buddhist teaching method the educational ideal
and special characteristics of the educators as Buddhist method compared with the
way of thought of Buddhism with the educational thought method influential to the
educational management of Thai and the world.
ED1100

พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
A Critical Study of the Buddha’s Life
ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติตอนที่สาคัญโดยละเอียด เช่น ตอนพระมารดา
ทรงสุบิน การประสูติ การทานายฝัน เทวทูต 4 การเสด็จออกบวช การบาเพ็ญทุกขกิริยา การตรัสรู้
ขั้นตอนแห่งการตรัสรู้ สิ่งที่ทรงตรัสรู้ การได้พระอัครสาวก การประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทรงพระประชวร เสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นต้น
An analytical study of important history of the Buddha in full
details : chapter of mother’s dream, birth, prediction of dream, four DEVATUTAS
(common beliefs), renunciation, self-mortification, Enlightenment, stepsof
Enlightenment, discovered Dhamma, availability of the excellent disciples,
promulgation and extension of the Buddhism, the Buddha’s illness, the Buddha’s
death (or passing away) PARINIBBHANA etc.
ED1101

หลักพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Principle of Buddhism
ศึกษาหลักธรรมสาคัญที่เป็นแกนกลางคาสอนของพระพุทธศาสนา ได้แก่
อริ ย สั จ จ์ 4 ขัน ธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลั ก ษณ์ ปฏิ จจสมุป บาท กรรม สั งสารวัฏ อริยมรรคมี องค์ 8
ไตรสิกขา โพธิปักขิยธรรม 37 และนิพพาน ทั้งนี้โดยให้ทราบความหมาย ฐานะและความสาคัญ การ
นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในสังคมและชีวิตประจาวัน
Study of the principle of the important Dhamma doctrines as
principal Buddhist teachings : 4 Ariyasacca (The Four Noble Truths), Panca Khandha
(Five Aggregates), 12 Ayatana (sense-fields), Tilakkhana (the three characteristics)
Paticcasamuppada (the dependent origination),Kamma(action),Sansara (the process of
birth and death), 8 Ariyamagga (the noble eightfold path) 3 Sikkha (the threefold
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training),Bodhipakkhiyadhamma 37 Virtues partaking of enlightenment and Nibbana
etc. As.
ED1102
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Buddhist Research
ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย
การวางแผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัยและการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการวิจัย การวิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้
ผลงานวิจัย
Study of the principle and regulation of research method,
format of research, step of research, research planning, tools for research, and
creation of the equipments for Buddhist research, practical training on Buddhist
research, the Buddhism and research, the criticism of the result of research, the
usage of the result of research.
ED1103

พุทธจริยศาสตร์
3(3-0-6)
Buddhist Ethics
ศึกษาขอบเขตและเนื้อหาของจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ ศาสนา ศึกษาพุทธจ
ริยศาสตร์ ในด้านความหมายของศีลธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานของพุทธจริย
ศาสตร์ พุทธจริย ศาสตร์ระดับ ต้น ระดับกลางและระดับสู ง เกณฑ์ตัดสินพุท ธจริยศาสตร์ อิทธิพล
พุทธจริยศาสตร์ต่อวิถีชีวิตในสังคมไทย พุทธจริยศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีงามในสังคม และการประยุกต์ใช้
พุทธจริยธรรมในวิชาชีพครู
Study of scope and contents of ethics, religious ethics,
Buddhist ethics on the meaning of morality, Dhamma ethics and ethics, the
fundamental problem of Buddhist ethics, high, middle and primary Buddhist ethics,
the influence of Buddhist ethics towards the way of life in Thai society, Buddhist
ethics for good life in the society, and application of Buddhist ethic in teacher’ s
profession.
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ED1104

การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา 3(2-2-6)
Teaching and learning of Buddhism in educational institutions

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
วิชาพระพุทธศาสนา ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคและ
วิธีการการจั ดการเรีย นการสอน การควบคุมชั้นเรียน การออกแบบและการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอน การฝึกทดสอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา การวัดและ
ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
Principles, concepts and practices concerning the preparation
of Buddhist learning management plans. Study the standard of learning Indicators of
Buddhism learning. Techniques and methods of teaching and learning management,
classroom control. Design and organizing learning experiences, techniques for
teaching media Training in teaching of Buddhism. Measurement and evaluation
before and after lessons.
ED1105

วิธีสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Teaching Buddhism Method
ศึกษาวิเคราะห์วิธีสอนร่วมสมัย และการประยุกต์ใช้วิธีสอนร่วมสมัยเพื่อ
การเรี ย นการสอนพระพุ ท ธศาสนา วิเคราะห์ ห ลั กสู ต รพระพุ ท ธศาสนาในหลั ก สู ตรการศึ กษาขั้ น
พื้น ฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ฝึกการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานหรือใบกิจกรรม แบบ
ประเมินผลการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และสื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
Study and analyze contemporary teaching methods and
application of contemporary teaching methods for teaching and learning Buddhism.
Analyze Buddhism curriculum in the basic education curriculum, the standard of
learning, class, learning standards, learning strands and standards of learning in
Buddhism. Practice in writing lesson plans, knowledge sheets, work sheets or
activities, Buddhist learning evaluation forms. And Buddhism teaching media.
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ED1106

ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhism Teaching skills
หลักสูตรและความมุ่งหมายของทักษะการสอนพระพุทธศาสนาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคและทักษะการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน สื่อการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และ
แบบประเมินผลการเรียนรู้ของทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
The curriculum and objective of Buddhism Teaching skills at
the level of fundamental education, technique and teaching skill for promotion of
learning 4 skills of listening, speaking, reading and writing, communication of teaching,
designing of learning activity, practice of the creation of learning activity and format
for the appraisal of Buddhism Teaching skills.
หมวดวิชาเลือก 20 หน่วยกิต
ED1107
ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Jataka and Buddhist Literature
ศึ ก ษาประวั ติ ลั ก ษณ ะ และคุ ณ ค่ า ในเชิ ง วรรณ คดี ข องชาดกใน
พระพุทธศาสนา ชาดกที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวพุทธ เช่น เวสสันดรชาดก พระ
มหาชนกชาดก และชาดกอื่ น ในทศชาติ แ ละที่ ป รากฏในพระไตรปิ ฎ ก รวมทั้ ง ศึ ก ษาวิ เคราะห์
วรรณกรรม ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น แรงบันดาลใจ ความเชื่อ เป้าหมายการสอน การเมือง การปกครอง
เป็นต้น จากวรรณกรรมพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติ
คาหลวง ปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น
Study of history, the characteristics, and value of Jataka and
Buddhist literature, the important and influential Jataka towards belief of Buddhist
followers such as Vessantara jata, mahajanaka jataka, and other jataka in tasaJata (ten
stories) and jataka as appeared in Tipitaka including the analytical study of literature
in different aspects : motivation, belief, purpose of teaching politic, administrationetc.
from Buddhist literature such as Traibhumikatha, Mangalatthadipani,Pannasa
Jataka,Maha Jati Maha Katha,Pathamasamabothikatha etc.
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ED1108

พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-5)
Buddhist Rites and Ceremonies
ศึกษาระเบียบพิธีว่าด้วยพุทธศาสนพิธี ระเบียบปฏิบัติและพิธีกรรมต่าง ๆ
ในพระพุทธศาสนา เทศกาลและวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ หลักธรรม คติ
ธรรม และความมุ่ งหมายการสอนในพิ ธีกรรมและวันส าคั ญ ทางพระพุ ทธศาสนา วัฒ นธรรมและ
ประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องและเป็นผลมาจากพระพุทธศาสนา โดยศึกษาประวัติความหมาย ขอบข่าย
ความสาคัญและวิธีปฏิบัติ
Study of Buddhist rites and ceremonies, festivals and Buddhist
important days, the analysis of history, Dhamma doctrines, Dhamma motto and the
objectives of teaching in the Buddhist rites and important days, the culture and Thai
traditions concerned and effective from the Buddhism by studying histories meaning,
scope, importance and practical method.
ED1109

ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท

3(3-0-6)

Introduction to the Monastery, Sangha and BuddhistDisciples

ศึกษาความหมายและประเภทของวัด การสร้างวัด โครงสร้างวัด ปูชนีย
สถานและปูชนียวัตถุในวัด พระสงฆ์และพุทธบริษัท ชนิดและประเภทของพระสงฆ์ ฐานะ ความสาคัญ
บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในด้านต่าง ๆ ชีวิตความเป็นอยู่และกิจวัตรของ
พระสงฆ์ การปฏิบั ติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ แม่ชีไทย สถานภาพและบทบาทแม่ชีไทย ศึกษา
ประวัติชีวิตพระสงฆ์ผู้มีปฏิปทาและมีบทบาทสาคัญในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เน้นการให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์
Study of meaning and types of temple (Wat), construction of
temple, structure of temple ( Wat) , Pujaniyatthana ( a place of worship) and
Pujaniyavatthu (Object of worship) in the temple, monks and Buddhist companies,
kind and type of monk status, importance, role and duty of monks and lay-followers
and female lay-followers in different ways, life and daily religious observances
(Kiccavatta), proper behaviour to monks, and Thai nuns, the status and role of Thai
nuns, study of history of life of monks with the mode of progress (Patipada) and
important role in Thai society in both the past and the present time by stressing or
the learners to have direct experience on the temple and monks.
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ED1110

พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง
2(2-0-4)
Buddhist Political Thought and Governmance
ศึกษาขอบเขตและวิธีก ารทางรัฐ ศาสตร์ รัฐ ศาสตร์เชิงพุ ท ธที่ ป รากฏใน
พระไตรปิ ฎ ก อรรถกถาและคั ม ภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะในพระวิ นั ย ปิ ฎ กและพระ
สุตตันตปิฎก เปรียบเทียบหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์เชิงพุทธ การเมืองการปกครองเชิง
พุทธ ในประวัติการปกครองของไทย
The study of scope and political method, Buddhist politics as
appeared in Tipitaka, Atthakatha, and Suttantapitaka compared with political basic
principle and Buddhist politics, Buddhist politic and administration in history of Thai
administration.
ED1111

พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Buddhism and environmental geography
ความหมายและความสาคัญของภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม แนวคิด

เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Definition and importance of geography, environmental geography ,
concept of environmental conservation, buddhism and ecology, concepts of
Buddhism and environmental education. The relationship between Buddhist
principles for environment conservation. The rule of priest and environmental
conservation.
ED1112

เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Economics according to Buddhism guidelines
ศึกษาความหมาย สาขาของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์
แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจัยการผลิต การบริโภคและการแจกจ่าย
ตามแนวพระพุทธศาสนา หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หลักความพอเพียงและ
การสร้างฐานะเพื่อความสุขในปัจจุบันและภายภาคหน้า ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม
กับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ การบูรณาการหลักพุทธเศรษฐศาสตร์กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
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Study the meaning of economic, production factors in
economics, Buddhist economics concepts and quality of life development,
Production factors, consumption and distribution according to buddhism Dhamma
principles and create apposition for happiness in the present and in the future. The
diffenrence between capitalism and Buddhist economics. Integration of Buddhist
principles with economic theory.
ED1113

สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-5)
Seminar in Buddhism
การทาความเข้าใจและอธิบายหลักพุทธธรรมในทัศนะและบริบทต่าง ๆ
การเลื อกกรณี ตัว อย่ าง หรื อ ปั ญ หาของสั งคมมาวิเคราะห์ เพื่ อหาทางอธิบ ายหรือ แก้ ปั ญ หาตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา
The comprehension and explanation of the principles of
Buddhist Dhamma vision and various contents, selection of different case samples, or
social problems for analysis to find out the explanation or solution of the problems
as per the method of Buddhism.
ED1114

ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
3(3-0-6)
Life in Theravada Buddhism’s Perspective
ศึกษาชีวิตมนุษย์ในมุมมองของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ของชีวิต นามรูป มหาภูตรูป 4 นามขันธ์ 4 จิต มโน วิญญาณ ปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต กิเลสกรรม วิบาก
กฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ปฏิจจสมุปบาท บทบาทของตัณหา 3 พุทธจักรวาลวิทยา ภพ
3 ภูมิ 31 เป้าหมายชีวิตระดับต้น; ความสุขของฆราวาส ประโยชน์ปัจจุบัน หน้าที่ของมนุษย์ในสังคม
ทิศ 6 สังคมในอุดมคติ อนุตตริยะ 6 เป้าหมายชีวิตระดับกลาง; ประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์
ส่วนรวม บุ ญ บาป เกณฑ์ตัดสินความดี ความชั่ว บุญกิริยาวัตถุ 10 เป้าหมายชีวิตระดับสูง ; นิโรธ
นิพพาน 2 ลักษณะ นิพพาน มรรคมีองค์ 8 ไตรสิกขา โดยเน้นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนา
Study of human life in Buddhism’s perspective especially the
components of life, mind, body, 4 Mahabhutarupa (the four primary elements), 4
Namakhantha (category), Citta (mind), Mano (thought), Vinnana (feeling), factors for
living, defilements, Vipaka ( effect) , the rule of action and the cycle of birth and
death, Paticcasamuppada ( the dependent origination) , the role of three desires,
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Buddhist universal knowledge, 3 Bhava (sphere), 3 Bhumi (state of consciousness),
the target of the primary life, the household’ s happiness, the current benefits,
human duties, in 6 Disa ( 6 directions) , ideal society, 6 Anuttariya ( supreme
experiences), the target of middle life, the benefit in front or public benefit, good
action, bad action, the rule for decision of goodness and badness, 10
Punnakiriyavatthu (bases of meritorious action), Nirodha (the cessation of suffering), 2
Nibbana, the Noble Eightfold paths, 3 Sikkha (the three fold training) by focusing on
the highest benefit in the Buddhism.
ED1115

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Sufficiency Economy Principles
ศึกษาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราชดาริ ตัว อย่างการ
ปฏิบัติและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมอันเป็นรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
The study of philosophy of sufficient economy as per King’ s
conception, example of implementation and the way of life as sufficient economy
principles, basic Dhamma doctrines of philosophy of sufficient economy, the
application of Buddhist Dhamma principle and sufficient economy principles.
ED1116

พระพุทธศาสนานิกายหลัก
3(3-0-6)
Main Sect of Buddhism
ศึกษาบ่อเกิดหรือแรงบันดาลใจและเป้าหมายการเกิดนิกายใน
พระพุทธศาสนา นิกายในพระพุทธศาสนา ความมุ่งหมาย แนวคิด หลักการ หลักคาสอน พิธีกรรม
ของพระพุทธศาสนานิกายหลัก ประกอบด้วย มหายาน เถรวาท และ วัชรยาน
The study of the source or aspiration and target of the birth of
sect in the Buddhism, school in the Buddhism, the objective, the method of thought,
principle, teachings, and rites of the Buddhism, main sects consisting of Mahayana,
Theravada and Vajarayana.
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ED1117

พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism and Contemporary Sciences
ศึกษาหลักคาสอนพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าด้วยวิทยาการร่วม
สมัย เช่น พุทธวิทยาเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาเชิงพุทธ สังคมวิทยาแนวพุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
และการพัฒนาสังคม
The study of Buddhist teachings as appeared in Tipitaka on the
contemporary science : economic Buddhist teachings, Buddhist psychology, Buddhist
sociology, Buddhism and sciences, and technology, principle of social work, in Buddhism,
Buddhism and solution of problem and social development.
ED1118

พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhist Proverbs and Glossaries
ศึกษาพุทธศาสนสุภาษิต ทั้งภาคภาษาบาลี-ไทย-อังกฤษ ในหมวดหมู่ต่าง ๆ
ให้รู้ทั้งคาแปล ความหมาย แหล่งที่มาในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งปริบทต่าง ๆ และวิธีการค้นคว้าพุทธ
ศาสนสุภาษิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษและถูกต้องตามหลักธรรมดั้งเดิม ศึกษาศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคหลัง และสามารถนา
ศัพท์เหล่านั้นมาใช้อธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศได้ จัดให้มีการฝึกทั้งภาค
การเขียน การสนทนา การตอบปัญหา และการบรรยาย
Study of Buddhist proverbs in Pali - Thai – English version in
the different groups to know the translated words, meaning, source in Tipitaka with
the various contents and the method of research of Buddhist proverbs more and
more, Buddhist Dhamma vocabularies used in English widely and correctly as per
original Dhamma doctrines, study of new words arising in later on and being able to
use those words to explain Buddhist Dhamma doctrines to the foreigner, an
arrangement of practice of writing, conversation, question-answer and explanation.
ED1119

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
2(2-0-4)
Thai Sangha Administration and Governance
ศึ ก ษาพุ ท ธวิท ยาการบริห ารและการปกครองคณะสงฆ์ โครงสร้างการ
บริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ประวัติและความเป็นมาของการปกครองคณะสงฆ์
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ไทย โครงสร้างการปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน กฎหมายการบริห ารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ ความสาคัญและบทบาทของสถาบันสงฆ์ต่อสังคมไทย
The study of Thai Sangha Administration and governance, the
structure of Sangha administration and governance in the Buddha’s time, history and
background of Thai Sangha administration, the structure of Thai Sangha
administration and governance in the present time, the law of Sangha administration
and governance, the importance and role of Sangha institute towards Thai society.
ED1120

การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Auspices and Protection
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ ไทย
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ กั บ พระพุ ท ธศาสนา ฐานะและบทบาทของ
พระมหากษัตริย์ไทยต่อพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน สาเหตุของความเจริญและความเสื่อม
ของพระพุ ท ธศาสนา ภั ย ของพระพุ ท ธศาสนา หลั ก พุ ท ธปณิ ธ า น บทบาทและหน้ า ที่ ข อง
พุ ท ธศาสนิ ก ชนในการอุ ป ถั ม ภ์ แ ละคุ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนา รั ฐ กั บ การอุ ป ถั ม ภ์ แ ละคุ้ ม ครอง
พระพุทธศาสนา กฎหมายและหลักนิติรัฐว่าด้วยการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา องค์การ
ทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสาคัญต่อการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
Study the importance of Buddhism as a national religion in
Thailand. The relationship between the monarchy and Buddhism. The status and
role of Thai monarchs in Buddhism both past and present. Causes of Progression and
Decline of Buddhism Buddhist principles The role and duty of Buddhists in
sponsoring and protecting Buddhism. The state with patronage and protection of
Buddhism. Laws and Jurisprudence on the Protection and Protection of Buddhism
The Buddhist organization plays an important role in fostering and protecting
Buddhism in the country And abroad.
ED1121

วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
2(2-0-4)
Ways of Life of Thai Buddhist
ศึกษาโลกทัศน์พระพุทธศาสนาในสังคมไทย อัต ลักษณ์และรูปแบบความ
เชื่ อ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทย ความผู ก พั น ระหว่ างสั ง คมไทยกั บ พระพุ ท ธศาสนา ธรรมนู ญ ชี วิ ต
พุทธศาสนิกชนไทย วิถีชีวิตพุทธศาสนิกชนไทยในภูมิภาคและท้องถิ่นว่าด้วยประเพณี เทศกาล วิถีการ
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คิด การแสดงออก และการดารงชีวิตประจาวัน การผสมผสานระหว่างหลักพระพุทธศาสนากับธรรม
เนียมและประเพณีไทย วัฒนธรรม ธรรมเนียม และประเพณีไทยที่เป็นผลมาจากการหล่อหลอมของ
พระพุทธศาสนา เปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยกับวิถีชีวิตประเทศเพื่อนบ้าน
The study of worldly vision on Buddhism in Thai society, individual
symbol and nature of belief of Thai Buddhist followers, relation between Thai society
and Buddhism, constitution of life of Thai Buddhist followers, the way of life of Thai
Buddhists in the region and locality on traditions, festivals, the method of thinking,
expression, and daily living.
ED1122

การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติสาหรับวิชาชีพครู 3(3-0-6)
Meditation and Dhamma Practice for Teacher’s Profession
ศึกษาการเจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ขั้นตอนและหลัก
ปฏิบั ติของผู้ ป ฏิบั ติกรรมฐาน ฝึ กปฏิบัติการบริห ารจิตและเจริญ ปัญ ญา การเจริญ สติสั มปชัญ ญะ
โดยการเดินจงกรม เน้นการนาประโยชน์ของ การปฏิบัติกรรมฐาน มาใช้ในการดาเนินชีวิตปัจจุบัน
การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพครู หลักธรรมและหลักปฏิบัติที่จาเป็นและเหมาะสม
สาหรับวิชาชีพครู
Study of samatha kammatthana (concentration developmentVipassana
Kammatthana ( insight development) , step and principle of practice of actitioner,
practice of mental control and wisdom development, development of mindfulness
and awareness (SATI and SAMPAJANNA) by walking up and down by concentrating on
the usage of benefit of meditation in daily life, meditation for development of
teacher’ s personality, the suitable and necessary Dhamma doctrines and practical
principle for teacher’s profession.
ED1123

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
2(2-0-6)
Buddhism Problems Solution and Development
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ความเชื่อ
ความศรั ทธาของประชาชนไทยที่ มีต่ อพระพุ ทธศาสนา มิติ และความเชื่ อทางพระพุ ทธศาสนาใน
สั งคมไทย หลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเพื่ อ การแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาสั งคมในด้ านต่ าง ๆ
พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ วิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ
ในอดีตและปัจจุบัน
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The study of role and importance of Buddhism in Thai society,
belief, faith of Thai people to Buddhism, dimension and faith in Buddhism in Thai society,
Buddhist Dhamma doctrines for solution of the problem and social development in
various aspects, Buddhism and national stability, the analysis of Buddhist role and national
stability in the past and present time.
ED1124

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
2(2-0-4)
Buddhism and Violent Problems Solution
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาสั งคมและภัยของสั งคม รูปแบบปัญ หาและ
ความซับซ้อนของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาเหตุและต้น
ตอของปั ญ หาสั งคม วิธีการแก้ปั ญ หาความขัดแย้งและความรุนแรงในสั งคม พระพุท ธศาสนากับ
สันติภาพและความสมานฉันท์ในสังคม พุทธวิธีและหลักธรรมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุนแรงในสังคม
An analytical study of social problem condition and social
danger, the format of problem and complexity of social problems, social problems
along with social change, the cause and origin of problems of conflict and violence in
the society, Buddhism and peace and reconciliation in the society, Buddha’s method
and Dhamma principles for the solution of problem of conflict and violence in the
society.
ED1125
พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
3(3-0-6)
Buddhism and Supernatural
ศึ ก ษาฐานะของสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เทวฤทธิ์ ป าฏิ ห าริ ย์ แ ละวั ตถุ ม งคลใน
พระพุทธศาสนา หลักการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ พระโพธิ สั ต ว์ ที่ ถู ก ต้ อ ง และไม่ ถู ก ต้ อ ง พระอริ ย ะกั บ ผู้ วิ เศษตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา
พระพุทธศาสนากับปรจิตวิทยา และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติต่าง ๆ
The study of position of sacred things, miraculous power of
Devada (god) and objects of blessing in the Buddhism, the concerned principle with
these things correctly as the Buddhist principle, the correct and incorrect belief on
the Budhisatava (Buddha to be), Ariya and magical person as per Buddhist principle,
Buddhism and Paracittavijja (knowledge of others’ thought), and scientific research on
the various supernatural things.
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ED1126

พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Buddhism and Environmental Conservation
ศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
บทบาทของพระสงฆ์ รัฐ และชาวบ้านต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม กฎแห่งกรรมและทางสายกลาง โดยให้ผู้ศึกษาทดลองปฏิบัติภาคสนาม
The study of the principles of Buddhist teaching on the
environment and nature, the role of monk, state and villagers towards the
environment, the environmental conservation as per the principle of
Brahmaviharadhamma (the highest conduct), the law of kamma (action), the Middle
way by letting the learners test practice in the field.
ED1127

สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

Independent Studies of Buddhism Interm of English Medium

ศึ ก ษาพุ ท ธประวั ติ ภ าคภาษาอั ง กฤษ และต าราหรื อ งานเขี ย นทาง
พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของโลก ฝึกการเขียน และพูดธรรมะ
ภาคภาษาอังกฤษ
The study of Buddha’ s history in English and text or writing
work on the Buddhism in English of the famous technicians of the world, practical
training of writing and speaking Dhamma in English.
ED1128

การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
The Study of the Buddhist Texts
ศึกษาประวัติ ความส าคัญ บ่อเกิด และความมุ่งหมายของคัมภีร์ห ลักใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณ์พิเศษ ศึกษาคัมภีร์วิสุทธิ
มรรค เน้นหลักธรรม แนวความคิด ลักษณะพิเศษ และจุดเด่นในการอธิบายและการตีความธรรมะ
ในวิสุทธิมรรค และศึกษาวรรณกรรมและงานเขียนทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัยทั้งของไทยและของ
ต่างประเทศ
The study of history, importance, source and purpose of
Buddhist main scriptures : Tipitaka, Athakatha, Tika, Anutika, Yojana, special Pakarana,
Visuddhimagga by stressing on Dhamma principle, the method of thought, special
nature and strong points in the explanation and interpretation of Dhamma doctrines
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in Visuddhimagga and study of contemporary Buddhistic literature and composition
of both Thai and foreigner.
ED1129

พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
3(3-0-6)
Buddhist Eloquence and Buddhist Logic
ศึกษาความหมายและความสาคัญของพุทธปฏิภาณ พุทธปฏิภาณกับการ
เผยแผ่ แ ละความมั่ น คงของพระพุ ท ธศาสนา วิ ธี ก ารที่ ท รงใช้ พุ ท ธปฏิ ภ าณในการโต้ ต อบ การ
ประยุกต์ใช้พุทธปฏิภ าณมาในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักพุทธตรรกวิทยาว่าด้วยประเภทของ
ความจริง โลกแห่งผัสสะ ขณิกวาท กฎแห่งเหตุผล ปรมัตถสัจจะ การตัดสินความจริง และความจริง
ที่เกี่ยวกับ โลกภายนอก และหลักการใช้ปฏิภาณทางพระพุทธศาสนาจากมิลินทปัญ หา ทั้งในด้าน
ประวัติหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา และวิธีการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระเจ้ามิลินท์และพระ
นาคเสน
The study of meaning and importance of Buddhist eloquence,
Buddhist eloquence and extension and stability of the Buddhism, the usage of
Buddhist eloquence in reply, the application of Buddhist eloquence in the current
situation, study of principle of Buddhist logic on the type of truth, Lokaphassa
(worldly contact), Khanikavada (momentary speech), the rule of reasoning,
Paramathasacca (the ultimate reality), decision of truth, and the truth on the external
world, and the method of usage of Buddhist eloquence from Milindapanha in the
history of Buddhist teachings and the method of reply between king Milinda and
Nagasena Bhikkhu.
ED1130

คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Characteristics
ศึกษาวิเคราะห์ จุดเด่นและลักษณะเฉพาะอันส าคัญของพระพุทธศาสนา
ในแง่มุมต่าง ๆ ที่ทาให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น เช่น พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็น
ปัญญานิยม เหตุผลนิยม ปฏิบัตินิยม มนุษยนิยม ธรรมชาตินิยม เป็นสากลนิยม เป็นประชาธิปไตย
เป็นอเทวนิยม เป็นศาสนาที่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
ความส าคั ญ และความหมายของโยนิ โสมนสิ การ วิธีคิ ดและกระบวนการคิ ดแบบโยนิโสมนสิ การ
ฝึกปฏิบัติการนาหลักโยนิโสมนสิการไปใช้เพื่อการเรียนการสอน และการดาเนินชีวิตประจาวัน
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An analytical study of prominent points and important specific
characteristics of the Buddhism in different aspects to make Buddhism different from
other religions such as the Buddhism with wisdomism, reasonism, practicism, manism,
naturalism, internationalism, democraticism, untheism, perfect religion, etc., the
method of thought on Buddhist principle, importance and meaning of
Yonisomanasikara (analytical refliction), the method of thinking and procedure of
Yonisomanasikara, prachtical training to use principle of Yonisomanasikara for
learning-teaching and daily living.
ED1131

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Important Buddhist Sacred Place and Objects
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของปู ช นี ย สถานและปู ช นี ย วั ต ถุ ท าง
พระพุทธศาสนาที่สาคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ สังเวชนียสถาน 4 ตาบล ปูชนียสถานและปูชนีวัตถุ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับพุทธประวัติ และพระสาวกที่สาคัญ วัด เจดีย์ พระพุทธรูปที่สาคัญของไทยกับของ
ต่างประเทศ พระพุทธรูปบูชาและวัตถุมงคล การสร้างวัตถุมงคล และอิทธิพลความเชื่อในวัตถุมงคล
จัดทัศนศึกษาและดูสถานที่จริง เพื่อให้เกิดศรัทธาและความซาบซึ้งใจ
The study of history and importance of Buddhist sacred places
and objects in Thailand and foreign countries, the four holy places of Buddhism, a
place of worship and object of worship on the Buddha’s history and important
disciples, Wat (temple), Cetiya (pagoda), the important images of Buddha of Thailand
and foreign countries, the image of Buddha of worship and object of blessing,
performance of magic spell on the object of blessing, and the influence of belief in
the object of blessing, the educational tour and visit of actual places in order to
have faith and impression.
ED1132

วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่
3(3-0-6)
Method of Preaching and Spreading Principles
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานการประชาสั ม พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาการ
ประชาสัมพัน ธ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลั กพุทธวิทยาการประชาสัมพันธ์และการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา หลักการเทศน์แบบต่าง ๆ ปฏิบัติการฝึกพูดและการเทศน์แบบต่าง ๆ การเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ประวัตพระธรรมทู ตไทย และบทบาทพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
The study of basic principle of public information, application
of the knowledge of public information for extension of Buddhism, principle of
Buddhist knowledge of public information and extension of Buddhism, the various
methods of preaching, practical training of speech and preaching, the extension of
Buddhism in foreign countries, history of Thai Buddhist missionary and role of Thai
Buddhist missionary in spreading of Buddhism in overseas.
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ที่
สถาบัน
1 พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
(นาใจแก้ว)
ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
(สิงห์สุพรรณ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
อาจารย์
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
4 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก
อาจารย์
M.A. (Philosophy)
Kurukshetra University, India
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
5 นายแก่นเพชร แฝงสีพล
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ม.ศิลปากร
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2550
2538
2538
2530
2561
2556
2549
2545
2541
2535
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ที่
1 แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย

2

แม่ชีประครอง งามชัยภูมิ

3

นางสาวสุดารัตน์ วงค์คา

4

นางสาวบังอร พันธนะบุญ

5

พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์
(ภัทร เสนวรรณกุล)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. Buddhist Studies
University of Delhi, India
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) M.Phil. Buddhist Studies
University of Delhi, India
ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) ม.ศิลปากร
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.ธรรมศาสตร์
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
อาจารย์
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ม.ธรรมศาสตร์
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
อาจารย์
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.มหาสารคาม
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิสาขา-วิชาเอก

ปีที่จบ
2552
2550
2546
2542
2557
2553
2557
2553
2556
2552
2559
2548
2549
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3.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ลาดับ
ชื่อ–ฉายา/นามสกุล
ที่
1 พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี
(สุระศักดิ์)

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

อาจารย์

ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. (Indian philosophy and Religion)
ศน.บ. (ปรัชญา)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

2

นายหาญ เถาตาจันทร์

อาจารย์

3

นายเนรมิตร กุลมินท์

อาจารย์

4

พระครูสุนทรวินัยรส,ดร.

อาจารย์

5

นายเศรษฐา ภูศรีโสม

อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ม.ธรรมศาสตร์
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่จบ
2559
2550
2544

Banaras Hindu University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2542
2540
2551
2545
2561
2548
2545
2548
2545

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

89

3.2.4 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ
ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นายธนกร ชูสุขเสริม

อาจารย์

2

นายวรเทพ เวียงแก

อาจารย์

3

ดร.ภัทรชัย อุทาชัย

อาจารย์

4

ดร.ประชัน ชะชิกุล

อาจารย์

5

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชาเอก)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ม.ศิลปากร
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม) ม.ธรรมศาสตร์
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Ph.D (Philosophy)
Kurukshetra University
M.A (Philosophy)
Kurukshetra University
ศน.บ. (ปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ค.บ. (บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ม.อุบลราชธานี

ปีที่จบ
2541
2536
2541
2537
2554
2549
2545
2558
2552
2546
2552

ภาษาต่างประเทศ)

6

นายสมควร ข่าสะโปน

อาจารย์

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2547

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ราชธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2548
2544
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7

นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

อาจารย์

8

นางภัทรลดา วงษ์โยธา

อาจารย์

9

นายถาวร วรบุตร

อาจารย์

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู้พูดภาษาอื่น)
ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศศ.ม.

ม.ขอนแก่น
ม.ราชภัฏเลย
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.รามคาแหง
ม.หอการค้าไทย
ม.อุบลราชธานี

2552
2543
2560
2556
2542
2560

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2556

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

3.2.5 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตาบลภูหลวง อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา

ลาดับ
ที่
1
2

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
พระครูปรีชาวชิรธรรม
แม่ชีศรีสลับ อุปมัย

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชาเอก)
Ph.D. (Ancient Indian Studies)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Magadh University,India
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Deccan College University of Poona, India
ม.รามคาแหง

ปีที่จบ
2555
2548
2545
2540
2530
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3

นางพนมมาศ บารุงศิลป์

อาจารย์

4

นางสาวบุศรา สุวรรณไตรย์

อาจารย์

M.Ed. (Education)
วทบ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
M.A. (Linguistics)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
Banaras Hindu University, India
ม.รามคาแหง

2559
2549
2559
2554

3.2.6 อาจารย์ประจา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปีที่จบ

1

พระครูสุธีวรสาร,ดร.

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2555
2551
2548

2

พระฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต,
ดร.

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (สังคมศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2554
2547
2543

3

พระครูวรจิตตานุรักษ์

อาจารย์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2552
2549
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สาเร็จการศึกษาจาก

ลาดับ
ที่

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล

4

พระครูสุนทรวินัยรส, ดร.

อาจารย์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2561
2548
2545

5

พระมหาวิทวัส กตเมธี

อาจารย์

กศ.ม. (สังคมศึกษา)
ศน.บ. (ปรัชญา)

ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2547
2542

6

พระครูสุทฺธิวราคม,ดร.

อาจารย์

ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2555
2551
2548

7

ดร.กษิดิศ นวเสรี

อาจารย์

ร.ด. (รัฐศาสตร์)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2559
2552
2550

8

นายชาญชัย สุริยบุญ

อาจารย์

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2551
2549

9

นายพรชัย วันทุม

อาจารย์

กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)

ม.มหาสารคาม

2548

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

สถาบัน

ปีที่จบ
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ลาดับ
ที่

ชื่อ – ฉายา/นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปีที่จบ

ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2545

10

นายทองคา เกษจันทร์

อาจารย์

กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
พธ.บ. (ภาษาไทย)

ม.มหาสารคาม
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2546
2543

11

นายสุรศักดิ์ พุทธา

อาจารย์

M.A. (Demography)
รป.ม. (การปกครองและกฎหมายมหาชน)
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

Banaras Hindu Univercity, India
ม.นครพนม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2541
2555
2539

12

นายวรวุฒิ ธารสะอาด

อาจารย์

ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
พธ.บ. (สังคมศึกษา)

ม.นเรศวร
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2546
2545
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3.2.7 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลาดับ

ชื่อ–ฉายา/นามสกุล

1

พ.ต.ท.ชานิ คนไว

2

นายบรรจง วังหล้า

3

นางอัปสรสวรรค์ คาเจริญ

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
รป.ม. (การบริหารงานตารวจและชุมชน)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ม.ธรรมศาสตร์

3.2.8 อาจารย์พิเศษ สาหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์
ลาดับ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ที่
1
ดร.วาสนา วงศ์ยิ้มย่อง
Ph.D. (Buddhist Studies)
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ศษ.บ. (การศึกษาผู้ใหญ่)
2
นายธนวุฒิ รัตนดอน
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์)

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
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3

นายสุทิน ทฤษฎิคุณ

4

พระมหาเอกวัฒน์ สิริสมฺปนฺโน

5

ดร.นิพล อินนอก

6

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์คา

7

นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์

8

นายสยาม เสริมพิมาย

9

นายอัมพร เจือจันทร์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (การวิจัยการศึกษา)
ค.บ. (การวัดผลการศึกษา)
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
น.ม. (นิติศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศน.บ. (ปรัชญา)

