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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน/คณะศึกษาศาสตร์/ภาควิชาวิชาการศึกษา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25451861101648
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Thai)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย พ.ศ. 2559
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2562
6.4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์แ ละสาขาศึ ก ษาศาสตร์ (หลั ก สู ต รสี่ ปี ) พ.ศ. 2562 ในปี
การศึกษา 2564
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 บุคลากรทางการศึกษา
8.2 ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.3 อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน
8.4 นักวิจัยทางด้านการศึกษาภาษาและการสอนภาษาไทย
8.5 ผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและบริการทางการศึกษา
8.6 นักวิชาการทางด้านหลักสูตรและเทคนิควิทยาการสอน
8.7 นักวิชาชีพทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
8.8 นักวิชาการและนักวิจัย
8.9 ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ
สำเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒกิ ารศึกษา
เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
ที่
(สาขาวิชาเอก)
สถาบัน
ปีที่จบ
1 1-4705-00056-XX-X
อาจารย์
นายบัญชา ธรรมบุตร
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ม.รามคำแหง
2560
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
2 1-3099-00427-XX-X
อาจารย์
นายคชา ปราณีตพลกรัง ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ม.รามคำแหง
2560
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
3 3-4614-00162-XX-X
อาจารย์
พระมหาโชคชัย ตชโย ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ม.รามคำแหง
2560
(ถวิลถึง)
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2557
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
4 1-4903-00054-XX-X
อาจารย์
พระมหาอรรถพงษ์
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
อตฺถ าโณ (ผิวเหลือง) พธ.บ. (ภาษาไทย)
5 3-3501-00590-xx x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายบัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) ม.ขอนแก่น
2556
(สาขาวิชาภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย กลุม่ วรรณคดี) ม.มหาสารคาม
2543
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2529
ป.กศ.สูง (การสอนภาษาไทย) ม.ครูอุบลราชธานี
2524
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) ภาษาไทยเป็ นภาษาประจำชาติและเป็นสื่ อกลางที่สำคัญในการแสวงหาและสร้างองค์
ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน
2) ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
3) มีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคนในชาติ
4) มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 รวมทั้งการกำหนดคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
5) นโยบายรั ฐ บาลตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาครุ ศ าสตร์ แ ละสาขา
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562
6) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
ชาติระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง
ดำเนิน การให้ เห็ นผลเป็ นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก ส่งผลให้การพัฒ นาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) สั งคมปั จ จุ บั น มี วัฒ นธรรมการใช้ ภ าษาที่ เปลี่ ย นไป จึ งต้ อ งมี ก ารใช้ ภ าษาไทยที่ เป็ น
มาตรฐาน
2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกระแสวั ฒ นธรรม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ได้ รั บ กระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณการรับรู้ข้อมูล
3) เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและองค์ความรู้ใหม่ๆ
4) มีความตั้งใจและมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาทุกสถาบันที่จะทำการ
เผยแผ่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
5) มหาวิท ยาลั ย ต้ องดำเนิ น การเรีย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายคณะสงฆ์ ไทยที่
ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ด้วยปัจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังที่ ระบุ ในข้ อ 11 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
มหามกุฏ ราชวิทยาลัย จึงได้ดำเนิ นการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการ
พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้านเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และตลาดแรงงานในโลกปัจ จุบันและอนาคต มีรายวิชาเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2561
และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561
บัณฑิตครูมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ มีผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านประสบการณ์ และด้านทักษะที่พึงประสงค์ของวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
การเรีย นการสอนในหลั กสู ตรมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้บูรณาการสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และวิธี
วิท ยาการจั ดการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ได้ บั ณ ฑิ ตที่ มี คุณ ภาพ มี ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็ น
บุ คลากรทางการศึกษาด้านภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน หรือทำงานในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านการศึกษาของประเทศต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพครู มีความพร้อมสำหรับ
การสอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การวิจัย เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) ด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอย่าง
เดียวมาเป็ น แบบยึดตัวผู้ เรีย นเป็ น สำคัญ คือ การให้ นักศึกษามีส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด้านการวิจัย ให้ความสำคัญในการค้นคว้าและวิจัย เพี่อให้ผู้ศึกษารู้จักการค้นคว้าและ
การทำวิจัย จึงได้จัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาในทุกหลักสูตร
