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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXX
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Buddhism)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Buddhism)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
พระพุทธศาสนา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 นักวิชาการการศึกษา
8.3 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
8.4 พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
8.5 นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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9. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ เลขบัตรประจำตัว
ตำแหน่งทางวิชาการ
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
พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
(จารย์คุณ)
4
3-4601-00833-XX-X
อาจารย์
พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก
(ไร่สงวน)
5
3-4401-00635-XX-X
อาจารย์
นายแก่นเพชร แฝงสีพล

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

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Kurukshetra University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) ศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่จะหล่อหลอมจิตวิญญาณของพลโลก โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ
2) ปัจจุบันนี้เป็นสังคมโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศาสนาจึงมี
ความสำคัญในการพัฒนาจิตใจ
3) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถนำมาปรับใช้กับพระพุทธศาสนา และการสอน
ทางพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเผยแพร่
4) มีการแข่งขันทางด้านความรู้ เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับปรุง
นโยบายและกลยุทธ์การทำงาน โดยนำหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานที่มีหลักคุณธรรม เพื่อให้
สามารถรองรับการแข่งขันในระดับสากล
5) มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
รวมทั้งการกำหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
6) นโยบายรัฐบาลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
พ.ศ. 2562
7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ
ยาวสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) สังคมปัจจุบันเป็นโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตกได้เข้ามามี
บทบาทต่อคนไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องเน้นให้เข้าใจศาสนาโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ
2) มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับกระแสวัฒนธรรมจากโลก
ตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3) สังคมมีการแข่งขันกันสูงทุกรูปแบบและก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้อง
อาศัยหลักธรรมของศาสนาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
4) มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ของสถาบันการศึกษาพุทธศาสนาทุกสถาบันที่จะทำการเผยแผ่ และ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เข้าใจ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์
5) มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายคณะสงฆ์ไทยที่ขับเคลื่อน
นโยบายทางการศึกษาภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังที่ระบุในข้อ 11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราช
วิทยาลัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษา
ประจำชาติและเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ
ในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและตลาดแรงงานในโลกปัจจุบันและ
อนาคต มีรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่ถึง
พร้อมด้วยคุณภาพ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านประสบการณ์ และด้านทักษะที่พึงประสงค์
ของวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้บูรณาการสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และวิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ด้านภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน หรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรืออาชีพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสำหรับการสอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิจัย มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็นแบบยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการ
ค้นคว้าและการทำวิจัย จึงได้จัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาในทุกหลักสูตร
3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่
การอภิปราย หรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนาทาง
วิชาการ เป็นต้น
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4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัด
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาชีพครู
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกรายวิชาดำเนินการโดยการมีส่ วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งในด้าน
การกำหนดอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบการประเมินผลการเรียน การวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้แก่นักศึกษา และมีหน่วยงานกลางคือกองบริการการศึกษาและศูนย์บริการวิชาการ ให้การ
สนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ รวมทั้งการส่งผลการเรียน
14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนประจำการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการให้มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ประกอบกับรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคน
เก่งและคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต ครูให้
เป็นวิชาชีพชั้นสูงมีบทบาทในการสร้างครูที่มีคุณภาพที่น ำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบต่อ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหม่ที่เป็นศาสตร์บูรณาการ และข้าม
วัฒนธรรม เป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่การสร้าง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ลักษณะของ
หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีความซ้ ำซ้อน
ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศต่างๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้า
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ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครู (มคอ. 1) นี้อยู่ภายใต้หลักการสำคัญหลาย
ประการได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิง
สมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนาผู้เรียน 2) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครู
ในโลกปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิต
ครูมีอิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกั บอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษาโดย
ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนกำหนดโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน 4) การส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรรายวิชาที่
ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การ
ส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของ
หลักสูตร
15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1) มีความเข้าใจต่อสภาวะสังคมปัจจุบัน มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้
และสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้ได้
2) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการทำงานร่วมกันกับ
ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม
4) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธ ีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิช าการ
วิชาชีพ และทางพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
7) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่ง มั่นในการพัฒ นา
สมรรถนะของตนอยู่เสมอ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญาสถาบันคือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการสอน มีการบูรณาการการสอนกับพุทธวิทยาการศึกษา
1.2 ความสําคัญ
1.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ทางด้านการสอนพระพุทธศาสนาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณสำหรับครู
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบน
พื้นฐานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตร์ทางการสอน เป็นบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางพระพุทธศาสนา การบูรณาการ การประยุกต์ใช้พุทธวิทยา
กับการศึกษา ศาสตร์การสอน และการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรีย นและสังคมสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรมอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
คุณสมบัติความเป็นครูที่ดี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้ความรู้
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา และการทำงานได้
1.4 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ได้กำหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชาและผู้บริหารของสถาบัน ดังนี้
ปีการศึกษาที่

ความคาดหวังของผลลัพท์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

1

จบชั ้ น ปี ท ี ่ 1 เป็ น นั ก ศึ ก ษาครู : นักศึกษาได้ร ับ การปลู กฝั ง ความรู ้ คู่
คุณธรรมผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้งานครูอัน
เป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครูมีความรอบรู้ในงานครู เช่น งาน
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2

3

4

ธุ ร การในชั ้น เรี ย น สามารถประสานงานในการออกตรวจเยี ่ย มบ้า นนั ก เรียน
ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนได้เรียนรู้การจัดการชั้นเรียน การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอนพระพุทธศาสนา
จบชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยสอน: นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การวางตนเป็นครู เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นครู
สามารถปฏิบัติ การในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยครูประจำชั้น ให้
ความรู้และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอนพระพุทธศาสนา การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา และการวัดประเมินผล อีกทั้งสามารถจัดโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้
จบชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ร่วมสอน : นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
อย่างเข้มข้น สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา โดย
บูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิช าการสอน
พระพุทธศาสนา สามารถออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกแต่งระหว่างบุคคล และเพื่อ
นำไปใช้พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
จบชั้นปีที่ 4 เป็นครูสอน: นักศึกษาผ่านการปลูกฝังทั้ง Hard Skill และ
Soft Skill ตามสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหลักสูตร พร้อมในการ
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างภาคภูมิ ดังปณิธานที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่า “มี
ความรู้คู่คุณธรรม” และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเผชิญต่อโลกภายนอกตาม
สโลแกนว่า “ส่งบัวบานสู่โลกกว้าง” ผ่านการฝึกจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
การสอนพระพุทธศาสนา สามารถวัดและประเมิ นผล นำผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ และได้ผ่านกิจกรรมการ
สัมมนาทางการศึกษา

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนพระพุ ท ธศาสนา มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที ่ มี
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุงโดยดำเนินการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
▪ การพัฒ นาการเรีย นการ 1. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
สอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวข้อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2. ส่งเสริมการบุรณาการจัดการเรียน 2. มีรายวิชาการบูรณาการสอน
การสอน
พระพุทธศาสนา
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์หลักสูตร
3. มีรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
การทำแผนการสอนและการ
สอนพระพุทธศาสนา
นำเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผล 4. มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงตลอด
หลักสูตร
▪ การพัฒนานักศึกษา
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น
1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษย
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและ
สัมพันธ์
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
3.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
และจรรยาบรรณ
เป็นครู
3. มีรายวิชากฎหมายการศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
▪ การเปลี่ย นแปลงจุดเน้น 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ของหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน
2. แบบประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. เนื้อหาในรายวิชาสำหรับกลุ่ม
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสำหรับกลุ่ม
วิชาชีพครูครบตามสาระการ
วิชาชีพครูให้ครอบคลุมตามสาระ
เรียนรู้ทั้ง 11 ของคุรุสภากำหนด
การเรียนรู้ที่คุรุสภากำหนด
▪ การเพิ ่ ม เนื ้ อ หาใหม่ ๆ ที่ 1. เพิ่มเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุม
1. มีเนื้อหาครบตามสาระการ
สำคัญ
สาระการเรียนรู้ ทั้ง 11 สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 11 สาระการเรียนรู้
เรียนรู้
2. จำนวนกิจกรรมที่กำหนดให้
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามี
นักศึกษาเข้าไปสืบค้นสารสนเทศ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสืบค้นจากระบบ
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน -เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการ
ศึกษาลักษณะพิเศษ
2.2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
2.2.5 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.7 มีค่านิยมและเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.8 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษามีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาที่
แตกต่างกัน ต้องการการปรับความรู้พื้นฐานให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่ระดับอุดมศึกษา มีสังคมกว้างขึ้น
ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.3.3 การปรับตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เช่น กิจกรรม
การสวดมนต์และการปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และมีความแตกต่างจากการ
อยู่อาศัยในภูมิลำเนาเดิม
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การดำเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้
คำปรึกษา แนะนำ
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกภาคการศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนำการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี จำนวน 120 รูป/คน
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
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
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 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)
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
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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งบวัสดุ
70,000
140,000
210,000
280,000
งบครุภัณฑ์
140,000
280,000
420,000
560,000
งบดำเนินการ (พัฒนาการ
100,000
100,000
100,000
100,000
เรียนการสอน พัฒนานักศึกษา
ทุน ฯลฯ)
งบดำเนินการ (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

350,000
700,000
100,000
1,774,200
3,624,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
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

(2) กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
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(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา

62

หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับเรียน

42

หน่วยกิต

- วิชาบังคับเลือก

20

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

151

หน่วยกิต

รวม
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
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
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)
Citizenshipin 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
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
Concepts of Philosophy and Sciences
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
ความเป็นผู้นำและการจัดการ
Leadership and Management
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่3(3-0-6)
Psychology and Modern Life
GE2007
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม3(3-0-6)
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

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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GE3007
GE3008
GE 3009
GE 3010

ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
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
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
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

3(3-0-6)
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
BU5004

Tipitaka Studies
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice

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

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
รายวิชาชีพครู23 หน่วยกิต
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Virtues and Ethics for Teacher
ED1002
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Philosophyand Concepts in Education

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

จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teachers
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management Science
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technologyfor Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation in Learning
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research for Learning Innovation Development
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Communicative Languages for Teachers

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in School 1
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
Teaching Practicum in School 2
ED1011
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
Teaching Practicum in School 3
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4
Teaching Practicum in School 4
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ42 หน่วยกิต
ED1093
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
Curriculum Development and Teaching Buddhism Method
ED1094
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
Supervision of BuddhismTeaching
ED1095
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
Analytical Study of Buddha’s Teaching Method
ED1096
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนพระพุทธศาสนา
Information Technology and Instructional Media for