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
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3.2.9 อาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลาดับ
ชื่อ–ฉายา/นามสกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ตาแหน่งวิชาการ
น.บ. (นิติศาสตร์)
อาจารย์
1
พ.ต.ท.ทองพูล ทองจันทร์
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาไทย), น.บ. (นิติศาสตร์) ศศ.บ. (บริหารการศึกษา)
2
ดร.สว่าง ไชยสงค์
กศ.ม. (ภาษาไทย)
อาจารย์
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย์
3
นางจิรารัตน์ จิตจักร
ศป.ม. (รัฐศาสตร์)
กศ.บ. (พยาบาลศาสตร์)
4
นางสุพรเพ็ญ เฮอแมนส์สัน
อาจารย์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์) กศ.บ. (เคมี)
5
นายอดิศักดิ์ จันทไทย
น.ม. (นิติศาสตร์)
อาจารย์
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
6
นายเข็มทอง จิตจักร
อาจารย์
ศศ.ม. (วิธีสอนภาษไทย)
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
อาจารย์
7
นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์
ศศ.ม. (การประถมศึกษา)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรกาหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่าน
การรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศ
โดยคณะกรรมการนิเทศจากมหาวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะ
ที่สาคัญผ่านประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูร
ณาการความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และ
ยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อพั ฒ นาการจั ด การเรีย นรู้แ ละผู้ เรี ยน การจัด ท าบั น ทึ ก และรายงานผลการจั ดการเรียนรู้ การจั ด
กิจกรรมทางวิชาการ การทาโครงการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงาน
ครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4.1.3 มีทักษะการทางานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม
4.1.5 ปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเอื้ออาทร
4.2 ช่วงเวลา
กาหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนี้
1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (หรือเป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละสถานศึกษา)
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบาเพ็ญ ประโยชน์ ให้จัดเป็นประจาทุกปี
การศึกษา
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2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริต
และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดย
ไม่มีความพร้อม
ฉ. กิจ กรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลื อกตั้ง และกิจกรรมสภา
นักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
(2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายงานการสอน (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทารายงานการสอนให้มีการดาเนินการตามรูปแบบ ดังนี้
5.1.1 บทนา
5.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน
5.1.4 ปัญหาและการแก้ปัญหา
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case Study)
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม
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5.1.9 บันทึกลงเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทาวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 นักศึกษาทาโครงการพัฒนาผู้เรียนได้
5.2.4 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.5.2 ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
54.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมิน รายงานการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและรูปเล่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจัดทารายงาน
การปฏิบัติการสอนฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการตรวจและอนุมัติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้
พร้อมทั้งระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดาเนินการ
1.1 การวางแผนการท างาน การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร - จัดการเรียนการสอนเน้นการทากิจกรรมทั้งในห้องเรียน
การทางานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
และนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้การวางแผนการทางาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางานร่วมกัน การทางานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับ
ครู และรายวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
- จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
การวางแผนการทางาน ทางานร่วมกัน การทางานเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการสอนภาษาไทย ฝึ ก ฝนให้
นักศึ กษาได้ใช้ค วามคิ ดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้ นัก ศึกษาได้ คิดวิเคราะห์
การท าการวิจัย เช่น รายวิช าการวิจัยเพื่อพัฒ นาการ
เรี ย นรู้ มี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาคอยดู แ ล เอาใจใส่ ให้
คาแนะนาและคาปรึกษาต่าง ๆ
- นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสร่ ว มท างานบริ ก ารให้ กั บ ชุ ม ชนใน
โครงการต่าง ๆ
1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย
- จั ด ท าชมรมภาษาไทย จัด ท าชมรมวาทศิ ล ป์ เพื่ อ ฝึ ก
ศิลปะการพูด ในคณะและรับสมาชิกนอกคณะ
- รายวิ ช าวิ ธี ส อนภาษาไทย ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นด้ ว ย
ภาษาไทย
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1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ฝึกฝนการถามตอบเป็นภาษาไทย
- มีรายวิชาวาทการสาหรับครู
- มีโครงการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันอื่น ๆ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการสอนภาษาไทย ฝึ ก ฝนให้
นักศึ กษาได้ใช้ค วามคิ ดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้ นัก ศึกษาได้ คิดวิเคราะห์
การท าการวิจัย เช่น รายวิช าการวิจัยเพื่อพัฒ นาการ
เรียนรู้และระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
- จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ห้องสมุดสาหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
- จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่างๆ ของคณะฯ
- มี รายวิ ชาคอมพิ วเตอร์เพื่ อการท างานและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้
- ฝึ ก ฝนนั ก ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มสื่ อ เพาเวอร์ พ อยต์ ใ นการ
นาเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต 1 ) มี ก า ร ส อ น ส อ ด แ ท ร ก 1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีการ
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ หลั ก ธรรมและปลู ก ฝั งความมี ใช้หลักธรรมกับชีวิตและความมีระเบียบ
สิทธิของคนอื่น ๆ
ระเบียบวินัย
วินัย
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตน 2) มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 2) ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
เกื้อกูลต่อสังคม
3) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร สังคม
เพื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 3) ประเมินความรับผิดชอบตามบทบาท
จริยธรรม
หน้าที่ และงานที่มอบหมาย
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2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์และสภาวการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทางานและดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
และสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาการทางาน
และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
1) การบรรยายที่ผู้สอนเป็นผู้
ถ่ายทอด
2) การมอบหมายงานศึกษา
ค้นคว้า และการนาเสนอ
ผลงานจากการค้นคว้า
3) การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม และ
ประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบบูรณาการสาระความรู้
ทุกรายวิชาผ่านเวทีกิจกรรม
สรุปบทเรียนในรูปแบบของ
นิทรรศการ ละครเวที หรือ
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

กลยุทธ์การสอน
1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิง
เหตุผล ผ่านกิจกรรมและ
สถานการณ์จริง
2) มอบหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม ศาสนา
กิจกรรมวิชาการ และ
การศึกษาดูงาน
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่
ละกิจกรรมที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดย
การสอบ ทดสอบ ทดลอง
ปฏิบัติ การนาเสนอผลงาน
จากการศึกษาค้นคว้า การใช้
สื่อ และประเมินความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินพฤติกรรมที่
ผ่านการเรียนรู้ ความมี
ระเบียบวินัย และการเคารพ
กฎหมาย
3) ประเมินการมีส่วนร่วม
และความรับผิดชอบใน
กิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทา
และการแสดงออก
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล 1) กาหนดวิธีการเรียนการ
1) ประเมินผลจากการทางาน
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
สอนโดยเน้นการเรียนรู้แบบ เป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
กาลเทศะ
เป็นกลุ่ม
กลุ่ม
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์
2) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
และการทางานเป็นทีม
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
3) จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
3) อาจารย์ผู้สอนมีการ
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
ประโยชน์
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
องค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน
และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ 1) จัดการเรียนการสอนใน
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดย
และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
อาจารย์ผู้สอนจากเครื่องมือ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และ
วัดผล
สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ใน เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
2) ประเมินผลจากการศึกษา
เทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมี
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ค้นคว้าผ่านระบบเครือข่าย
ประสิทธิผล
ประเด็นการคัดลอกผลงานเพื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล
2) มีความสามารถในการแสวงหา การศึกษาค้นคว้าผ่านเครือข่าย 3) ประเมินการนาเสนอผลงาน
ความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผล
เทคโนโลยีดิจิทัล
จากการค้นคว้าผ่านเครือข่าย
ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลผ่าน 2) ออกแบบทรัพยากรการ
เทคโนโลยีดิจิทัล
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ที่สามารถวัดและ
ได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการ
ประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน
สืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง ระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็น
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอก
ความสาคัญของการใช้ในระดับ
ผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิต จาเป็นและระดับสูง
สื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และ
3) มอบหมายงานโดยการให้
นวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าผ่าน
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วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มี
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ความสามารถในการสอนหรือการ ดิจิทัล
เรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการ
สอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้
รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
และทางานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมี
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย
สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มี
ความตระหนักถึงความปลอดภัย
ทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
ระมัดระวังและไตร่ตรองในการ
แบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นทางออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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4) ตระหนั ก รู้ ในคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะ ภาษาและวั ฒ นธรรมทั้ ง ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
5) รู้หลักการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทางาน และดาเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย
และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สามารถติ ดต่ อสื่ อสาร ประสานงานและท างานผ่ านระบบออนไลน์ ซึ่งมีเครื่องมือ และ
ช่องทางที่หลากหลาย สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์
การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

ความรู้
3

1

2

3

1.หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
รายวิชาเลือกเรียน
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
  
พอเพียง
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
  
ชีวิตประจาวัน
GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลัก
  
ธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์
    

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2

1

3

4

2

3

4

1

2
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
ไทย
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
รายวิชาเลือกเรียน
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา

2



ความรู้
3

1

 

2

3

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1 2

1

3
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2

3





4

1

2
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
GE2005 ความเป็นผู้นาและการจัดการ
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน
GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
GE3005 ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ
GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

2

ความรู้
3

 

1

2

3



5

1 2

1

3

4

2

    

   
 

4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
3

4
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

ความรู้
3

1

2

3

4

5

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
ระหว่างบุคคลและ
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ประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
  

GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน 
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ


GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน


4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้


รายวิชาเลือกเรียน
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
 

GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการ
   
เรียนรู้
GE4004 ปัญญาประดิษฐ์
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คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาหรับงานยุค
ดิจิทัล

2
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษา 1) มีการสอนในบางรายวิชาใน
1) ประเมินผลการเรียนตาม
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
หมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ รายวิชา และประเมินผลการเข้า
ทางอาชีพ
พระพุทธศาสนา
ร่วมกิจกรรม
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม
2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน
ต่อตนเองและสังคม
และจริยธรรมในบางรายวิชาที่มี นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
3) มีจิตสาธารณะ รักและ
การเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอน
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และ 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ 3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
ประเทศชาติ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยผู้ใช้บัณฑิต
2.2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) การสอนหลายรูปแบบใน
รายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การ
บรรยาย อภิปราย การนาเสนอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
เขียนรายงาน
2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การ
ได้ฝึกการทางานเดี่ยวและเป็น
กลุ่ม
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และประชุมสัมมนาในโอกาส
ต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบัติ
การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต
โดยผู้ใช้บัณฑิต
3) ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถค้นหา ตีความ และ
1) มอบหมายให้ทารายงาน ทา
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา สนใจของผู้เรียน
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) มอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม ทางสังคม กิจกรรมวิชาการ และ
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
การศึกษาดูงาน
ประสบการณ์ของตนในการ
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
แก้ปัญหาการทางานได้
กิจกรรมที่มอบหมาย และการ
3) สามารถวางแผนการทางาน
นาเสนอผลงาน เพื่อรับการ
และการบริหารจัดการงานได้
ประเมินผลงาน นาไปสู่การ
ปรับปรุงงานให้ถูกต้อง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู้เรียน
2) ประเมินผลจากรายงานการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน
3) ประเมินผลจากการนาเสนอ
ผลงานผ่านเวทีสาธารณะและใน
ชั้นเรียน และประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้
บัณฑิต

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล 1) กาหนดวิธีการเรียนการสอน
1) ประเมินผลจากการทางาน
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
โดยเน้นการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม เป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
กาลเทศะ
2) จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กลุ่ม
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญ
3) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ
2) อาจารย์ผู้สอนมีการประเมิน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
การทางานเป็นทีม
พฤติกรรมของผู้เรียน
3) มีการสอดส่อง และป้องกัน
3) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน
และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
องค์กรและสังคม