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3) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมเป็นประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่
การอภิปรายหรือ ปาฐกถา โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนา
ทางวิชาการ เป็นต้น
4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรี ย นการสอนทุกรายวิช าดำเนิ นการโดยการมี ส่ วนร่ว มของอาจารย์ประจำหลั กสู ต ร
ทั้งในด้านการกำหนดอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบการประเมินผลการเรียน การวางแผนการบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา และมีหน่วยงานกลางคือกองบริการการศึกษาและศูนย์บริการ
วิชาการ ให้การสนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตารางสอบ รวมทั้งการส่งผลการเรียน
14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาก่อนประจำการและส่งเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการให้มี
ความรู้และมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นเป้าหมายการ
สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในเอกสารฉบับนี้ จึง
มุ่งเน้ น การยกระดับ คุณ ภาพการผลิ ตบั ณ ฑิ ตครู ให้ เป็ นวิช าชีพ ชั้น สู งมีบ ทบาทในการสร้างครูที่มี
คุณภาพที่นำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
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ของโลกที่เป็นพลวัต และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของมนุ ษ ย์ ตลอดจนพั ฒ นาการของวิท ยาการใหม่ ที่ เป็ น ศาสตร์บู รณาการ และ ข้ ามวัฒ นธรรม
เป้ าหมายของการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ ค รั้ง นี้ จึ งมุ่ งเน้ น ที่ ก ารสร้ า ง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล
ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่
พบว่ามีความซ้ำซ้อน ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ต่าง ๆ ในสากลที่มีความก้าวหน้ า ในการผลิ ตบั ณ ฑิ ตวิช าชีพ ครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ
ครู (มคอ. 1) นี้ อยู่ ภ ายใต้ห ลั กการสำคัญ หลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดทำหลั กสู ตร
วิชาชีพครูเป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้น
สมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผู้เรียน 2) การกำหนด
โครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น และตอบสนองความต้องการของการใช้ครูในโลก ปัจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน 3) การกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ได้ให้สถาบันผลิตครู มี
อิสระในการสร้างหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกั บอัตลักษณ์และสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา
โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งกำหนดขึ้นสำหรับแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่ วม ตลอดจนกำหนด
โครงสร้าง หลักสูตรให้ มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลั กษณ์ของผู้ เรียน 4) การส่ งเสริมการจัดทำ
หลักสูตรรายวิชา ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในโลกดิจิทัล 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการ
สอนที่ ท ำให้ ผู้ เรี ย นมี ส มรรถนะ ทางวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณและอุ ด มการณ์ ค วามเป็ น ครู และ
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมาย ของหลักสูตร
15. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. บัณฑิตมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
แก้ปัญหาและดำเนินชีวิต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้
2. บั ณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาไทย รู้จักกฎเกณฑ์ทางสั งคม เคารพกฎหมาย มี
ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและใช้ให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
3. บัณฑิตมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฉลาดรู้ที่จะแสวงหาแนวทางการทำงาน
และดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
4. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักใช้เหตุและผล มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา มีการวางแผน
ในการทำงานและดำเนินตามแผนที่วางไว้ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถจั ด การศึ ก ษาด้ า นภาษาไทยได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยบู ร ณาการความรู้ ท างด้ า น
พระพุทธศาสนาและมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ การค้นคว้าวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ส อดคล้ องกั บ ผู้ เรีย น สภาพสั งคม วัฒ นธรรมและวิถี ก าร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
1.2 ความสำคัญ
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาความรู้สรรพวิชาอื่น ๆ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1. บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาไทย และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถบู รณาการปรับ เปลี่ ยนหลั กแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตาม
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
1.3.2. บั ณ ฑิตมีทักษะการสอนภาษาไทย และสื่ อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ความรู้ภาษาไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
1.3.3. บั ณ ฑิ ต มี จิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู มี จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ าของ
พระพุทธศาสนา และความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถ
พัฒ นาองค์ความรู้เพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการพัฒนางานทางวิชาชีพให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ
1.3.4. บัณฑิตมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานและการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่น แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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1.4 ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้กำหนดผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และ
คณะ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชาและผู้บริหารของสถาบัน ดังนี้
ปีการศึกษาที่
1