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(90)
2(90)
2(90)
6(270)

3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
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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
ED1099พุทธปรัชญาการศึกษา
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)
Buddhist Political Thought and Governance
ED1111
พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Buddhism and environmental geography
ED1112
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
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ED1113
ED1114
ED1115
ED1116
ED1117
ED1118
ED1119
ED1120
ED1121
ED1122
ED1123
ED11254
ED1125
ED1126
ED1127
ED1128

Economics according to Buddhism guidelines
สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Seminar in Buddhism
ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
3(3-0-6)
Life in Theravada Buddhism Perspective
พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Sufficiency Economy Philosophy
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
3(3-0-6)
Main Sect Buddhism
พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhismand Contemporary Sciences
พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhist Proverbs and Glossaries
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
2(2-0-4)
Thai Sangha Administration and Governance
การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Auspices and Protection
วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
2(2-0-4)
Ways of Life of Thai Buddhist
การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติสำหรับวิชาชีพครู
3(3-0-6)
Meditation and Dhamma Practice for Teacher’s Profession
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
2(2-0-6)
Buddhist Problems Solution and Developm
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรง
2(2-0-4)
Buddhism and Violent Problems Solution
พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
33-0-6)
Buddhism and Supernatural
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Buddhism and Environmental Conservation
สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Independent Studies of Budhhisminterm of English Medium
การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
The Study of the Buddhist Texts
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ED1129
ED1130
ED1131
ED1132

พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
Buddhist Eloquence and Buddhist Logic
คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
Buddhist Characteristics
ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา
Importance Buddhist Sacred Place and Objects
วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่
Method of Preaching and Spreading Principles

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

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
คำอธิบายระบบรหัสวิชา
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่าง
ผู้เรียน ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแล้วจะทำให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตร์
การจัดหมวดหมู่คณะวิชา ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลำดับของรายวิชา
รายวิชากำหนดให้มีรหัสประจำ จำนวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมีความหมายดังนี้
ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ใช้คำย่อ GE
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
= GE1xxx
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
= GE2xxx
- กลุ่มวิชาภาษา
= GE3xxx
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
= GE4xxx
2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Buddhism) ใช้คำย่อ BU5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คำย่อ ED
- ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED1xxx
- ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED2xxx
ข. ตัวเลข จำนวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา
2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา
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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 วิทยาเขตอีสานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
2
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0

6
6
6
5
6
6
6

รวม

3
3
3
3
3
3
3
21

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
2
0
3
3

0
0
0
2
90
0
0

6
6
6
5
0
6
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
GE1001
GExxxx
BU5001
BU5004
ED1001
ED1101
EDxxxx

GE3001
GE3002
BU5002
ED1004
ED1009
ED1103
EDxxxx

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วิชาเลือก
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติกรรมฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
หลักพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระไตรปิฎกศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
พุทธจริยศาสตร์
วิชาเลือก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
GE2001
BUxxxx
ED1002
ED1005
ED1093
EDxxxx
ED1095
ED1096

แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
วิชาเลือก
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพระพุทธศาสนา
วิชาเลือก
การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา

20
หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
3
3
3
3
3

3
2
2
2
3
3
3
3

0
0
0
2
0
0
0
2

6
4
4
5
6
6
6
6

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
0
3
3

0
90
0
0

6
0
6
6

รวม

3
2
3
3
20

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
2
3
3

3
2
2
2
3

0
0
0
2
0

6
4
4
5
6

GE3003
GE4001
BU5003
ED1002
ED1010
ED1105
EDXXXX

GExxxx
BUxxxx
BUxxxx
ED1004
ED1100

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
จิตวิทยาสำหรับครู
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
วิธีสอนพระพุทธศาสนา
เลือกเสรี

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
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ED1098 การบูรณาการการจัดการเรียนรูส้ าระการเรียนรู้

3

3

2

6

3
3
22

3
3

2
0

6
6

พระพุทธศาสนา

ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิชาเลือก
วิชาเลือก
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

GExxxx
GExxxx
ED1007
ED1011
ED1102
ED1094
ED1104

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

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

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
วิชาเลือก
พุทธปรัชญาการศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
เลือกเสรี

รวม
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
2
3
3
3
20

3
3
2
0
2
3
2

หน่วยกิต ทฤษฎี

6
6

0

0
0
2
90
2
0
2

6
6
5
0
5
6
6

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

270

0

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
2
3
20

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3
2
3
3
3
2
3

0
2
0
0
0
0
0
151
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5
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปัญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปัญหา รูปแบบของการทุจริต
พฤติกรรมการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างจิตสำนึก
ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต
บทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในประเทศไทย
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 anti-corruption 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
anti- corruption 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
ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักคำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งและแนวคิดการพัฒ นาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและ
สังคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
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This course aims to have the students study the sermon and
the Concept ofPhilosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of Sufficiency
Economybased on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej, the
relationshipbetween the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency Economy based on
the royalIdea, 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 MajestyKing Bhumibol Adulyadej in order to develop the model community according
to the King’s 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

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และ
ปกครอง ประวัติและพัฒ นาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กฎหมายสำคัญในการดำเนิน ชีว ิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและสหประชาชาติ หลักนิติธ รรม
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรทางเลื อ ก ปั ญ หาและอุ ป สรรคที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม หลั ก ศี ล ธรรมใน
พระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและ
การบังคับใช้กฎหมาย
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
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ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและ
สังคมไทย มโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิ บาล
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน
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 ความเชื่อในสังคมไทยและสังคมโลกประวัติ ตำนานพระปริตรและ
คาถาหรือมนต์ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและความเชื่อ ใน
สังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภทต่าง ๆ ปฏิทินปักข
คณนาและการคำนวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูปที่ สำคัญในประเทศไทย
ตระกูลพระเครื่องไทยที่สำคัญ พุทธคุณพระเครื่องไทย ประวัติและตำราโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล
ปี น ั ก ษั ต รและปฏิ ท ิน จัน รคติ การคำนวณและการใช้ ป ฏิ ท ิน จั น ทรคติ โหราศาสตร์ก ั บ ศาสตร์ ส มัยใหม่
โหราศาสตร์กับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
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
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to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science, and the
astrology and the Buddha’s teaching.
GE1006
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง กระบวนการสร้าง
งานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มาแนวคิดจิตอาสา แบบอย่าง
บุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒนาและสร้างคุณลักษณะความเป็นจิตอาสาตาม
แนวคิด ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร
หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียรู้กระบวนการสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ หรือ
อาสาสมัครโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม 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 public- mind 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 รูปแบบ
ความเชื่อและการดำเนินชีวิตของคนไทยโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาใน
ฐานะเป็น บ่อเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒ นธรรมและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ชาติพันธุ์และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรม
อาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน์กับ
ผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
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, 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
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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)
Citizenshipin Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒนา
จิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับความเป็นพลเมืองที่ดี
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 หลักคำสอน
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and investigate the
informationabout the change of Thai society and world society from variousresources, as well
aspropose the way of adaptation, the solution and developmentof citizen in the trendof
globalization, the Buddha’s teaching and the realization, including the adaptationin the social
change.

GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government of Thailand

3(3-0-6)
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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
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างปรัช ญากับวิทยาศาสตร์ส ำนักปรัช ญาและกลุ่มสำนักคิดวันตกและ
ตะวันออก โดยศึกษาให้ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล
เพื่อการแสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลักปรัชญาและศาสนา การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดำรงชีวิต
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.
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล การแสวงหาข้อมูลและ
ความรู้ ภาษากับการใช้เหตุผล การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
ตั ด สิ น ใจ วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ข้อ มู ล เพื ่ อ การคิด และการตั ดสิ นใจ การประยุ ก ต์ ก ารคิ ด ทางคณิต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาวิเคราะห์และอิบ ายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบันและการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
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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
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์และสังคม พัฒนาการและความสัมพันธ์ของมนุษย์ใน
อารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ความเชื่อ
ลัทธิและศาสนา ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์และสังคม 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.
GE2004

ชีวิต ความสุข ความตาย
3(3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของชีวิต ชีวิต
กับการเรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุข
ภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิต
และความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุขและการตายอย่างสงบตามหลักพระพุทธศาสนา
กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
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
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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

ความเป็นผู้นำและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้นำ
การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตนเอง การจัดการกับภาวะ
วิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธิ์ แนวทางในการพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้นำ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและการจัดการ และการประยุกต์ใช้
หลักธรรในพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นำและการจัดการ
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 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 การเข้าใจและการควบคุมอารมณ์ จิตวิทยาเพื่อการ
ดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์รวม การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การ
รักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลายของมนุษย์ในด้านชาติพันธ์ วัฒนธรรม และทัศนคติเพื่อความ
ผาสุกในชีวิต หลักจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการให้อภัย การ
แก้ปัญหาและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
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
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addition, students will learn how to apply the concept and theory of psychology for
understanding the variety of mankindin 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

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีกับครอบครัว เพื่อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกำหนดบทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของ
ชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุ ขภาพที่สัมพันธ์กับชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
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 educationcarefully. 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
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิดทั่วไปของการสื่อสาร ภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกทักษะ
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การฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ การสืบค้นและ
การอ้างอิงเพื่อการนำเสนอและการสื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์
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. 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
พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื ่ อ การสื ่ อ สารในสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล สิ่งชอง สถานที่ การสอบถาม
เส้นทางและการบอกทิศทาง การแสดงความรู้สึก การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณาและบทความสั้น ๆ ธรรมะ
พากย์ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อ การสื่อสาร รวมทั้งการสืบค้น
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์
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
English Speaking and Listening Skills

3(3-0-6)
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พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟังบทสนทนา
และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การพูดโต้ตอบในสถานการณ์
ชีวิตประจำวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการบรรยายธรรมะและการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
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 และเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิงและบริบท ฝึกวิเคราะห์
องค์ประกอบชองคำและคำผสมฝึกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อมทั้งจับใจความ
สำคัญ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบสารสนเทศ เครือข่ายส่งคม
ออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาค
ภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใช้อักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ ภาษาอังกฤษในงาน
วิชาการและการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา
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This course aims to have the students study Dhamma and Dhamma
topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition, 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
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
เป็นผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนว เน้นการตอบคำถามในการ
สัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัครงาน การเขียนจดหมายอีเมล์
เพื่อสมัครงาน 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) รูปแบบโครงสร้างและหลัก
ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและเรียบเรียง
ประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนาโต้ตอบและสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม
สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้ถูกต้อง
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 dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until
they can remember and read Chinese alphabets correctly.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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GE3008