2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และ 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ 1) ประเมินผลการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เรียนรู้โดยอาจารย์
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เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย สามารถ
ติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อ
การสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน
สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อที่สารที่เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร
ประสานงานและทางานผ่านระบบ
ออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่
หลากหลาย สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทาง
ออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและ
ภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและ
ไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการ
คัดลอกผลงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ที่
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็น
ความสาคัญของการใช้ในระดับ
จาเป็นและระดับสูง
3) มอบหมายงานโดยการให้แบ่งกลุ่ม
ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้สอนจากเครื่องมือ
วัดผล
2) ประเมินผลจาก
การศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประเมินการ
นาเสนอผลงานจาก
การค้นคว้าผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
วิชาพระพุทธศาสนา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
5) มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
3. ทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน
การแก้ปัญหาการทางานได้
3) สามารถวางแผนการทางานและการบริหารจัดการงานได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นา รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
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2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย
และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่
เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทางานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและ
ช่องทางที่หลากหลาย สาหรับบุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์
การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1) หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต

BU5005 พระพุทธศาสนามหายาน

1

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี

2

3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1

2

3

4

5

1

2

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การ
และความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3

3
                
                
        
        
        
        
        

117
จัดทาโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

     
     
     
     
     

 
 

 
 

118

2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิต
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน
1) วัดและประเมินจากการสังเกต
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
พฤติกรรมในขณะทางานตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ
2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ แบบวิภาษวิธี
มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ ของวิชาชีพครู
3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและ 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
กรณีศึกษา
ต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 4) การเรียนรู้จากกระบวนการ
5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัด
ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและ กระจ่างค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
6) วัดและประเมินค่านิยมอุดมการณ์
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
และจิตวิญญาณความเป็นครูจากผลการ
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทางาน
7) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 7) วัดและประเมินผลภาค ปฏิบัติ/
ร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการ 8) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ ทักษะการปฏิบัติ
ดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
เป็นครู
8) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วม
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทาง
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม
ด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ทางานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่น
และประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม มี
จิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคม
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และประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน
หรือการลอกเลียนผลงาน

2.3.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู
จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทางานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

กลยุทธ์การสอน
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ละสังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะ
3) Team-based-learning
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย
บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน
และเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน
8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถาน ศึกษา
9) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการทดสอบ
ความรู้
2) วัดและประเมินจากการสังเกตการ
ทางานตามสภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง
3) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้
4) วัดและประเมินจากการนาเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
5) วัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ/ทักษะ
การปฏิบัติ
6) วัดและประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน/พ่อ
แม่/ผู้ปกครอง
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กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์
(Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM
Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community:
PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ผู้เรียน โดยมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่
ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจ
โลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนาแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน
พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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2.3.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และ
ประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน
เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสานึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต นาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทา
วิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่ชุมชนและ
สังคม

กลยุทธ์การสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
2) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้น
สูง
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
7) Workplace-based learning
8) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
9) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
11) การเรียนรู้โดยวิธี
โสเครติส
12) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
13) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา

2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของ
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
อารมณ์ และทางสังคม
3) Team-based-learning

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการทา
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัย
และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
3) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
5) วัดและประเมินจากการเรียนรู้
กรณีศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินผลจากกลุ่ม
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2) ทางานร่วมกับผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็น 4) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
ผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง
ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์

เพื่อน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง
3) วัดและประเมินจากการทางาน
เป็นทีม/ผลการนาเสนองานเป็น
กลุ่ม/การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน/การทางาน
ตามสภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง

2.3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การ
1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
1) วัดและประเมินจากการติดตาม
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การติดตาม วิเคราะห์ และนาเสนอ วิเคราะห์และนาเสนอรายงาน
เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหา รายงานประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
ประเด็นสาคัญด้านการศึกษา
ทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์
2) วัดและประเมินจากผลการ
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง
3) การสืบค้นและนาเสนอรายงานโดย สืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็น
บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สาคัญการศึกษาที่มีการบูรณาการ
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
และเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ 4)การจัดทาอินโฟกราฟิก
เทคโนโลยีดิจิทัล
เขียน หรือการนาเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ (Infographics) เพื่อสรุปประเด็น
3) วัดและประเมินผลจาก
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรม สาระสาคัญของงานที่นาเสนอ
กรณีศึกษา
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
4) วัดและประเมินผลโดยใช้แบบ
5) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
วัดทางจิตวิทยา/ทักษะดิจิทัล
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
5) วัดและประเมินจากผลการ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้การทางาน การประชุม การ
จัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับ
และส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
7) การเรียนรู้จากกรณี ศึกษา
8) Workplace-based learning
9) MOOC (Massive Open Online
Course)
10) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
11) การเรียนรู้แบบ STEMEducation

2.3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อใน 1) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
การสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
บูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
3) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ เรียนรู้ของผู้เรียน
แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ 4) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
5) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ 6)การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ 8) Workplace-based learning
บริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข 9) MOOC (Massive Open Online
และส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนองความ Course)
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ 10) การเรียนรู้โดยใช้ Active Learning
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผลจากการ
สร้างผลงาน/ผลผลิต/องค์ความรู้
ใหม่
7) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน/การทางาน
ตามสภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการฝึก
ทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จาลอง
2) วัดและประเมินจากผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3) วัดและประเมินจากรายงาน
การทาวิจัยในชั้นเรียน
4) วัดและประเมินผลโดยใช้แบบ
วัดทางจิตวิทยา/ทักษะการ
เรียนรู้/ทักษะดิจิทัล
5) วัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ/
ทักษะการปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน/การทางาน
ตามสภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง
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ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด
การทางาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดย
บูรณาการการทางานกับการเรียนรู้และ
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกและร่วมมือ กัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและ
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาทักษะเหล่านี้ มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
การพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่ านิ ย มและคุณ ลั กษณะเป็ น ประชาธิป ไตย คือ การเคารพสิ ทธิและให้ เกียรติค นอื่ น
มีความสามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดาเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทางานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยมของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการการจั ด การเรีย นรู้ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
การศึกษา และการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย น และภาษาเพื่ อการสื่ อสารส าหรับ ครูทั ก ษะการนิ เทศและการสอนงาน ทั กษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้าม
ศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
การสอนแบบบู ร ณาการความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศ วกรรมและ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM
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Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี ค วามรู้
ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ นธรรม สามารถเผชิญ และเท่ าทัน กับการเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และสามารถน าแนวคิ ด
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน
4) มี ค วามรู้ และความสามารถในการใช้ภ าษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็ นคุณค่าและความสาคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนและ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิ ด ค้ น หา วิเคราะห์ ข้ อ เท็ จ จริง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่ งข้อ มู ล
ที่ ห ลากหลายอย่ า งรู้ เท่ า ทั น เป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ส านึ ก สากล สามารถเผชิ ญ และก้ า วทั น กั บ การ
เปลี่ ย นแปลง ในโลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึง
ความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทาวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
2) ทางานร่วมกับ ผู้อื่น ทางานเป็นทีม เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน
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ผู้ร่วมงาน ผู้ ป กครองและคนในชุมชน มีความรับผิ ดชอบต่อส่ วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่ อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นาและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพโดยสามารถเลื อกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนาเสนอด้ว ย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือความรู้จากแหล่ งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การ
ทางาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดย
ใช้ดุล ยพินิ จที่ดี ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจากัดทาง
กาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทางานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทางาน การ
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จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น โดยบูรณาการการทางานกับการ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสาคัญที่สุด
4) สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ งวิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวก
และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจั ดการเรีย นการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
กลุ่มวิชาชีพครู
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ

ครู
ED1002 ปรั ช ญาและแนวคิ ด ทางการ

ศึกษา

                     



                     



ED1003 จิตวิทยาสาหรับครู
                       
ED1004 หลั ก สู ต รและวิ ท ยาการจั ด การ                        
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รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
เรียนรู้
ED1005 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู

                       
                       
                       
                       

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 12 นก.

ED1009 การปฏิบัติการสอนใน
      

สถานศึกษา 1
ED1010 ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น                        
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รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
สถานศึกษา 2
ED1011 ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
      
สถานศึกษา 3
ED1012 ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
      
สถานศึกษา 4
รายวิชาบังคับเรียน 20 วิชา 60 หน่วยกิต

ED1093 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการ
                       
สอนพระพุทธศาสนา
ED1094 การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
                       
ED1095 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
                       
ED1096 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ การ
                       
สอนพระพุทธศาสนา
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รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1098 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1099 พุทธปรัชญาการศึกษา
ED1100 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
ED1101 หลักพระพุทธศาสนา
ED1102 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ED1103 พุทธจริยศาสตร์
ED1104 ก าร จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น วิ ช า
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ED1105 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
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รายวิชา

ED1107 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา

ED1108 พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ED1109 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และ
พุทธบริษัท
ED1110 พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง
ED1111 พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ED1112 เศรษฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา
ED1113 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
ED1114 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

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

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
เถรวาท
ED1115 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ED1116 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ED1117 พระพุ ท ธศาสนากั บ วิ ท ยาการร่ ว ม
สมัย
ED1118 พุ ท ธศาสนสุ ภ าษิ ต และศั พ ท์ พุ ท ธ
ศาสน์
ED1119 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
ไทย
ED1120 การอุ ป ถั ม ภ์ แล ะการคุ้ ม ครอง
พระพุทธศาสนา
ED1121 วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
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รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
ED1122 การปฏิ บั ติ ก รรมฐานและธรรมะ
ปฏิบัติสาหรับวิชาชีพครู
ED1123 พระพุ ท ธศาสนากั บ การแก้ ปั ญ หาและ
การพัฒนา
ED1124 พระพุท ธศาสนากับ การแก้ปัญ หาความ
รุนแรง
ED1125 พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ สิ่ งเห นื อ
ธรรมชาติ
ED1126 พระพุ ท ธศาสนากั บ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ED1127 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ
ED1128 การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
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รายวิชา