2

3

4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
นักศึกษาได้รับการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิต
ของมหาวิทยาลั ย ได้เรียนรู้งานครูอั นเป็ นพื้ น ฐานของความรับผิ ดชอบต่ อ
หน้ า ที่ ค รู มี ค วามรอบรู้ ในงานครู เช่ น งานธุ ร การในชั้ น เรี ย น สามารถ
ประสานงานในการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง
และชุมชนได้เรียนรู้การจัดการชั้นเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้
ในฐานะครูผู้สอนภาษาไทย
นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการวางตนเป็นครู เรียนรู้รายวิชาต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะความเป็นครู สามารถปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครู
ในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยครูประจำชั้น ให้ความรู้และอบรมผู้เรียน ช่วยงาน
สอนภาษาไทย การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนภาษาไทย และการวั ด
ประเมินผล อีกทั้งสามารถจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้
นั ก ศึกษาได้เรียนรู้วิช าภาษาไทยอย่างเข้ม ข้น สามารถบู รณาการ
ความรู้ที่ ได้ไปทดลองสอนในสถานศึกษา โดยบู รณาการความรู้ทั้งหมดมา
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถออกแบบ
การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสู ง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
นำไปใช้พัฒนาผู้เรียนที่มีความแตกแต่งระหว่างบุคคล และเพื่อนำไปใช้พัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั ก ศึ ก ษาผ่ า นการปลู ก ฝั ง ทั้ ง Hard Skill และ Soft Skill ตามสมรรถนะ
การเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในหลักสูตร พร้อมในการปฏิบัติการสอนใน
หน้ าที่ ค รู อ ย่ างภาคภู มิ ดั งปณิ ธ านที่ ม หาวิท ยาลั ย กำหนดว่ า “มี ค วามรู้คู่
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คุณธรรม” และเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมเผชิญต่อโลกภายนอกตามสโลแกน
ว่า “ส่งบัวบานสู่โลกกว้าง” ผ่านการฝึกจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย สามารถวัดและประเมินผล นำผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้เรียน
ทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ และได้ผ่านกิจกรรมการสัมมนา
ทางการศึกษา
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งที่ มี
รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การพัฒนา และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอ นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
▪ การพัฒนาการเรียนการสอน 1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น 1.มีจำนวนชั่วโมงหรือ หัวข้อการ

▪ การพัฒนานักศึกษา

ผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยสำหรับ
ก า ร ส อ น ใน ทั ก ษ ะ ทั้ ง 6 คื อ
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา
ความ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ คค ล
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข และการ
จัดการเรียนรู้
3.ส่ งเสริมการวิเคราะห์ หลักสู ต ร
การทำแผนการสอนและการ
น ำ เส น อ ห น้ า ชั้ น เรี ย น เป็ น
ภาษาไทย
4.ส่งเสริมการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ตลอด
หลักสูตร

เรีย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น
สำคัญ
2 .มี ราย วิ ช าทั ก ษ ะ ก ารส อ น
ภาษาไทย
3.มี ร ายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการ
สอนภาษาไทย
4.มีเครื่องมือวัดและประเมินผล

1.ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้นำและผู้ร่วมงานที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์

1.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
นักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำและ
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์
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2.ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
3.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
เป็นครู
▪ การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ 1 .ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
หลักสูตร
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน
ของสำนั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.ปรั บ ปรุ ง ในรายวิ ช าสำหรั บ
กลุ่ ม วิ ช าชี พ ครู ใ ห้ ค รอบคลุ ม
ตาม สาระการเรียนรู้ที่ คุรุส ภา
กำหนด
▪ การเพิ่ มเนื้ อ หาให ม่ ๆ ที่ 1.ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หารายวิ ช าที่
ครอบคลุ มสาระการเรียนรู้ ทั้ ง
สำคัญ
4 สาระการเรียนรู้
2 .ส่ ง เส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยการสืบค้นจากระบบ
สารสนเทศ

2.จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
3.มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณสำหรับครูและ
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
1.เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2.แบบประเมินหลักสูตร
เนื้ อ หาในรายวิ ช าสำหรับ กลุ่ ม
วิ ช าชี พ ครู ค รบตามสาระการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง 4 สาระที่ คุ รุ ส ภ า
กำหนด

1.มี เนื้ อ หาครบตามสาระการ
เรียนรู้ ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้
2.จำนวนกิจกรรมที่กำหนดให้
นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ไ ป สื บ ค้ น
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester Credit System) โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งเวลาการศึกษาออกเป็นปีละ 2 ภาค คือ
ภาคการศึกษาที่ 1 (The First Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 (The Second Semester) มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เทียบเคียงกับระบบทวิภาค โดย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ ใช้เวลา 15
สัปดาห์ รวมศึกษา 54 ชั่วโมงและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
2. 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 เว้นแต่นักศึกษาตาม
โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
2.2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
2.2.5 เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษา
2.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.7 มีค่านิยมและเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
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2.2.8 สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย
กำหนดในแต่ละปีการศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึกษามีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และสั งคม
ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น ต้ อ งการการปรั บ ความรู้ พื้ น ฐานให้ มี ค วามพร้ อ มในก ารศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสู่ระดับอุดมศึกษา มีสังคม
กว้างขึ้น ต้องรับ ผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกห้ องเรียน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.3.3 การปรับตัวที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เช่น
กิจกรรมการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น และมี
ความแตกต่างจากการอยู่อาศัยในภูมิลำเนาเดิม
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ แนะนำการวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ คการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การ
ดำเนิน ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นต้น และการตอบข้อซักถามต่าง ๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นแก่นักศึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้คำปรึกษา แนะนำ
2.4.4 จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมการแนะนำการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่นักศึกษาไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี จำนวน 240 รูป/คน
2.5.1 สำหรับเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลใน
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำนวนนักศึกษา
ปีที่ 1

จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
60

ปีที่ 2

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม

60

120

180

240

240

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

-

60

60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ใช้สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
งบใช้สอย ตอบแทน
งบวัสดุ
งบครุภัณฑ์
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ)

2562
372,000

2563
744,000

ปีงบประมาณ
2564
1,116,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1,372,000

2,244,000

2562
300,000
200,000
500,000

2563
600,000
250,000
500,000

500,000

500,000

2565
1,488,000

2566
1,860,000

2,500,000

3,000,000

3,116,000
3,988,000
ปีงบประมาณ
2564
2565
900,000
1,200,000
300,000
350,000
500,000
500,000

4,860,000

500,000

500,000

2566
1,500,000
400,000
500,000
500,000
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ประมาณการรายรับ

ปีงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
งบดำเนินการ (เงินเดือน)
694,800
694,800
694,800
694,800
รวมรายจ่าย
2,194,800
2,044,800
2,894,800
3,244,800
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 49,796 บาท

2566
694,800
3,594,800

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 151 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
151
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
115
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
18
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
12
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาชีพครู
35
หน่วยกิต
- รายวิชาชีพครู
23
หน่วยกิต
- รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12
หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย
62
หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
42
หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
20
หน่วยกิต