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
และประเมินค่าสานในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลหรือ
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 ofinformation and summarization, public relations, spokesman, masters
of ceremonies,moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for
business, writingfor academic papers or research report, use of Thai language for
Dhamma preachingand Buddhism propagation, including the appropriate use of
Thailanguage on onlinecommunity.
GE 3010

การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Report Writing
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน
ระดับ ภาษา การรวบรวมข้อมูล เพื่ อวางแผนการเขียนรายงานแต่ล ะประเภท โดยใช้ห ลักการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงาน
การปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดูงาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวางและ
รายงานนำเสนอภายในองค์กร
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
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3(3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึ ก ษาหลั ก สถิ ต ิ แ ละการเลื อ กใช้ ส ถิ ต ิ ใ นงานวิ จ ั ย และการสำรวจความคิ ด เห็ น
สมมติฐาน ค่ามาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การอ่าน
และการแปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่ อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ในสังคมการ
เปลี่ยนแปลง การนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทางการบริโภคและการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางสถิติ
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, students will learn how to make decision based
on statistic data in order for self- 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 โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ทักษะในการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
This course aims to have the students study the practice of mathematic
skills and processesfocused 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 กระบวนการทางปัญญา
มิติความรู้และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนาแนวคิดสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 หลักธรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การ
ประเมินวิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ 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 presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs
will be focused.

GE4004

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ แนวคิดและเทคนิค
ของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ แนวคิดและ เทคนิคการ
นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญ
ของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
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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
แนวคิ ด และหลั ก การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การใช้ ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร
คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทักษะการรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ การใช้
สื่อมัลติมีเดียและเครือข่ายสังคมออนไลน์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาค้นคว้า กฎหมายและ
จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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.

GE4006

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ศึ ก ษากระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ การเปลี ่ ยนแปลงและความก้า วหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันต่อสถาการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและโภชนาการ สุขภาพและ
สุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน
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
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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

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Program Application for Digital-Age Careers
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใช้งานโปรกรมประมวลผลคำและโปรแกรมตารางงาน
การสร้างเอกสารต้นฉบับ การสร้างจดหมายเวียน การสร้างสารบัญ การจัดดัชนี การผนวกเอกสาร การสร้าง
สูตรคำนวณในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิและการใช้ฟังก์ชั่น การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานร่วมกับ
โปรแกรมสำนักงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานในองค์กรยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้งานแอพพลิเคชั่นและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
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.
3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History and Development of Buddhism
โลกทัศน์และกระบวนทัศน์ก่อนพุทธกาล สำนักคิด ก่อนพุทธกาล พุทธประวัติ เชิง
วิเคราะห์ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ภูมิศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ วิธีคิดและคณลักษณะ
พิ เศษแห่ งพระพุ ทธศาสนาพระรั ตนตรั ย วั นสำคั ญ และพุ ทธศาสนพิ ธี มหาเถรสมาคมและองค์ ก รทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศ วัดและพระสงฆ์ไทย นักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ การ
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ การส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ศึกษาสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน
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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
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างพระไตรปิฎก การจัดหมวดหมู่หลักธรรในพระไตรปิฎก
ประเภทและลำดับชั้น คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หลักพระธรรมวินัย ภูมิปัญญาในพระไตรปิฎกโดยศึกษา
วิเคราะห์พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักการศึกษา การเมือง การปกครอง การ
บริหารในพระไตรปิฎก การวิเคราะห์ ตีความ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพระไตรปิฎกในการดำรงชีวิต
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
ศึ ก ษาไวยากรณ์ ภ าษาบาลี แ ละสั น สฤต หลั ก การอ่ า นและแปลภาษาบาลี แ ละ
สันสกฤต ศัพท์บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย คัมภีร์ภาษาบาลีและสันสกฤตที่สำคัญของพระพุทธศาสนา และ
ฝึกวิเคราะห์เนื้อหาย่อๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและสันสกฤต
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.
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BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการปฏิบัติ
ธุดงค์ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย และการออกฝึกปฏิบัติ
กรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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.
BU5005
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
สถานการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน การเกิดนิกายในพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนานิกายหลัก
พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลักพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานใน
โลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญ
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 การเมืองของศาสนา
สถานะปัจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธ์ และศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน
วรรณกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณ์บริหารจัดการวัด การบริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการ
ตรวจสอบ 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,
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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
ศึกษาหลักการ วิธีการและยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คุณสมบัติและการ
พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก เผยแผ่ ท ี ่ ด ี ยุ ท ธศาสตร์ การกำหนดเนื ้ อ หา และการออกแบบเพื ่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝึกสนทนาและอธิบาย
ธรรมะและฝึกเขียนบทความธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ
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
โลกทั ศ น์ พ ระพุ ท ธศาสนาว่ า ด้ ว ยความรู ้ แ ละความจริ ง โลกและชี ว ิ ต กั บ การ
เปลี่ยนแปลง ความเข้าใจในหลักอริยสัจ กฎแห่งกรรม และการตีความคำสอนพระพุทธศาสนาในบริบทสังคม
การเปลี่ยนแปลง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาในสภาวการณ์โลกการ
เปลี่ยนแปลง
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)
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Monks and Health Care
ศึกษาประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ความหมายและ
คุณสมบัติของพระสงฆ์ บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ พระสงฆ์กับการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย
ความสำคัญและคุณค่าของพระสงฆ์ต่อสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สถานการณ์การ
ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการ
ช่ว ยเหลือผู้อื่น ของพระสงฆ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ห ลักเสขิยวัตรเพื่อ
สุขอนามัยของพระสงฆ์
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 Dhamma- Vinaya, 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 2 0 1 7 , 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 วัดและพุทธ
สถาน พุทธศิลป์และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน กฎหมายเกี่ยวกับโบราณคดีและวัดในพระพุทธศาสนา
บทบาทและหน้าที่ของวัดต่อสังคม วิธีการการอนุรักษ์และการพัฒนาวัด นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดที่ดี
นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดเพื่อการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์วัดเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสมและศึกษากรณีวัดตัวอย่างที่บูรณาการด้วยการท่องเที่ยว
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.
BU5011

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature

2(2-0-4)
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ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดย
ศึกษาและวิเคราะห์ส าระสังเขป ลักษณะเด่น วิวัฒนาการ ในแง่คุณค่าและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทยและ
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง มหาเวสสันดรชาดก
ปฐมสมโพธิกถา เป็น ต้น ศึกษาประวัติและผลงานปราชญ์ช าวพุทธไทยทั้งพระสงฆ์และคฤหัส ถ์ รวมทั้ง
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นของไทย
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
TraiBhumPraRuang, Magalatthadipani, Paññasajataka, the royal version of Mahajati, MahaVessantara
Jataka, PhraPathomsombodhikatha, and so on. In addition, students will learn the biography and
works of Thai Buddhist philosophers as both monks and lay people including Buddhist literaturein
regions of Thailand.
BU5012

พุทธศิลป์และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
ความหมายประวัติความเป็นมาขอบเขตและประโยชน์พุทธศิลป์วิวัฒนาการและ
อิ ท ธิ พ ลพุ ท ธศิ ล ป์ ใ นด้ า นสถาปั ต ยกรรมประติ ม ากรรมจิ ต รกรรมปรั ช ญาธรรมทางวั ต ถุ ล ั ก ษณะของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์พุทธศิลปะกับศาสตร์ต่างๆสกุล
ศิลปะการสงวนรักษาการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพุทธศิลป์
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
ปกครองคณะสงฆ์ไทยการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและ
อาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถร
สมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ส่วนราชการและการบริหารราชการแผ่นดินกับการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทย
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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
( SomdechPhraSangharaja) , 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
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
Virtues and Ethics for Teacher
ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที ่ แ ละความสำคั ญ ของครู ครู ใ นฐานะปู ช นี ย บุ ค คลและ
กัลยาณมิตร การปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครูความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครูการพัฒนาผู้ เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูองค์กรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็น
หลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู
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 teaching profession, the organization of teaching profession,
the standard of teaching profession, the development of teaching profession, selfdevelopment as a good teacher, the omniscience of change, including the Dhamma
application as the standard of teaching profession.

ED1002

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

2(2-0-4)
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Philosophyand Concepts in Education
ศึกษาความหมายและความสำคัญของปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ปรัชญา
การศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ปัญหาการศึกษา การปฏิรูป
การศึกษา 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

จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาช่วงวัย จิตวิทยา
พื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาของจิตวิทยากลุ่ม
ต่าง ๆ ใช้จิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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.
ED1004

หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและแนวคิด
พื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรองค์ประกอบและโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้หลักสูตรให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษาและ
การฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิด การวางแผนการเรียนและการสอน การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การ
ฝึกเทคนิคและทักษะต่าง ๆ ในการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนตามรูปแบบที่กำหนดในแผนการสอน
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
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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 Experience-Based 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)
EducationalInnovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์ การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูร
ณาการและการประยุกต์ ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง
Principles, approaches, and theories of innovation and information
technology for educational communication learning; digital technology 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, infringementof 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 และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชา นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

50

ED1007

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยทาง
การศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทำวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การออกแบบ การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
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 educational
research: research design, development of research instruments, data collection, data analysis,
research report, and implementation of research results for instruction.

ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิ ท ยาสำหรั บ ครู หลั ก การ ทฤษฎี และเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียน
การสอน การนำเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแก่สังคม
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
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in School 1

น(บ-ป-ต)
2(90)
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การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน การสังเกต
ปัญหาของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการเยี่ยมบ้านกับ
โรงเรียนในการประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่
เลี้ยง
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.
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจำชั้น งานให้
ความรู้ และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
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(90)
Teaching Practicum in School 3
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์
นิเทศก์ 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
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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(270)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเอก การ
วัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
แบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
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
ศึกษาความมุ่งหมายและความสำคัญของหลักสูตร โครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตร แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการหลักสูตรและการสอนวิชาพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนของไทยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต หลักการ แนวคิด สาระสำคัญและสาระการเรียนรู้
ของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ
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 BuddhismTeaching
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การนิ เ ทศการศึ ก ษา พั ฒ นาการในการจั ด การนิ เ ทศ
การศึกษา ภารกิจ และคุณสมบัติของผู้น ิเทศและศึกษานิเทศก์ การบริห ารและการจัดการนิเทศภายใน
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สถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนางานนิเทศและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวโน้มการนิเทศการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการนิเทศงานศาสนศึกษา
Concepts, theory and principles of educational supervision; historical
development of educational supervision; tasks and characteristics of educational supervisor;
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
ศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอนโดยละเอียด เน้นปรัชญาพื้นฐานการสอน คุณสมบัติ
ผู ้ ส อน พุ ท ธวิ ธ ี ส อนแบบต่ า งๆ กลวิ ธ ี ห รื อ เทคนิ ค การสอน รู ป แบบการสอนและตั ว อย่ า งการ สอนของ
พระพุทธเจ้า หลักการตรวจสอบและการประเมินผลการสอน ทดลองสอนตามแบบอย่างพุทธวิธีสอน
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

เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Information Technology and InstructionalMedia for
TeachingBuddhism
ศึ ก ษาสื ่ อ การเรี ย นรู ้ ป ระเภทต่ า งๆ สื ่ อ การเรี ย นรู ้ ท ี ่ เ หมาะสมกั บ การสอน
พระพุทธศาสนา การผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน สื่อการสอนพระพุทธศาสนาชนิดและประเภทต่างๆ สื่อธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนา สื่อการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เป็นผลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนา
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.
ED1097

กิจกรรมและการประเมินผลการสอนพระพุทธศาสนา

3(2-2-6)
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Activities and Assessment of Teaching Buddhism’s Outcomes

ศึกษาแนวคิดการจัดกิจกรรม กิจกรรมประเภทต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ทฤษฎีการทดสอบและการประเมินผล หลักการ
ทดสอบและประเมิน ผลทางพระพุ ทธศาสนา การสร้างเครื่องมือ การวั ดและประเมินผลการเรีย นรู้ ว ิ ช า
พระพุทธศาสนา การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตามสภาพจริง (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 การนำศาสตร์
ต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษามาบูรณาการกับการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ฝึกปฏิบัติการ
ทำแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยการนำหลักธรรมมาบูรณาการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมการบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนากับ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นประเพณี วัฒนธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 กระบวนการเรียน
การสอน การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในหลักคำสอนของ
พระพุทธศาสนา พุทธวิธีสอน อุดมคติทางการศึกษาและคุณลักษณะพิเศษของนักการศึกษาตามแนวพุทธวิธี
เปรียบเทียบแนวคิดทางการศึกษาของพระพุทธศาสนากับแนวคิดทางการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ของไทยและของโลก
Study of philosophy, the way of thinking, the educational theory, the
educational management, the procedure of teaching-learning, 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
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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
ศึกษาวิเคราะห์พุทธประวัติตอนที่สำคัญโดยละเอียด เช่น ตอนพระมารดาทรงสุบิน
การประสูติ การทำนายฝัน เทวทูต 4 การเสด็จออกบวช การบำเพ็ญทุกขกิริยา การตรัสรู้ ขั้นตอนแห่งการตรัส
รู้ สิ่งที่ทรงตรัสรู้ การได้พระอัครสาวก การประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงพระประชวร เสด็ จดับ
ขันธปรินิพพาน เป็นต้น
An analytical study of important history of the Buddha in full details :
chapter of mother’s dream, birth, prediction of dream, four DEVATUTAS
(commonbeliefs),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
ศึกษาหลักธรรมสำคัญที่เป็นแกนกลางคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ อริยสัจจ์ 4
ขันธ์ 5 อายตนะ 12 ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กรรม สังสารวัฏ อริยมรรคมีองค์ 8 ไตรสิกขา โพธิปักขิยธรรม
37 และนิพพาน ทั้งนี้โดยให้ทราบความหมาย ฐานะและความสำคัญ การนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในสังคม
และชีวิตประจำวัน
Study of the principle of the important Dhamma doctrines as principal
Buddhist teachings : 4 Ariyasacca(The Four Noble Truths), PancaKhandha(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 training),Bodhipakkhiyadhamma 37 Virtues partaking of
enlightenment and Nibbana etc. As.
ED1102
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-6)
Buddhist Research
ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การ
วางแผนการวิจัย เครื่องมือการวิจัยและการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติการ
วิจัยทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการวิจัย การวิจารณ์ผลงานวิจัย การใช้ผลงานวิจัย
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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 ศึกษาพุทธจริยศาสตร์
ในด้านความหมายของศีลธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร์ พุทธจริยศาสตร์
ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง เกณฑ์ตัดสินพุทธจริยศาสตร์ อิทธิพลพุทธจริยศาสตร์ต่อวิถีชีวิตในสังคมไทย
พุทธจริยศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีงามในสังคม และการประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในวิชาชีพครู
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.
ED1104

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

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ว ิช า
พระพุทธศาสนา ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา เทคนิคและวิธีการการ
จัดการเรียนการสอนการควบคุมชั้นเรียน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เทคนิคการใช้สื่อ
ประกอบการสอน การฝึกทดสอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนา การวัดและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
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
ศึกษาวิเคราะห์วิธีสอนร่วมสมัยและการประยุกต์ใช้วิธีสอนร่วมสมัยเพื่อการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักสูตรพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้
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ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา ฝึกการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานหรือใบกิจกรรมแบบประเมินผลการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และสื่อ
การเรียนการสอนพระพุทธศาสนา
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.
ED1106

ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
BuddhismTeaching skills
หลักสูตรและความมุ่งหมายของทักษะการสอนพระพุทธศาสนาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เทคนิคและทักษะการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน สื่อการ
สอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินผลการเรียนรู้
ของทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
The curriculum and objective of BuddhismTeaching 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
BuddhismTeaching skills.

หมวดวิชาเลือก 20หน่วยกิต
ED1107
ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Jataka and Buddhist Literature
ศึกษาประวัติ ลักษณะ และคุณค่าในเชิงวรรณคดีของชาดกในพระพุทธศาสนา
ชาดกที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของชาวพุทธ เช่น เวสสันดรชาดก พระมหาชนกชาดก และชาดกอื่น
ในทศชาติและที่ปรากฏในพระไตรปิฎก รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม ในแง่มุมต่างๆ เช่น แรงบันดาลใจ
ความเชื่อ เป้าหมายการสอน การเมือง การปกครอง เป็นต้น จากวรรณกรรมพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิพระ
ร่วง มังคลัตถทีปนี ปัญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง 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
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Vessantarajata, mahajanaka jataka, and other jataka in tasaJata ( ten stories) and jataka as
appeared in Tipitaka including the analytical study of literature in differentaspects : motivation,
belief, purpose of teaching politic, administrationetc. From Buddhistliterature such
asTraibhumikatha,
Mangalatthadipani,
PannasaJataka,
MahaJatiMahaKatha,
Pathamasamabothikathaetc.
ED1108

พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
3(2-2-5)
Buddhist Rites and Ceremonies
ศึกษาระเบีย บพิธ ีว ่าด้ว ยพุทธศาสนพิธ ี ระเบียบปฏิบัติและพิธ ีก รรมต่า งๆ ใน
พระพุทธศาสนา เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษาวิเคราะห์ประวัติ หลักธรรม คติธรรม และ
ความมุ่งหมายการสอนในพิธีกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เกี่ยว ข้อง
และเป็นผลมาจากพระพุทธศาสนา โดยศึกษาประวัติความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญและวิธีปฏิบัติ
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 ปูชนียสถานและปู
ชนียวัตถุในวัด พระสงฆ์และพุทธบริษัท ชนิดและประเภทของพระสงฆ์ ฐานะ ความสำคัญ บทบาทและหน้าที่
ของพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในด้านต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่และกิจวัตรของพระสงฆ์ การปฏิบัติตนที่
เหมาะสมต่อพระสงฆ์ แม่ชีไทย สถานภาพและบทบาทแม่ชีไทย ศึกษาประวัติชีวิตพระสงฆ์ผู้มีปฏิปทาและมี
บทบาทสำคัญในสังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เน้นการให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัดและพระสงฆ์
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
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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.
ED1110

พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง
2(2-0-4)
Buddhist Political Thought and Governmance
ศึกษาขอบเขตและวิธีการทางรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์เชิงพุทธที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
อรรถกถาและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพระวินัยปิฎกและพระสุตตันตปิฎก เปรียบเทียบหลัก
พื้นฐานทางรัฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์เชิงพุทธ การเมืองการปกครองเชิงพุทธ 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
ความหมายและความสำคัญของภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Definition and importance of geography, environmentalgeography , 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 แนวคิด
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจัยการผลิต การบริโ ภคและการแจกจ่ายตามแนว
พระพุทธศาสนา หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หลักความพอเพียงและการสร้างฐานะเพื่อ
ความสุขในปัจจุบันและภายภาคหน้า ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
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
การทำความเข้าใจและอธิบายหลักพุทธธรรมในทัศนะและบริบทต่างๆ การเลือก
กรณีตัวอย่าง หรือปัญหาของสังคมมาวิเคราะห์ เพื่อหาทางอธิบายหรือแก้ปัญหาตามแนวทางพระพุทธศาสนา
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 โดยเฉพาะองค์ประกอบของชีวิต
นามรูป มหาภูตรูป 4 นามขันธ์ 4 จิต มโน วิญญาณ ปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต กิเลสกรรม วิบาก กฎแห่งกรรม และ
การเวียนว่ายตายเกิด ปฏิจจสมุปบาท บทบาทของตัณหา 3 พุทธจักรวาลวิทยา ภพ 3 ภูมิ 31 เป้าหมายชีวิต
ระดับต้น; ความสุขของฆราวาส ประโยชน์ปัจจุบัน หน้าที่ของมนุษย์ในสังคมทิศ 6 สังคมในอุดมคติ อนุตตริยะ
6 เป้าหมายชีวิตระดับกลาง; ประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ส่วนรวม บุญ บาป เกณฑ์ตัดสินความดี ความ
ชั่ว บุญกิริยาวัตถุ 10 เป้าหมายชีวิตระดับสูง; นิโรธ นิพพาน 2 ลักษณะ นิพพาน มรรคมีองค์ 8 ไตรสิกขา โดย
เน้นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนา
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, 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
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