ED1129 พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
ED1130 คุณลักษณะพิเศษแห่ง
พระพุทธศาสนา
ED1131 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา
ED1132 วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะการจัดการ
เรียนรู้

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ่ มประเมิ น รายละเอียดรายวิช าว่าครอบคลุ มผลการเรียนรู้ที่ กาหนดสอดคล้ องกับความ
รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.2.3 เที ย บเคี ย งผลการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นในรายวิ ช า ซึ่ ง อาจเป็ น ต่ างกลุ่ ม ต่ า งชั้ น ปี
ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยประกาศใหม่
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้ เข้ ารั บ การอบรมตามหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาอาจารย์ ใหม่ ” ของมหาวิท ยาลั ย
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู
และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน้าที่ให้คาแนะนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อ
หนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิด
หลั กสูตรอบรมเพื่อพัฒ นาอาจารย์ในหั วข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทาวิจัยทางการศึกษา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลา
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ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพัน ธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิช าการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุคคลด ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทาหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญ ญาโทและปริญญาเอกตรงตามกาหนดของหลั กสูตรที่ได้รับการรับรองคุณ วุฒิ จากสภาวิช าการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย
2. บัณฑิต
จัดให้ มีการผลิตบัณ ฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมีความรู้ในวิช าการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้ มี
ความรู้ มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ความสามารถในการพั ฒ นาตนเอง สามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู้เพื่ อการ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิ ดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกาหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสารวจจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในองค์ ป ระกอบด้ า นนั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ด าเนิ น การตั้ งแต่ ระบบการรั บ
นักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้ก ารดาเนินการดังกล่าวให้
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พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทารายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทาบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
- มีการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ ต่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รและมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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- มีการกาหนดผู้สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกาหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- มีระบบการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มี ผ ลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ก ารด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษา
6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลั ก สู ตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอนพระพุ ทธศาสนา มีตั วบ่ งชี้ ที่ 1-5 ต้อ งมีผ ล
ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้อ งกั บกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0















































































นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู ค รบถ้ ว นทุ ก
กิจกรรมที่กาหนดและเป็นประจาทุกปี
มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
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ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
และ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
3) การประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก ศึ ก ษา เปรีย บเที ย บพั ฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
4) การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
2) การประเมิ น การสอนของอาจารย์ โดยหั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช า หรือ เพื่ อ นร่ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยศิ ษ ย์ เก่ า เพื่ อ ติ ด ตามผลการน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ งเป็ น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 4 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 8 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิท ยาลัย
ซึ่งดาเนิ น การทุ กสิ้ น ปี การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับ ปรุงแก้ไขในจุดที่ มี
ข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและพิจารณา
ในการนาไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
Bachelor of EducationProgram in Teaching
Buddhism
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ
ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
B.Ed. (Teaching Buddhism)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
Bachelor of EducationProgram inTeaching
Buddhism
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ
ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
B.Ed. (Teaching Buddhism)

เหตุผล
คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
115 หน่วย
กิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู
35 หน่วยกิต
- รายวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วย
กิต

เหตุผล
ปรับปรุงตาม
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

3) กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 62 หน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

คงเดิม

ข. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ

155 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน
24 หน่วยกิต
วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู
46 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานความรู้
31 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานประสบการณ์ 15 หน่วยกิต
วิชาชีพ
3) กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 79 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
69 หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
- เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หน่วยกิต
วิชาเอกเพิ่มเติม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
191 หน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559
รายวิชาบังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
รายวิชาเลือกเรียน
3
หน่วยกิต
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE1002 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

เหตุผล
คงเดิม
ลดหน่วยกิต
เหตุผล
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย

ตัดออก
GE1003 กระบ วน การยุ ติ ธ รรมแ ละก ฎ ห มาย ใน เพิ่มเข้ามาใหม่
ชีวิตประจาวัน

GE1004 สันติศึกษา

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้

ตัดออก
GE1004 สิท ธิมนุ ษยชน คุณ ธรรมจริยธรรมและ เพิ่มเข้ามาใหม่
หลักธรรมาภิบาล
ตัดออก
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ เพิ่มเข้ามาใหม่
ไทย
ตัดออก
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
สังคม
ตัดออก
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เพิ่มเข้ามาใหม่
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนแปลง
GE1010 การเมืองการปกครองไทย
เพิ่มเข้ามาใหม่
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
GE2003 การวางแผนชีวิต
GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
-

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ย้ายเป็นวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE2005 ความเป็นผู้นาและการจัดการ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2007 การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ภ าพและ เพิ่มเข้ามาใหม่
สังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
คงเดิม
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก

GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นGE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004 การแปลอังกฤษ

GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา

GE3005 ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
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GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศ
อาเซียน
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
GE4002 ปัญญาประดิษฐ์
GE 4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้

GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

ตัดออก
GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4005 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา เพิ่มเข้ามาใหม่
ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาหรับงานยุค เพิ่มเข้ามาใหม่
ดิจิทัล
กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
ปรับลด
- บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
ปรับลด
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
คงเดิม
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
ปรับลด
ตัดออก
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ
เพิ่มเข้ามาใหม่
พระพุทธศาสนา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
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-

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน

BU5005 พระพุทธศาสนามหายาน

BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
แต่คาอธิบาย
รายวิชาคงเดิม
ย้ายเป็นวิชาเลือก

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยBU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย เปลี่ยนรหัสวิชา
BU5013 เท ค โน โล ยี ส าร ส น เท ศ เพื่ อ ก าร เผ ย แ ผ่
ตัดออก
พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัดออก
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
ตัดออก
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
ตัดออก
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
ตัดออก
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
ตัดออก
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี
เพิ่มเข้ามาใหม่
BU5013 การบริห ารและการปกครองคณะสงฆ์ เพิ่มเข้ามาใหม่
ไทย
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รายวิชามาตรฐานความรู้ 31 หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสาหรับความเป็นครู

รายวิชาชีพครู

23 หน่วยกิต
-

ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู

เพิ่มหน่วยกิต
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก

ED1002 ปรัชญาการศึกษา
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
-

ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม

ED1003 จิตวิทยาสาหรับครู

ED1004 จิตวิทยาสาหรับครู

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้

เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางการศึกษา

-

ตัดออก

ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู

เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร

-

เปลี่ยนรหัสรายวิชา

ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

-

ตัดออก

ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

-

ตัดออก

ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา

-

ตัดออก

รายวิช าการปฏิบั ติ ก ารสอนในสถานศึก ษา 12

ลดหน่วยกิต

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา เปลี่ยน
คาอธิบายรายวิชา

ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
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เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา

กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 79 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอพระพุทธศาสนา
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
ED1101 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ED1102 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
ED1103 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
สอนพระพุทธศาสนา
ED1104 กิจกรรมและการประเมินผลการ
สอนพระพุทธศาสนา
ED1105 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1106 พุทธปรัชญาการศึกษา
ED1107 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะ
ปฏิบัติสาหรับวิชาชีพครู
ED1108 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
ED1109 หลักพระพุทธศาสนา
ED1110 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ED1111 พุทธศาสนพิธีและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
ED1112 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
ED1113 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ED1114 การทาภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
ED1115 พุทธจริยศาสตร์
ED1116 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ED1117 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทพุทธ
สาวกและพุทธสาวิกา
ED1118 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ED1119 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
ED1120 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
ED1121 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
วิชาเลือกวิชาเอก 10 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 60 หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 40 หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1101 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ตัดออก
ED1102 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
คงเดิม
ED1103 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
คงเดิม
สอนพระพุทธศาสนา
ED1104 กิจกรรมและการประเมินผลการ
คงเดิม
สอนพระพุทธศาสนา
ED1105 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
คงเดิม
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1106 พุทธปรัชญาการศึกษา
คงเดิม
ED1107 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะ
ตัดออก
ปฏิบัติสาหรับวิชาชีพครู
ED1108 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
คงเดิม
ED1109 หลักพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1110 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1111 พุทธศาสนพิธีและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1112 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
คงเดิม
ED1113 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1114 การทาภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
ตัดออก
ED1115 พุทธจริยศาสตร์
คงเดิม
ED1116 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คงเดิม
ED1117 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทพุทธ
ตัดออก
สาวกและพุทธสาวิกา
ED1118 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตัดออก
ED1119 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
คงเดิม
ED1120 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
ตัดออก
ED1121 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ตัดออก
ED …… ประวัติเอเซีย
เพิ่มเข้ามาใหม่
รายวิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
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ED1122 การนิเทศการสอนพระพุทธศานา

ED1122 การนิเทศการสอนพระพุทธศานา

ย้ายไปกลุ่ม
วิชาการสอน
พระพุทธศาสนา

ED1123 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา

ED1123 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา

คงเดิม
คงเดิม

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ED1124 พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
ED1125 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ED1126 การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ED1127 วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
ED1128 พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง

ED1124 พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
ED1125 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ED1126 การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ED1127 วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
ED1128 พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง

ED1129 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและกาพัฒนา
ED1130 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
ED1131 พระพุทธศาสนากับสิง่ เหนือธรรมชาติ
ED1132 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ED1133 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
ED1134 การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ED1135 พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
ED1138 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ED1136 คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
ED1137 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา
ED1138 วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่

ED1129 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ED1130 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
ED1131 พระพุทธศาสนากับสิง่ เหนือธรรมชาติ
ED1132 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ED1133 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
ED1134 การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ED1135 พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
ED1138 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ED1136 คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
ED1137 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา
ED1138 วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ย้ายไปกลุ่ม
วิชาการสอน
พระพุทธศาสนา

คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
คงเดิม

จ. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2559
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้า
กั บ รายวิ ช าที่ เคยเรี ย นมาแล้ ว โดยอนุ มั ติ จ ากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

หลักสูตรปรับปรุง 2562
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้า
กั บ รายวิ ช าที่ เคยเรีย นมาแล้ ว โดยอนุ มั ติ จ ากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2550
2538

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ,
พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺ ติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิค
การนาเสนอผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.วารสาร
MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
2 BU5009 พุทธศาสนามหายาน
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
2 SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3 BU5010 ศาสนศึกษา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล (สิงห์สุพรรณ)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2538
2530

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ,
พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิค
การนาเสนอผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลัพระพุทธ
ศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย.วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
1 BU5010 ศาสนศึกษา
2 BU5005 พุทธวิถีไทย

รายวิชาที่เคยสอน

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
2 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3 SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
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3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2561
2556

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ เรือ่ ง “หลักคาสอนภาวะผู้นาในพุทธศาสนาเถรวาท” วารสาร
ประชุมสัมมนา วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา
13 กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 116
ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ,
พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิค
การนาเสนอผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.วารสาร
MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
2 BU5010 ศาสนศึกษา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
2 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
M.A. Philosophy

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
Kurukshetra University, India

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2549
2545

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน). เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาในสาขาวิชาสังคมสง
เคราะห ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปการศึกษา 2558”. วารสาร
สถาบั นวิจัยพิมลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน กรกฎาาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 99-108 ISSN:2465-3705.
3.2 บทความวิชาการ

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน). เรื่อง “Women Empowerment in Buddhism : The
Elimination of Gender Inequality”. Journal of International Buddhist Studies
Vol.8 No.2 (July-December 2017), p.1-11 ISSN : 1906-6244.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
3 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
2 HU2008 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3 HU2024 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
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หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

นายแก่นเพชร แฝงสีพล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2541
2535

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

ณทิพรดา ไชยศิลป์,วิชิต นาชียสินธ์, พรชัย วินทุม,วราวุธ ธารสะอาด, แก่นเพชร แฝงสีผล
(2561) การเสริมสร้างการออมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์.วารสาร
MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
2 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
3
3 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
3
4 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
5 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
6 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
3
2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
3 BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ (พระพุทธศาสนา)
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูป
ถัมภ์

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.(Buddhist Studies)
M.Phil.(Buddhist Studies)
ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง)
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
University of Delhi, India
University of Delhi, India
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ.
จบ
2552
2550
2546
2542
2537

แม่ชีปัณฑิตาภา เนตรน้อย และแม่ชีศรีสลับ อุปมัย. เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ”. วารสารมหา
จุฬาวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561, หน้า 151-163, ISSN : 24081078.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
2 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
3
3 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
4 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
2 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
3 BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
3
4 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

แม่ชีประครอง งามชัยภูมิ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆ
ราชูปถัมภ์

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2557
2553

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์(ภัทร เสนวรรณกุล),สุดารัตน์ วงศ์คา, บังอร พันธนะ,ประคอง
งามชัยภูมิ (2561) “แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาวัตรสวดมนต์ของนักศึกษา
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย” วารสารMBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า
520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
2 ED1115 พุทธจริยศาสตร์
3 GE2003 การวางแผนชีวิต
4 GE1004 สันติศึกษา
5 ED1116 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 GE2003 การวางแผนชีวิต
2 ED1112 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
3 ED1131 พุทธจริยศาสตร์
4 ED1132 พระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุดารัตน์ วงค์คา
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูป
ถัมภ์

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศน.บ. (พุทธศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2557
2553

3. งานวิชาการ
3.1 ผลงานวิจัย
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์(ภัทร เสนวรรณกุล),สุดารัตน์ วงศ์คา, บังอร พันธนะ,ประคอง งามชัยภูมิ
(2561) แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาวัตรสวดมนต์ของนักศึกษามหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัย วารสารMBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหา
มกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN :
2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
2 ED1108 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 ED1111 พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
3
2 ED1132 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
นางสาวบังอร พันธนะบุญ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี พ.ศ. จบ
2556
2552
2559

3. งานวิชาการ
3.1 ผลงานวิจัย
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์(ภัทร เสนวรรณกุล),สุดารัตน์ วงศ์คา, บังอร พันธนะ,ประคอง งามชัยภูมิ
(2561) แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาวัตรสวดมนต์ของนักศึกษามหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย วารสารMBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
3
2 ED1121 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 ED1148 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
3
2 ED1152 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
3

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์ (ภัทร เสนวรรณกุล)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆรา
ชูปถัมภ์
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ปี พ.ศ. จบ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2549
ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2548
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระครูสุวัฒนธรรมาภรณ์(ภัทร เสนวรรณกุล),สุดารัตน์ วงศ์คา, บังอร พันธนะ,ประคอง งามชัยภูมิ
(2561) แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทาวัตรสวดมนต์ของนักศึกษามหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัย วารสารMBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 ED1115 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
3
2 ED1117 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
3
3 ED1121 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
3
4 ED1130 การทาภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
3
5 ED1152 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
3
2 ED1101 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
3
3 ED1105 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
3
4 ED1130 การทาภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
3
5 ED1113 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3
มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
พระฌานิพิทย์ อินฺทจารี (สุระศักดิ์)
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

2. คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก (ร.ด.)
ปริญญาโท (ศศ.ม.)
ปริญญาตรี (ศน.บ.)

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
พุทธศาสนศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2559
2550
2544

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระครูสุนทรวินัยรส พระครูสุนทรวินัยรส,พระฌานิพิทย์ อินทจารี (สุรศักดิ์), เศรษฐา ภูสีโสม,
เนรมิตร กุลมินทร์,หาญ เถาตาจันทร์ (2561) การใช้เทคนิคการนาเสนอผลการอ่าน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .วารสารMBU
Education Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลั ย ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ภาระงานสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
2 BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
3 ED1118 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
2 ED1127 พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
นายหาญ เถาตาจันทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

2. คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
Indian philosophy and Religion
ปริญญาโท (M.A)
ปริญญาตรี (ศน.บ)
ศาสนาและปรัชญา (ปรัชญา)
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

สถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
Banaras Hindu University, India 2542
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540

พระครูสุนทรวินัยรส พระครูสุนทรวินัยรส,พระฌานิพิทย์ อินทจารี (สุรศักดิ์), เศรษฐา ภูสีโสม,
เนรมิตร กุลมินทร์,หาญ เถาตาจันทร์ (2561) การใช้เทคนิคการนาเสนอผลการอ่านเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระ เกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .วารสารMBU Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
3. ภาระงานสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1 BU 5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
3
2 BU 5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
3
3 BU 5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
3
4 ED 1122 พุทธปรัชญาการศึกษา
3
5 ED 1131 พุทธจริยศาสตร์
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU 5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
3
2 BU 5010 ศาสนศึกษา
3
3 ED 1106 พุทธปรัชญาการศึกษา
3
4 ED 1014 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
3
5 ED 1124 พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์ทางพุทธศาสน์
3
มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
นายเนรมิตร กุลมินท์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

2. คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท (กศ.ม.)
พุทธศาสตร์
ปริญญาตรี (ศน.บ)
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2551
2545

พระครูสุนทรวินัยรส พระครูสุนทรวินัยรส,พระฌานิพิทย์ อินทจารี (สุรศักดิ์), เศรษฐา ภูสีโสม,
เนรมิตร กุลมินทร์,หาญ เถาตาจันทร์ (2561) การใช้เทคนิคการนาเสนอผลการอ่าน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .วารสารMBU
Education Journal คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยมหามกุฏ ราชวิท ยาลั ย ปี ที่ 6
ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ภาระงานสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
หน่วยกิต
1
ED1011 การพัฒนาและการจัดการหลักสูตร
3
2
ED2009 การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
3
3
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3
4
ED1120 กิจกรรมและการประเมินผลการสอน
3
5
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
3
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
3
2
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
3
3
ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
3
4
ED1010 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนา
3

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
พระครูสุนทรวินัยรส, ดร.
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

2. คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปริญญาเอก (ปร.ด) การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
ปริญญาตรี (ศน.บ) พุทธศาสตร์
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2561
2548
2545

พระครูสุนทรวินัยรส พระครูสุนทรวินัยรส,พระฌานิพิทย์ อินทจารี (สุรศักดิ์), เศรษฐา ภูสีโสม,
เนรมิตร กุลมินทร์,หาญ เถาตาจันทร์ (2561) การใช้เทคนิคการนาเสนอผลการอ่านเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระ เกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .วารสารMBU Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520-533 ISSN : 2408-199X.
4. ภาระงานสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
3
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
5
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
2
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หน่วยกิต
3
3
3
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
นายเศรษฐา ภูศรีโสม
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์
2. คุณวุฒิ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท (กศ.ม.)
พุทธศาสตร์
ปริญญาตรี (ศน.บ)
3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2548
2545

พระครูสุน ทรวินั ยรส,พระฌานิ พิทย์ อินทจารี (สุรศักดิ์), เศรษฐา ภูสีโสม,เนรมิตร กุลมินทร์ ,หาญ
เถาตาจันทร์ (2561) การใช้เทคนิคการนาเสนอผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย .วารสารMBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2561) หน้า 520533 ISSN : 2408-199X.
4. ภาระงานสอน
ที่
1
2
3
4
5

รายวิชา
BU5009
BU5010
BU5012
BU5017
ED1008

1
2
3
4

BU5002
BU5004
ED1102
ED1132

พระพุทธศาสนามหายาน
ศาสนศึกษา
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับครู :
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
พระไตรปิฎกศึกษา 1
พระไตรปิฎกศึกษา 3
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
พระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3

170

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

171

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

172

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

173

ภาคผนวก ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

174

มคอ. 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา