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

16

3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
รวม

6
151

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 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)
Citizenship in Democratic Society
GE1009
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
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GE1010

การเมืองการปกครองไทย
Politics and Government of Thailand

(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
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่
Psychology and Modern Life
GE2007
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
(3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

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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GE3002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication

3(3-0-6)

GE3003

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
English Speaking and Listening Skills

3(3-0-6)

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
GE3007
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
GE 3008
ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
GE 3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
GE 3010
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002
คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development

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

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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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
Tipitaka Studies
BU5003
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
BU5004
การปฏิบัติกรรมฐาน
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5005
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
Principle Sects of Buddhism
BU5006
ศาสนาเพื่อการพัฒนา
Religion for Development
BU5007
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
English and Information Technology for Buddhism Propagation

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(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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BU5008

พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
Buddhism and Contemporary Science
BU5009
พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
Monks and Health Care
BU5010
นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
BU5011
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
Thai Buddhist Literature
BU5012
พุทธศิลป์และโบราณคดี
Buddhist Art and Archaeology
BU5013
การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
Administration and Sangha Governance of Thailand
(2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู 23 หน่วยกิต
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Virtues and Ethics for Teacher
ED1002
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Philosophy and Concepts in Education
ED1003
จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teachers
ED1004
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
Curriculum and Learning Management Science
ED1005
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
ED1006
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Measurement and Evaluation in Learning
ED1007
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Research for Learning Innovation Development

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Languages for Teachers
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Teaching Practicum in School 1
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Teaching Practicum in School 2
ED1011
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Teaching Practicum in School 3
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Teaching Practicum in School 4
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1013
ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
3(3-0-6)
Language and Contemporary Communication
ED1014
หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Principles of Thai language
ED1015
วิวัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
ED1016
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Language and Thai Culture
ED1017
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Learning Management Integration for Thai Language
ED1018
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Assessment and Evaluation in Teaching Thai
ED1019
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
3(3-0-6)
Thai Linguistics for Teachers
ED1020
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
History of Thai Literature and Masterpieces
ED1021
วรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
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Literary Criticism
ED1022
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai
ED1023
หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Principle of Reading and Writing Thai Words
ED1024
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages Use in Thai
ED1025
ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่านร้อยกรองไทย
3(3-0-6)
Thai Prosody and Poetry Reading
ED1026
วิธีสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Method of Teaching Thai
รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
ED1027
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
ED1028
ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Teaching Thai Research Methodology
ED1029
วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Analysis of Contemporary Thai Literature
ED1030
วาทการสำหรับครู
3(3-0-6)
Speech for Teachers
ED1031
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Writing
ED1032
วรรณกรรมพระไตรปิฎก
3(3-0-6)
Tipitaka Literature
ED1033
วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Evolution in Thai Textbook
ED1034
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Information Technology and Instructional Media for Teaching Thai
ED1035
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3(3-0-6)
Literature of Thai Customs
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ED1036

วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4)
Literature on Niras
ED1037
วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
3(3-0-6)
Literary of Thai Monks
ED1038
คติชนวิทยา
2(2-0-4)
Folkloristics
ED1039
นิรุกติศาสตร์
2(2-0-4)
Etymology
ED1040
วิถีไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี
3(3-0-6)
Thai Culture of Knowledge and Wisdom Relate to Languages and Literature
ED1041
ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Art and Culture to Use Thai Language
ED1042
ทักษะการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Teaching Skills
ED1043
วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Literature
ED1044
อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ED1045
สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar on Problems of Teaching Thai
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
คำอธิบายระบบรหัสวิชา
การใช้รหัสรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหว่างผู้เรียน ผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแล้วจะทำให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตร์ การจัดหมวดหมู่คณะวิชา
ภาควิชาหรือกลุ่มวิชาในแต่ละรายวิชาและลำดับของรายวิชา
รายวิชากำหนดให้มีรหัสประจำ จำนวน 6 หน่วย เป็นอักษร 2 หน่วย และตัวเลข 4 หน่วยโดยมีความหมาย ดังนี้
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ก. อักษร 2 ตัว เป็นอักษรย่อมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ใช้คำย่อ GE
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
= GE 1xxx
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
= GE 2xxx
- กลุ่มวิชาภาษา
= GE 3xxx
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
= GE 4xxx
2. กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Buddhism) ใช้คำย่อ BU 5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ใช้คำย่อ ED
- ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED 1xxx
- ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED 2xxx
ข. ตัวเลข จำนวน 4 หน่วย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหน่วยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุ่มวิชา
2. เลขหน่วยที่ 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุ่มวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
เช่น น(บ-ป-ต)
น=หน่วยกิต
บ=บรรยาย
ป=ปฏิบัติ
ต=ศึกษาด้วยตนเอง
3(3-0-6)
3 หมายถึง 3 หน่วยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไม่มีปฏิบัติ
-6) ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 แผนการศึกษา
1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3
3
0
6
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
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BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
ED5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
ED1014 หลักภาษาไทย
ED1016 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1013 ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
ED1015 วิวัฒนาการของภาษาไทย
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
BUxxxx วิชาเลือก
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED1020 ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย
ED1022 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
ED1025 ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่านร้อยกรองไทย
EDxxxx วิชาเลือก
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
3
3
3
21

3
2
3
3
3

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
3
2
2
0
3
3
3
3
20
หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต ทฤษฎี

0
2
0
0
0
21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
90
0
0

6
5
6
6
6

ศึกษาด้วยตนเอง

6
6
6
5
0
6
6

41
ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
0
4
0
4
2
5
0
6
0
6
0
6
0
6
63
ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
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GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
3
3
0
6
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้
3
3
0
6
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
3
3
0
6
พระพุทธศาสนา
ED1005 จิตวิทยาสำหรับครู
3
3
0
6
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2
0
90
0
ED1019 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
3
3
0
6
ED1023 หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3
3
0
6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
20
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
83
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
BUxxxx วิชาเลือก
2
2
0
4
BUxxxx วิชาเลือก
2
2
0
4
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
3
2
2
5
ED1017 การบูรณาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3
3
0
6
ED1024 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3
3
0
6
EDxxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
EDxxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
22
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
105
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3
2
2
5
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2
0
90
0
ED1018 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3
3
0
6
ภาษาไทย

ED1021 วรรณคดีวิจารณ์
ED1026 วิธีสอนภาษาไทย

3
3

3
3

0
0

6
6
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รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
EDxxxx วิชาเลือก
EDxxxx วิชาเลือก
EDxxxx วิชาเลือก
EDxxxx วิชาเลือก
EDxxxx วิชาเลือกเสรี
EDxxxx วิชาเลือกเสรี
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

20
125
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
6
0
270
0
6
131
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
2
2
0
4
3
3
0
6
3
2
2
5
20
151

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 รูปแบบของการ
ทุจริต พฤติกรรมการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
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ทุจริต แนวทางการเสริมสร้างความเข้ มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่
แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต บทบาทของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
This course aims to have the students to study about the
corruption in Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the
behaviors of corruption, the defensive measure and anti-corruption, and the relevant
laws. The students will learn to raise awareness and consciousness, the value of anticorruption to people, state agency, and private agency, the administration based on
good governance, the participation of anti-corruption, the way of enhancing the
strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of corruption.
Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anticorruption commission, the development of personnel potential in term of anticorruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand.
GE1002