61

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
ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตัวอย่างการปฏิบัติและ
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมอันเป็นรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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
ศึกษาบ่อเกิดหรือแรงบันดาลใจและเป้าหมายการเกิดนิกายในพระพุทธศาสนา
นิกายในพระพุทธศาสนา ความมุ่งหมาย แนวคิด หลักการ หลักคำสอน พิธีกรรม ของพระพุทธศาสนานิกาย
หลัก 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.
ED1117

พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
3(3-0-6)
Buddhism and Contemporary Sciences
ศึกษาหลักคำสอนพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าด้วยวิทยาการร่วมสมัย เช่น
พุทธวิทยาเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาเชิงพุทธ สังคมวิทยาแนวพุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลักการสังคมสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคม
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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 ในหมวดหมู่ต่างๆ ให้รู้ทั้ง
คำแปล ความหมาย แหล่งที่มาในพระไตรปิฎกพร้อมทั้งปริบทต่างๆ และวิธีการค้นคว้าพุทธศาสนสุภาษิตให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษและถูกต้องตาม
หลักธรรมดั้งเดิม ศึกษาศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคหลัง และสามารถนำศัพท์เหล่านั้นมาใช้อธิ บายหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศได้ จัดให้มีการฝึกทั้งภาคการเขียน การสนทนา การตอบปัญหา และการ
บรรยาย
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
ศึกษาพุทธวิทยาการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ โครงสร้างการบริหารและ
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ประวัติและความเป็นมาของการปกครองคณะสงฆ์ไทย โครงสร้างการ
ปกครองและการบริหารคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน กฎหมายการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ความสำคัญ
และบทบาทของสถาบันสงฆ์ต่อสังคมไทย
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.
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ED1120

การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
Buddhist Auspices and Protection
ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติไทย ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ก ั บ พระพุ ท ธศาสนา ฐานะและบทบาทของพระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยต่ อ
พระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบั น สาเหตุของความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ภัยของ
พระพุทธศาสนา หลักพุทธปณิธ าน บทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการอุป ถัมภ์และคุ้ ม ครอง
พระพุทธศาสนา รัฐกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา กฎหมายและหลักนิติรัฐว่าด้วยการอุปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา องค์ การทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสำคัญต่อการอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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 อัตลักษณ์และรูปแบบความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนไทย ความผูกพันระหว่างสังคมไทยกับพระพุทธศาสนา ธรรมนูญชีวิตพุทธศาสนิกชนไทย วิถี
ชีวิตพุทธศาสนิกชนไทยในภูมิภาคและท้องถิ่นว่าด้วยประเพณี เทศกาล วิถีการคิด การแสดงออก และการ
ดำรงชีวิตประจำวัน การผสมผสานระหว่างหลักพระพุทธศาสนากับธรรมเนียมและประเพณีไทย วัฒนธรรม
ธรรมเนียม และประเพณีไทยที่เป็นผลมาจากการหล่อหลอมของพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบวิถีชีวิตไทยกับ
วิถีชีวิตประเทศเพื่อนบ้าน
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
การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติสำหรับวิชาชีพครู 3(3-0-6)
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Meditation and Dhamma Practice for Teacher’s Profession
ศึกษาการเจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ขั้นตอนและหลักปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ฝึกปฏิบัติการบริหารจิตและเจริญปัญญา การเจริญสติสัมปชัญญะโดยการเดินจงกรม เน้น
การนำประโยชน์ของ การปฏิบัติกรรมฐาน มาใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน การปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพครู หลักธรรมและหลักปฏิบัติที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับวิชาชีพครู
Studyofsamathakammatthana
(concentrationdevelopmentVipassanaKammatthana(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
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ความเชื่อ ความ
ศรัทธาของประชาชนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา มิติและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของ
ชาติ วิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติในอดีตและปัจจุบัน
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
ศึกษาวิเคราะห์ส ภาพปั ญหาสั งคมและภัย ของสั งคม รูปแบบปัญหาและความ
ซับซ้อนของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม สาเหตุและต้นตอของปัญหา
สังคม วิธ ีการแก้ป ัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงในสังคม พระพุทธศาสนากับสัน ติภ าพและความ
สมานฉันท์ในสังคม พุทธวิธีและหลักธรรมเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม
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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
ศึกษาฐานะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์และวัตถุมงคลในพระพุทธศาสนา
หลักการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ที่ถูกต้อง
และไม่ถูกต้อง พระอริยะกับผู้วิเศษตามหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับปรจิตวิทยา และการค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆ
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.
ED1126
พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
Buddhism and Environmental Conservation
ศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ บทบาท
ของพระสงฆ์ รัฐ และชาวบ้านต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักพรหมวิหารธรรม กฎแห่งกรรม
และทางสายกลาง 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

ศึกษาพุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ และตำราหรืองานเขียนทางพระพุทธศาสนา
ภาคภาษาอังกฤษ ของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงของโลก ฝึกการเขียนและพูดธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
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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
ศึ ก ษาประวั ต ิ ความสำคั ญ บ่ อ เกิ ด และความมุ ่ ง หมายของคั ม ภี ร ์ ห ลั ก ใน
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ปกรณ์พิเศษ ศึกษาคัมภีร์วิสุทธิมรรค
เน้นหลักธรรม แนวความคิด ลักษณะพิเศษและจุดเด่นในการอธิบายและการตีความธรรมะในวิสุทธิมรรค และ
ศึกษาวรรณกรรมและงานเขียนทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัยทั้งของไทยและของต่างประเทศ
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 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
ศึกษาความหมายและความสำคัญของพุทธปฏิภาณ พุทธปฏิภาณกับการเผยแผ่และ
ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา วิธีการที่ทรงใช้พุทธปฏิภาณในการโต้ตอบ การประยุกต์ใช้พุทธปฏิภาณมาใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักพุทธตรรกวิทยาว่าด้วยประเภทของความจริง โลกแห่งผัสสะ ขณิกวาท กฎแห่ง
เหตุผล ปรมัตถสัจจะ การตัดสินความจริง และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก และหลักการใช้ปฏิภาณทาง
พระพุทธศาสนาจากมิลินทปัญหา ทั้งในด้านประวัติหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และวิธีการสนทนา
โต้ตอบระหว่างพระเจ้ามิลินท์และพระนาคเสน
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
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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
ศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นและลักษณะเฉพาะอันสำคัญของพระพุทธศาสนาในแง่มุม
ต่างๆ ที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่น เช่น พระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นปัญญานิยม เหตุผล
นิยม ปฏิบัตินิยม มนุษยนิยม ธรรมชาตินิยม เป็นสากลนิยม เป็นประชาธิปไตย เป็นอเทวนิยม เป็นศาสนาที่
สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นต้น ศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา ความสำคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ วิธีคิดและกระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ฝึ กปฏิบัติการนำหลักโยนิโสมนสิการไปใช้เพื่อ
การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวัน
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
ศึกษาประวัติและความสำคัญของปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่
สำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ปูชนียสถานและปูชนีวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ
และพระสาวกที่สำคัญ วัด เจดีย์ พระพุทธรูปที่สำคัญของไทยกับของต่างประเทศ พระพุทธรูปบูชาและวัตถุ
มงคล การสร้างวัตถุมงคล และอิทธิพลความเชื่อในวัตถุมงคล จัดทัศนศึกษาและดูสถานที่จริง เพื่อให้เกิด
ศรัทธาและความซาบซึ้งใจ
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.
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ED1132

วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่
3(3-0-6)
Method of Preaching and Spreading Principles
ศึกษาหลักพื้นฐานการประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้วิทยาการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักพุทธวิทยาการประชาสัมพันธ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หลักการเทศน์
แบบต่างๆ ปฏิบัติการฝึกพูดและการเทศน์แบบต่างๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ประวัตพระ
ธรรมทูตไทยและบทบาทพระธรรมทูตไทยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
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
อาจารย์ประจำหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ที่
1 พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
(นาใจแก้ว)
2 พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล
(สิงห์สุพรรณ)
3 พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
(จารย์คุณ)
4 พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก
(ไร่สงวน)
5 นายแก่นเพชร แฝงสีพล

ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

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

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
Kurukshetra University, India
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.ศิลปากร
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
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ปีที่จบ
2549
2538
2539
2530
2561
2556
2549
2545
2542
2535
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3.3 อาจารย์ประจำ
3.3.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ
ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

1

นายธนกร ชูสุขเสริม

อาจารย์

2

นายวรเทพ เวียงแก

อาจารย์

3

ดร.ภัทรชัย อุทาชัย

อาจารย์

4

ดร.ประชัน ชะชิกุล

อาจารย์

5

นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชาเอก)

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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ลำดับ
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ที่
7 นางรัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชาเอก)

อาจารย์

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

8

นางภัทรลดา วงษ์โยธา

อาจารย์

9

นายถาวร วรบุตร

อาจารย์

สำเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ม.ขอนแก่น
ม.ราชภัฏเลย
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ม.รามคำแหง
ม.หอการค้าไทย
ม.อุบลราชธานี

ปีที่จบ
2552
2543
2560
2556
2542
2560

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2556

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)

ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
3.4 อาจารย์พิเศษ
3.4.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ชื่อ–ฉายา/นามสกุล

1

พ.ต.ท.ชำนิ คนไว

2

นายบรรจง วังหล้า

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
น.บ. (นิติศาสตร์)
รป.ม. (การบริหารงานตำรวจและชุมชน)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา
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3

นางอัปสรสวรรค์คำเจริญ

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ม.ธรรมศาสตร์
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4.องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรกำหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการ
รับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศโดย
คณะกรรมการนิเทศจากมหาวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้และสมรรถนะที่สำคั ญผ่าน
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูรณาการความรู้ใน
การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และผู้เรียน การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการ
พัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป็นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
4.1.3 มีทักษะการทำงานด้านการวางแผน การจัดการ และการติดต่อสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
4.1.5 ปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานด้วยความเข้าใจและเอื้ออาทร
4.2 ช่วงเวลา กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 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. (หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสถานศึกษา)
4.4 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมบังคับ ได้แก่
1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา
2) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้
ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
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ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
(2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้นักศึกษา ดังต่อไปนี้
(1)กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานการสอน (ถ้ามี)
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
การทำรายงานการสอนให้มีการดำเนินการตามรูปแบบ ดังนี้
5.1.1 บทนำ
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
5.1.9 บันทึกลงเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 นักศึกษาทำโครงการพัฒนาผู้เรียนได้
5.2.4 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
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5.4 จำนวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.5.2 ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย
5.5.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินรายงานการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ
รูปเล่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจัดทำรายงานการปฏิบัติการสอน
ฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการตรวจและอนุมัติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้ง
ระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
1.1 การวางแผนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร
- จัดการเรียนการสอนเน้นการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
การทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
และนอกห้องเรียน เพื่อเรียนรู้การวางแผนการทำงาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับ
ครู และรายวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
- จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
การวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็น
ทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิชาสัมมนาปัญหาการสอนพระพุทธศาสนา ฝึกฝน
ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์
การทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรี ย นรู ้ มี อ าจารย์ ท ี ่ ป รึ ก ษาคอยดู แ ล เอาใจใส่ ให้
คำแนะนำและคำปรึกษาต่าง ๆ
- นักศึกษามีโ อกาสร่ว มทำงานบริ ก ารให้ กั บชุ ม ชนใน
โครงการต่าง ๆ
1.2 ความสามารถด้านการสอนพระพุทธศาสนา
- จั ด ทำชมรมการสอนพระพุ ท ธศาสนา จั ด ทำชมรม
วาทศิลป์ เพื่อฝึกศิลปะการพูด ในคณะและรับสมาชิก
นอกคณะ
- รายวิชาวิธีการสอนพระพุทธศาสนาให้นักศึกษาเรียน
ด้วยพระพุทธศาสนา
- ฝึกฝนการถามตอบเป็นภาษาไทย
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1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มีโครงการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันอื่น ๆ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิชาสัมมนาปัญหาการสอนพระพุทธศาสนา ฝึกฝน
ให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์
การทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และการวิจัยทางพระพุทธศาสนา
- จั ด หาเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ห้องสมุดสำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
- จัดบริการ wirelessinternet ตามจุดต่าง ๆ ของคณะฯ
- มีรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้
- ฝึ ก ฝนนั ก ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มสื ่ อ เพาเวอร์ พ อยต์ ใ นการ
นำเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สิทธิของคนอื่น ๆ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3) มีจ ิตใจเสีย สละ ประพฤติตน 2) มีการปลูกฝังความมีระเบีย บ
เกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติ และ ว ิ น ั ย สอดแทรกการ เ ค า ร พ
ศาสนา
กฎหมายและเคารพสิ ท ธิ ข อง
บุคคล
3) มี ก ิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน์
หรื อ จิ ต อาสาที ่ แ สดงถึ ง ความ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่มีการนำหลักธรรมต่าง ๆ ไปใช้
ในชีวิต
2) ประเมิ น ความมี ว ิ น ั ย ความ
รั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่
และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือจิต
อาสา
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เกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติและ
ศาสนา

2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข้ า ใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ
ทฤษฎี และเนื้อหา
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ
ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู ้ ห ลั ก การดำเนิ น ชี ว ิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูล
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2 ) ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์ แ ละสภาวการณ์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็ น
สุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน
และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
1) ผู้เรียนวิเคราะห์กฎเกณฑ์และ
อธิบายบทบาทของตนเอง
2) การมอบหมายงานศึ ก ษา
ค้นคว้า การปฏิบัติการ และการ
นำเสนอผลงานจากการค้นคว้า
3) การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้
อย่ า งหลากหลาย การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ แ บบ
บูรณาการสาระความรู้ทุกรายวิชา
ผ่านเวทีกิจกรรมสรุปบทเรียนใน
รูปแบบต่างๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู้โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บ ั ติ
การนำเสนอผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้า การใช้สื่อ และประเมิน
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย
3) ประเมิ น การมี ส ่ ว นร่ ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

กลยุทธ์การสอน
1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
ผ่ า นกิ จ กรรมและสถานการณ์
จริง
2) ให้มีการถอดบทเรียนจากงาน
และชีวิต และวางแผนใหม่โดยใช้
ข้อมูลอย่างมีเหตุผลให้วิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติ
อย่างมีสติและสร้างสรรค์
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่ละ
กิจกรรมที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทำ
และการแสดงออก
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการติดต่อสื่อสาร
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล 1) กำหนดวิธ ีการเรียนการสอน
วางตนได้อย่างถูกต้องตาม
โ ด ย ใ ห ้ มี ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ บ บ
กาลเทศะ
กระบวนการกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ แ ละ
และสังคม
การทำงานเป็นทีม
3) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ 3) ให้ ม ี ก ารถอดบทเรี ย นจาก
และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม สถานการณ์ ต ่ า งๆ และวางแผน
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน
กิ จ กรรมโดยใช้ ข ้ อ มู ล อย่ า งมี
และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
เหตุผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทำงานเป็น
ทีมและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2) ให้ประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อน
3) มีการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียน

2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิด
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยี
ดิจ ิทัลได้อย่างคุ้นเคย สามารถติดตาม
เพิ่มพูนความรู ้ในเทคโนโลยี อุบ ัต ิ ใหม่
อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อ
การสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน
สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจ ิ ทั ล
มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน
เพื ่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ห ลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยเหลือทางการสอน

1) ให้มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เชิงข้อมูล
สถิติให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ยุคสมัย ปลูกฝังให้ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในการการศึกษา
ค้นคว้าผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ออกแบบทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ ที่
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของ
การใช้ในระดับจำเป็นและระดับสูง
3) ให้มีกระบวนการแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า
ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) ประเมิ น ผลการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ข ้ อ มู ล
สถิติ
2) ประเมิ น ผลผ่ า น
ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประเมินการ
นำเสนอผลงานจาก
การค้นคว้าผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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3) มี ความสามารถสื ่ อสารได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบ
การสื ่ อ ที ่ ส ารที ่ เ หมาะสม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงาน
ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมื อและ
ช่องทางที่หลากหลาย สำหรั บบุคคลที่
แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกัน
ข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา
2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ตระหนักรู้ในคุณค่าของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
5) รู้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2) วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3) ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4) ฉลาดรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผู้นำ รู้จักการใช้เหตุผล วางตนได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
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4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
คุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย สำหรับ
บุคคลที่แตกต่างกันได้ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วน
ตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทางออนไลน์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

2

3

1

2

3

4

5















GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง













GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน













เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3









































































1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล





























GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย





























GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม

































GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม





























GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย





























GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง



























































GE 1010 การเมืองการปกครองไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
3

ทักษะการวิเคราะห์

4

1

2

3
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา
1

2





GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา





GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา



GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
3

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3





















































































































GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ



























GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่



























2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
รายวิชาเลือกเรียน




หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

































GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร































GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร





























GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ



























GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา



























GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ



























GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ
สังคม

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3







































3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน



รายวิชาเลือกเรียน



หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน



86

ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ





































GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน





































GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน



































GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ



















GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน



























































































4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้





รายวิชาเลือกเรียน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

2

3

1

2

3

4

5

GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด















GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้















GE4004 ปัญญาประดิษฐ์















GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

















GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

















GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทลั



















1 2

3

4

1

2

3





































































หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3





















































4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา







































BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา

























































































































































1) กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า

พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา







































BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา







































BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย







































BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ







































BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว







































BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย







































BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี







































BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
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2.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ
2.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีใน 1) วัดและประเมินจากการ
วิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและ ประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
สังเกตพฤติกรรมในขณะ
อุดมการณ์ความเป็นครูและ จริยธรรมของสังคมและวิชาการ ทำงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ รวมทั้งประเด็นวิกฤต
2) วัดและประเมินจากผลการ
วิชาชีพครู
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพครู
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
3) วัดและประเมินจากกลุ่ม
อดทน อดกลั้น มีความ
3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
เพื่อน
เสียสละ รับผิดชอบและ
4) การเรียนรู้จากกระบวนการ 4) วัดและประเมินจากการ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
กระจ่างค่านิยม
เรียนรู้กรณีศึกษา
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ 5) วัดและประเมินโดยใช้แบบ
และวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
วัดคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 6) วัดและประเมินค่านิยม
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ 7) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น อุดมการณ์และจิตวิญญาณ
ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคม
ฐาน
ความเป็นครูจากผลการ
และประเทศชาติและ
8) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นครู
7) วัดและประเมินผลภาค
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
8) วัดและประเมินผลจากการ
เคารพสิทธิและให้เกียรติคน
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
อื่นมีความสามัคคีและทำงาน
เป็นครู
ร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการดำเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและ
แสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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ผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม
การทำงานและ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัย
หลักการเหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของ
ผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการ
ธำรงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน
หรือการลอกเลียนผลงาน
2.3.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครูอาทิ
ค่านิยมของครู คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความ
เป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กลยุทธ์การสอน
1) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม
(Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ละสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะ
3) Team-based-learning
4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
6) การเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ทดสอบความรู้
2) วัดและประเมินจากการ
สังเกตการทำงานตามสภาพ
จริง/การปฏิบัติตามสภาพจริง
3) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้
4) วัดและประเมินจากการ
นำเสนอโครงงานหรือรายงาน
การค้นคว้า
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
6) วัดและประเมินผลจาก
กลุ่มเพื่อน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง
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ผลการเรียนรู้
การเรียนรู้การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้การ
วิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ
การทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความ
เข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์
อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological
PedagogicalContentKno
wledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์(Science
Technology Engineering
and Mathematics
Education: STEM
Education) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional
Learning Community:
PLC) และมีความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้

กลยุทธ์การสอน
นอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกัน
ในชั้นเรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน
8) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถาน ศึกษา
9) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์

วิธีการวัดและประเมินผล
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ผลการเรียนรู้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่
สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอน
อย่างลึกซึ้ง สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ
ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสามารถนำแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และ
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความสำคัญของศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
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ผลการเรียนรู้
ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

กลยุทธ์การสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
2) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน
2) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง
3) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
4) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก
ทัศน์เป็นพื้นฐาน
5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
6) Workplace-based
learning
7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
8) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
9) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
10) การเรียนรู้โดยวิธี
โสเครติส
11) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
12) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
2) วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
3) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน
การปฏิบัติงานตามสภาพจริง
หรือในห้องปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
5) วัดและประเมินจากการ
เรียนรู้กรณีศึกษา

2.3.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์
ข้อเท็จจริง และประเมิน
ข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมือง
ตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต
นำไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึง
ความรู้หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบาย
และยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและ
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการทำวิจัยและ
สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
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ผลการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม