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ประยุ กต์ใช้ห ลักการทรงงาน หลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพั ฒ นาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้
เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรม การประยุกต์ใช้
ศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสัง คม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and
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the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of
Sufficiency Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej, the relationship between the Buddha’s teaching and Philosophy of
Sufficiency Economy based on the royal Idea, the application of His Majesty the
King’s working principles, the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and
the concepts of sustainable development in daily life. Besides, students have to
learn the concepts and principles of the royal projects initiated by His Majesty King
Bhumibol Adulyadej, as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej in order to develop the model community
according to the King’s 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 และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายสำคั ญ ในการดำเนิ น ชี วิ ต กฎหมายที่ เ ป็ น ข้ อ บั ง คั บ ของสั ง คมและ
สหประชาชาติ หลั ก นิ ติ ธ รรม กระบวนการยุ ติ ธ รรทางเลื อ ก ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts,
the principles, and the meaning of justice administration in terms of civil laws,
criminal laws, and administrative laws, as well as the history and development of the
international justice process, the fundamental knowledge of law in general, the
essential law of life. Moreover, students will learn about the laws which are the
regulations of society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the
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problems and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism
and the principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in
the process of justice and the law enforcement.
GE1004

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

GE1005

พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย

3(3-0-6)

Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology

ศึกษาประวัติ ความเชื่อในสั งคมไทยและสั งคมโลก ประวัติ ตำนานพระ
ปริตรและคาถาหรือมนต์ในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและ
ความเชื่อในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนต์หรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภท
ต่าง ๆ ปฏิทินปักขคณนาและการคำนวณปฏิทินปักขคณนา พุทธศิลป์และพระเครื่องไทย พระพุทธรูป
ที่ส ำคัญในประเทศไทย ตระกูล พระเครื่องไทยที่ส ำคัญ พุทธคุณ พระเครื่องไทย ประวัติและตำรา
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โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล ปีนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใช้ปฏิทิน
จันทรคติ โหราศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ 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 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
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสา รู ป แบบ แนวทาง
กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เป็นรากฐานที่มา
แนวคิดจิตอาสา แบบอย่างบุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา การพัฒ นาและสร้าง
คุณ ลั กษณะความเป็ น จิตอาสาตามแนวคิด ระเบี ยบ สามัคคี บำเพ็ ญ ประโยชน์ของมหาวิท ยาลั ย
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่บุคคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา โดยผู้เรียนต้องเรียรู้
กระบวนการสร้างจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ หรืออาสาสมัครโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรม
อาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept,
the principle, and the way of public mind, the pattern, method, and process of
public-mind affair for self and social development, the public-mind concept based
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on the teaching of the Lord Buddha, and the people as the model with public mind
in the history of Buddhism. Students will also learn how to develop and construct
the characteristics with public mind based on the concepts, rules, harmony and
benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning the process of publicmind making, benefit making, or volunteering through the process of public-mind
activities for society and other opportunities.
GE1007

ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
รูป แบบความเชื่อและการดำเนิ น ชี วิต ของคนไทย โครงสร้างทางเศรษฐกิจสั งคม และวัฒ นธรรม
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ หลักคิดและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ชาติ พั น ธุ์ แ ละการสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม วัฒ นธรรมตะวั น ตก
วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมและกระแสโลกาภิ วั ต น์ กั บ ผลกระทบทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต หลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical
history of Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai
people’s belief and way of life, the structure of economy, society, and culture,
Buddhism as the cradle of culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the
variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural communication. Students
will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN culture as well as
Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture and
way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of
multicultural community.
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GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึก ษาแนวคิ ด หลั กการ และองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ความเป็ น พลเมื อ งในสั งคม
ประชาธิปไตย และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมี
ส่วนร่วมอย่างสันติวิธี การพัฒ นาจิตสาธารณะเพื่อบ่มเพาะความเป็นพลเมือง พระพุทธศาสนากับ
ความเป็นพลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept,
principle, and body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics
according to the constitution, and the maintenance of human dignity and value.
Moreover, students will learn about the peaceful co-existence in Thai society and
world community based on the principle of tolerance, as well as the development
and peaceful participation, the development of public mind in order to incubate the
good citizenship based on Buddhism.
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึกษาและสื บ ค้นข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสั งคมไทย สั งคมโลก จากแหล่ งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอ
แนวทางการปรับตัว การแก้ปั ญหาและการพัฒ นาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตน์ หลักคำสอน
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรู้และการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and
investigate the information about the change of Thai society and world society from
various resources, as well as propose the way of adaptation, the solution and
development of citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the
realization, including the adaptation in the social change.
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GE1010 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการ
แผ่ นดิน การปกครองท้ องถิ่น พรรคการเมือง การเลื อกตั้ง องค์กรตามรัฐ ธรรมนู ญ 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
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องปรั ช ญาและวิ ท ยาศาสตร์ แนวคิ ด พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ สำนักปรัชญาและกลุ่มสำนักคิดวันตก
และตะวันออก โดยศึกษาให้ครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผลเพื่อการแสวงหาความรู้และการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในการดำรงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of
philosophy and sciences, the basic concept of sciences, the difference s between
philosophy and sciences, the house of philosophy and the house of thinkers in the
west and the east by scrutinizing metaphysics, epistemology, ethics, logic, including
the use of reason to seek knowledge and decision making. Students, moreover, will
learn the way of life and works based on the principle of philosophy and religion, as
well as how to apply the concepts of philosophy and sciences for life.
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GE2002