กลยุทธ์การสอน

2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ความรู้สึกของผู้อื่น มี
2) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ ปฏิบัติการ
ทางอารมณ์และทางสังคม
3) Team-based-learning
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น
4) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและ
ผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้เรียนผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน
ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวมสามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่ม
และระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง
และกล้าหาญทางจริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินผลจาก
กลุ่มเพื่อน/พ่อแม่/ผู้ปกครอง
3) วัดและประเมินจากการ
ทำงานเป็นทีม/ผลการ
นำเสนองานเป็นกลุ่ม/การ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
4) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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ผลการเรียนรู้
สามารถชี้นำและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค์

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีทักษะการวิเคราะห์
1) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 1) วัดและประเมินจากการ
ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์
2) การติดตาม วิเคราะห์ และ ติดตาม วิเคราะห์และ
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
นำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ นำเสนอรายงานประเด็น
คุณภาพเพื่อเข้าใจองค์
ด้านการศึกษาจากข่าวสารบน สำคัญด้านการศึกษา
ความรู้ หรือประเด็นปัญหา สื่อสังคมออนไลน์
2) วัดและประเมินจากผล
ทางการศึกษาได้อย่าง
3) การสืบค้นและนำเสนอ
การสืบค้นและนำเสนอ
รวดเร็วและถูกต้อง
รายงานโดยบูรณาการการใช้
รายงานประเด็นสำคัญ
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษาที่มีการบูรณาการ
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และสังคม และผู้เกี่ยวข้อง 4) การจัดทำอินโฟกราฟิก
เทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
3) วัดและประเมินผลจาก
(Infographics) เพื่อสรุป
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
ประเด็นสาระสำคัญของงานที่ กรณีศึกษา
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา นำเสนอ
4) วัดและประเมินผลโดยใช้
การเขียน หรือการนำเสนอ 5) การเรียนรู้โดยใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
ด้วยรูปแบบต่าง ๆโดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉาก ดิจิทัล
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ
5) วัดและประเมินจากผล
ทัศน์เป็นพื้นฐาน
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ การปฏิบัติการสอนใน
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ในการสืบค้นข้อมูลหรือ
6) วัดและประเมินจากผล
7) การเรียนรู้จากกรณี ศึกษา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ 8) Workplace-based learning จากการสร้างผลงาน/
ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ผลผลิต/องค์ความรู้ใหม่
9) MOOC (Massive Open
ประสิทธิภาพ สามารถใช้
7) วัดและประเมินจากการ
Online Course)
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น 10) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
สำหรับการเรียนรู้การจัดการ 11) การเรียนรู้แบบ
การทำงานตามสภาพจริง/
เรียนรู้การทำงานการประชุม STEMEducation
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การจัดการและสืบค้นข้อมูล
และสารสนเทศ รับและส่ง
ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและสารสนเทศอีก
ทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
2.3.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญา 1) การออกแบบการจัดการ
ตามความเชื่อในการสร้าง
เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ใน
หลักสูตรรายวิชา การ
เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
ออกแบบเนื้อหาสาระ
กับเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนการสอน 2) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา
การวัดและประเมินผู้เรียน 3) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
การบริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง 4) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้ในโรงเรียนและ
5) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
นอกโรงเรียน แหล่งการ
6) การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่าง
เป็นฐาน
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ 7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่ ด้าน
2) สามารถในการนำความรู้ 8) Workplace-based learning
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
9) MOOC (Massive Open
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
Online Course)
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม 10) การเรียนรู้โดยใช้ Active
การจัดเนื้อหาสาระ การ
Learning
บริหารจัดการ และกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จำลอง
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยในชั้น
เรียน
4) วัดและประเมินผลโดยใช้
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
การเรียนรู้/ทักษะดิจิทัล
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการ
ปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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ผลการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ
ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ
ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการทำงานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การทำงาน
การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้
ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดย
บูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียน
โดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
การเรียนรู้มีความสามารถใน

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
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ผลการเรียนรู้
การประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวย
ความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารทักษะ
เทคโนโลยีและการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และการ
พัฒนาตนเอง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

แผนที่แ สดงการกระจายความรั บผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ห ลัก สู ตรสู่ร ายวิ ชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
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2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่นมีความสามัคคี
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการ
เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง
ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิช าชีพของครูอาทิค่านิย มของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กั บ การปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง และการบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ อ าทิ การบู ร ณาการการสอน ( Technological
PedagogicalContentKnowledge: TPCK) การสอนแบบบู ร ณาการความรู ้ท างวิ ท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี
กระบวนการทางวิ ศ วกรรมและคณิ ต ศาสตร์ ( Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้และเนื้อหาวิชา
ที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมี
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละเนื ้ อ หาสาระด้ า นมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ด ้ า นความรู ้ ข องแต่ ล ะสาขาวิ ช าตาม
เอกสารแนบท้าย
3) มีความรู้เข้าใจชีว ิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทัน กับ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
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5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน

3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวิ น ิจ ฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียนผู้ร่วมงาน
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวมสามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจองค์
ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่ อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทำงานการประชุม
การจัดการและสืบ ค้น ข้อมูล และสารสนเทศ รับและส่งข้อมูล และสารสนเทศโดยใช้ดุล ยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
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6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน
การจัดการเรีย นโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แ บบเปิดได้อ ย่ าง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบกิจกรรม
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสั ตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ทักษะการรู้
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่ว มมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั ก ษะ
เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

103

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

กลุ่มวิชาชีพครู
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

                     



ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

                     



ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
                       
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
                       
ED1005 นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
                       
การศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

ED1007 การวิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมการ
                       
เรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
                       
รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ12 นก.

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
4

                    

 

                       
                       
                       

รายวิชาบังคับเรียน 20 วิชา 60 หน่วยกิต
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

ED1093 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1094 การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
ED1095 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
ED1096 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1097 กิ จ กรรมและการประเมิ น ผลการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1098 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1099 พุทธปรัชญาการศึกษา
ED1100 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
ED1101 หลักพระพุทธศาสนา
ED1102 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ED1103 พุทธจริยศาสตร์

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

ED1104 ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ว ิ ช า
                       
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
ED1105 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
                       
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
                       
ED1107 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา

                       

ED1108 พุทธศาสนพิธีและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ED1109 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธ
บริษัท
ED1110 พุทธวิทยาการเมืองและการปกครอง
ED1111 พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
ED1112 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ED1113 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1
ED1114ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถร
วาท
ED1115 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ED1116 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ED1117 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
ED1118พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
ED1119การบริ ห ารและการปกครองคณะสงฆ์
ไทย
ED1 1 2 0 ก า ร อ ุ ป ถ ั ม ภ ์ แ ล ะ ก า ร ค ุ ้ ม ค ร อ ง
พระพุทธศาสนา
ED1121วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
ED1122 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติ
สำหรับวิชาชีพครู
ED1123 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1
ED1124 พระพุ ท ธศาสนากั บ การแก้ ป ั ญ หาความ
รุนแรง
ED1125 พระพุทธศาสนากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ED1126 พระพุ ท ธศาสนากั บ การอนุ ร ั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
ED1127 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ
ED1128 การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ED1129 พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
ED1130 คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
ED1131 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา
ED1132 วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่

2

3

ความรู้

4

1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ ตัวเลข การ
ทักษะการจัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กำหนดสอดคล้องกับ
ความ รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ ่ ม ประเมิ น ข้ อ สอบของรายวิ ช าว่ า ครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู ้ ต ามที ่ ก ำหนดใน
รายละเอียดวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2.2 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี
ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสำเร็จการศึกษา
3.1.1 ต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้ เ ข้ า รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาอาจารย์ ใ หม่ ” ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียน
การสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บการ
สอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอน
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิต ผล
งานวิจัย และการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมิน ผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์
การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีม
การสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการ
นำเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให้มีอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒ ิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิช าที่เปิดสอนขั้ น ต่ ำปริ ญญาโทหรื อ เที ยบเท่า ที่ มี ตำแหน่ งทางวิช าการไม่ ต่ำ กว่าผู้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย
2. บัณฑิต
จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการ
และวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คือเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษา
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำ
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการ
รับนักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการ
ดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทำรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา
- มีการทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
- มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารย์
- มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
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- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกำหนดผู้สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู้ส อนให้
เป็นไปตามหลักสูตร
- มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
- มีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีในแบบรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมี
ห้องให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
6.2 มีส ิ่งสนับ สนุน การเรีย นรู้ที่เพีย งพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มี
ห้องสมุด มีระบบสืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผล
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการ
ดำเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ป ระจำหลัก สู ตรทุก คนได้ รั บการพั ฒ นาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
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12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13 นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่
กำหนดและเป็นประจำทุกปี
14 มีการจัดประสบการณ์ บูรณาการการเรียนรู้ก ั บการปฏิ บั ติง านวิช าชี พ ครู ใ น
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา

15 ผ่านการประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตครู ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้แต่ละปี



















1-5
11

1-5
12

1-5
13

1-5
14

1-5
1

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน
และ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
3) การประเมิน จากผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒ นาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ
กลุ่มรายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย
2) การประเมิน การสอนของอาจารย์โ ดยหัวหน้ากลุ่มวิชา หรือเพื่อนร่ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน ผลการจัดการหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
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เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ
มีการดำเนินการครบ 8 ข้อ ตาม
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

คะแนน 3
มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดำเนิน การทุกสิ้น ปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและ
พิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (5ปี)
Bachelor of EducationProgram in Teaching
Buddhism
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ
ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
B.Ed. (Teaching Buddhism)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4ปี)
Bachelor of EducationPrograminTeaching
Buddhism
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ
ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)
B.Ed. (Teaching Buddhism)

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม

ข. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30หน่วยกิต
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

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 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
- รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

เหตุผล
ปรับปรุงตาม
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

3) กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 62 หน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
ตลอดหลักสูตร

หมวดวิชาเลือกเสรี6
ตลอดหลักสูตร 151

คงเดิม
ลดหน่วยกิต

6 หน่วยกิต
191 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ลดหน่วยกิต
ลดหน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

121
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน3
หน่วยกิต
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผล
รายวิชาเลือกเรียน
3
หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพิม่ เข้ามาใหม่
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
คงเดิม
ตัดออก
GE1002 พระพุ ท ธศาสนากั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ เพิ่มเข้ามาใหม่
พอเพียง
ตัดออก
GE1003 ก ร ะ บวนก าร ย ุ ติ ธร ร มแ ละ ก ฎ ห ม า ย ใ น เพิ่มเข้ามาใหม่
ชีวิตประจำวัน

GE1004 สันติศึกษา

GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา

GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง

2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน3
หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
-

ตัดออก
GE1004 สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ เพิ่มเข้ามาใหม่
หลักธรรมาภิบาล
ตัดออก
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ เพิ่มเข้ามาใหม่
ไทย
ตัดออก
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพั ฒ นา
เพิ่มเข้ามาใหม่
สังคม
ตัดออก
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย เพิ่มเข้ามาใหม่
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนแปลง
GE1010 การเมืองการปกครองไทย
เพิ่มเข้ามาใหม่
รายวิชาบังคับเรียน3หน่วยกิต
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
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คงเดิม
ตัดอออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
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GE2003 การวางแผนชีวิต
GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ตัดออก
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ย้ายเป็นวิชาเลือก
กลุ่มวิชาเฉพาะ
พระพุทธศาสนา
GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุภาพและสังคม เพิ่มเข้ามาใหม่
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

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย

เพิ่มเข้ามาใหม่

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน

GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
GE4002 ปัญญาประดิษฐ์

เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
GE 4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการ เพิ่มเข้ามาใหม่
เรียนรู้
ตัดออก
GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4005 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การศึ ก ษา เพิ่มเข้ามาใหม่
ค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุค 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
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
และปรับ
คำอธิบายรายวิชา
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BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน

BU5005 พระพุทธศาสนามหายาน

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5010ศาสนศึกษา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-

กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทยBU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื ่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5014 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี
BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
รายวิชามาตรฐานความรู้ 31 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู
23หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มหน่วยกิต
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก

ED1002 ปรัชญาการศึกษา

ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา
แต่คำอธิบาย
รายวิชาคงเดิม
ย้ายเป็นวิชาเลือก

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

เพิ่มเข้ามาใหม่
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ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ทางการศึกษา

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร

-

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสรายวิชา

-

ตัดออก

ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

-

ตัดออก

ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

-

ตัดออก

ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา

-

ตัดออก

รายวิ ช าการปฏิ บ ั ต ิ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา 12

ลดหน่วยกิต

รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 15 หน่วยกิต

หน่วยกิต

ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3

เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาเปลี่ยน
คำอธิบายรายวิชา

ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4

เปลี่ยนรหัสรายวิชา
เปลี่ยนคำอธิบาย
รายวิชา

กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 79 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 69 หน่วยกิต
ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอพระพุทธศาสนา
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
ED1101 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ED1102 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
ED1103 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
สอนพระพุทธศาสนา
ED1104 กิจกรรมและการประเมินผลการ
สอนพระพุทธศาสนา

กลุ่มวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 60 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 40 หน่วยกิต
ED1099 การพัฒนาหลักสูตรและการสอพระพุทธศาสนา
ED1100 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
ED1101 การพัฒนาทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
ED1102 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
ED1103 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
สอนพระพุทธศาสนา
ED1104 กิจกรรมและการประเมินผลการ
สอนพระพุทธศาสนา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ลดหน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

126
ED1105 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1106 พุทธปรัชญาการศึกษา
ED1107 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะ
ปฏิบัติสำหรับวิชาชีพครู
ED1108 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
ED1109 หลักพระพุทธศาสนา
ED1110 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ED1111 พุทธศาสนพิธีและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
ED1112 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
ED1113 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ED1114 การทำภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
ED1115 พุทธจริยศาสตร์
ED1116 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ED1117 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทพุทธ
สาวกและพุทธสาวิกา
ED1118 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ED1119 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
ED1120 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
ED1121 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
วิชาเลือกวิชาเอก 10 หน่วยกิต
ED1122 การนิเทศการสอนพระพุทธศานา

ED1105 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
คงเดิม
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1106 พุทธปรัชญาการศึกษา
คงเดิม
ED1107 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะ
ตัดออก
ปฏิบัติสำหรับวิชาชีพครู
ED1108 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
คงเดิม
ED1109 หลักพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1110 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1111 พุทธศาสนพิธีและพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1112 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
คงเดิม
ED1113 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
คงเดิม
ED1114 การทำภาคนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนา
ตัดออก
ED1115 พุทธจริยศาสตร์
คงเดิม
ED1116 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คงเดิม
ED1117 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทพุทธ
ตัดออก
สาวกและพุทธสาวิกา
ED1118 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตัดออก
ED1119 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
คงเดิม
ED1120 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา
ตัดออก
ED1121 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ตัดออก
ED …… ประวัติเอเชีย
เพิ่มเข้ามาใหม่
รายวิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
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

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

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

ตัดออก
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
คงเดิม
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง 2562
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

เหตุผล

จ. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง 2559
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ ี) พ.ศ. ๒๕๖๒
1. กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาชีพครูบังคับ
เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1
รายวิชาในหลักสูตร
ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษา
การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
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2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1
รายวิชาในหลักสูตร
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
3. กิจกรรมเสริมความเป็นครู
เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1
กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา
กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมัน่ และรักใน กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
อาชีพครู
กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญ กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญ
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความ กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความ
เป็นไทย
เป็นไทยให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ/หรือศาสตร์พระราชา
และ/หรือศาสตร์พระราชา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมลูกเสือก/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาดให้จัดในปี
การศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมี
เพศศึกษา
เพศสัมพันธ์และตัง้ ครรภ์โดยไม่มีความพร้อม ให้จัดในปี
การศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการ
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการ
เลือกตั้ง
เลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน ให้จัดในปีการศึกษา
ใดก็ได้
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมทางวิชาการ
- กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุม
ปฏิบัติการทางวิชาการ
- กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
กิจกรรมอืน่ ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร
- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และ
ปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1

กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา
- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
- กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา

4. กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
ข้อเสนอสาระความรู้ตาม มคอ 1
ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา

ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เศรษฐศาสตร์
รายวิชาเลือกเรียน
เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1

รายวิชาในหลักสูตร
ED1093 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1099 พุทธปรัชญาการศึกษา
ED1101 หลักพระพุทธศาสนา
ED1103 พุทธจริยศาสตร์
ED1100 พุทธประวัติเชิงวิเคราะห์
ED1096 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1098การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนา
ED1102 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
ED1097 กิจกรรมและการประเมินผลการสอน
พระพุทธศาสนา
ED1094 การนิเทศการสอนพระพุทธศาสนา
ED1095 การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีสอน
ED1104 การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ในสถานศึกษา
ED1105 วิธีสอนพระพุทธศาสนา
ED1106 ทักษะการสอนพระพุทธศาสนา
-

รายวิชาในหลักสูตร
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ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ED1128 การศึกษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ED1113 สัมมนาปัญหาทางพระพุทธศาสนา

ED1127 สารนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนาภาค
ภาษาอังกฤษ

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ข้อเสนอสาระความรู้ตาม มคอ 1
ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา

ประวัติศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร
ED1107 ชาดกและวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ED1108 พุทธศาสนพิธีและพิธกี รรมทาง
พระพุทธศาสนา
ED1109 ความรู้เกี่ยวกับวัด พระสงฆ์ และพุทธบริษัท
ED1114 ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาท
ED1117 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
ED1118 พุทธศาสนสุภาษิตและศัพท์พุทธศาสน์
ED1122 การปฏิบัติกรรมฐานและธรรมะปฏิบัติสำหรับ
วิชาชีพครู
ED1125 พระพุทธศาสนากับสิง่ เหนือธรรมชาติ
ED1129 พุทธปฏิภาณและพุทธตรรกวิทยา
ED1067 วัฒนธรรมนานาชาติ
ED1073 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
ED1074 วัฒนธรรมไทย
ED1085 วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
ED1089 วรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก
ED1090 วรรณกรรมพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
ED1116 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
ED1130 คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
ED1131 ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา
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ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์

ED1132 วิชาการเทศน์และหลักการเผยแผ่
ED1111 พระพุทธศาสนากับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ED1121 วิถีชีวิตพุทธบริษัทไทย
ED1123 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการ
พัฒนา
ED11254 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความ
รุนแรง
ED1126 พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ED1110 พุทธวิทยาการเมืองการปกครอง
ED1119 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
ED1120 การอุปถัมภ์และการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ED1115 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ED1112 เศรษฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประวัติและผลงานอาจารย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
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1. ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ศน.บ. (ปรัชญา)

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2549
2538

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโ ณ, พระ
มหาสมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิคการ
นำเสนอผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.วารสาร
MBUEducationJournal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
รายวิชาที่เคยสอน
1 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
2 BU5009พุทธศาสนามหายาน
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5015พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
2 SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
3 BU5010ศาสนศึกษา

หน่วยกิต
3
3
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด

พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล (สิงห์สุพรรณ)
อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พธ.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปี พ.ศ. จบ
2539
2530

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ,พระมหา
สมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิคการนำเสนอ
ผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลั พระพุทธศาสนาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ก าฬสิ น ธุ ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช วิ ท ยาลั ย .วารสาร
MBUEducationJournal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
1 BU5010 ศาสนศึกษา
2 BU5005 พุทธวิถีไทย

รายวิชาที่เคยสอน

หน่วยกิต
3
3

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
2 BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
3 SO2104 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
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 เรื่อง “หลักคำสอนภาวะผู้นำในพุทธศาสนาเถรวาท” วารสารประชุมสัมมนา
วิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 13
กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 116
ทวีศักดิ์ ใครบุตร,พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง), บัญชา เกียรติจรุงพันธ์,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ,พระมหา
สมพงษ์ สุขุมาโล,พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) (2561) การใช้เทคนิคการนำเสนอ
ผลการอ่านเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาหลักพระพุทธศาสนาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.วารสาร
MBUEducationJournal คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม–มิถุนายน2561) หน้า 520-533 ISSN :2408-199X.
4. ประสบการณ์การสอน
ที่
2 BU5010ศาสนศึกษา

รายวิชาที่เคยสอน

หน่วยกิต
3

รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1 BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
2 BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
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ประวัติและผลงานอาจารย์
1. ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
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). (2560) เรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาในสาขาวิชาสังคมสง
เคราะหศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปการศึกษา 2558”.
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กรกฎาาคม-ธันวาคม 2560, หน้า 99-108 ISSN:2465-3705.
3.2 บทความวิชาการ

พระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก(ไร่สงวน).(2560) 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
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