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

มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึกษาธรรมชาติของมนุ ษ ย์และสั งคม พั ฒ นาการและความสั มพั นธ์ของ
มนุ ษ ย์ ในอารยธรรมและวัฒ นธรรมต่ าง ๆ ในมิติท างสั งคม ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง ความเชื่ อ ลั ท ธิ แ ละศาสนา ที่ มี ผ ลต่ อ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม
พระพุทธศาสนากับมนุษย์และอารยธรรม
This course aims to have the students study about the nature
of mankind and society, the development and the relationship between mankind
with civilization and various cultures in social dimension as well as study the history,
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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 พัฒนาการของ
ชีวิต ชีวิตกับการเรียนรู้ การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใช้ชีวิตในโลกการ
เปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาและวิธีการแก้ ไขปั ญ หาชี วิต มิ ติข องความสุ ข ศิล ปะการดำเนิ น ชี วิตอย่ างมี
ความสุข การปฏิบัติตนให้เกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ
แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตให้มีความสุข
และการตายอย่ างสงบตามหลั กพระพุ ท ธศาสนา กรณี ศึ กษาบุ คคลตัว อย่างในการใช้ ชีวิตอย่างมี
ความสุข
This course aims to have the students study the concept and
theory about life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and
family planning, life design and life in the changing world, the problem and solution
of life, dimension of happiness, arts of living with happiness, self-performance for
body and mind wellness, and way of life with aesthetics. Moreover, students have to
study about the concept and belief of death, life and death, post-death condition,
living with happiness and death in peace based on Buddhism, including case studies
of the models who live with happiness.
GE2005

ความเป็นผู้นำและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น ำ บุ ค ลิ ก ภาพ ลั ก ษณะและ
บทบาทผู้น ำ การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลั กการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการ
ตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
เชิงกลยุ ทธิ์ แนวทางในการพัฒ นาทักษะความเป็นผู้ นำ พระพุทธศาสนากับการพัฒ นาบุคลิกภาพ
ภาวะผู้นำและการจัดการ และการประยุกต์ใช้หลักธรรในพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นผู้นำและการ
จัดการ
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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 การเข้าใจและการควบคุม
อารมณ์ จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรู้ กระบวนการจิตปัญญา การคิดแบบองค์
รวม การปรั บ ตั ว สู่ สั งคมสมั ย ใหม่ การรักษาความรัก และความสุ ข ในชี วิตสมั ย ใหม่ และการเป็ น
พลเมืองดีในโลกสมัยใหม่ การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่หลากหลาย
ของมนุ ษ ย์ ในด้ า นชาติ พั น ธ์ วั ฒ นธรรม และทั ศ นคติ เพื่ อ ความผาสุ ก ในชี วิ ต หลั ก จิ ต วิ ท ยาใน
พระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการให้อภัย การแก้ปัญหาและการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and
nature of human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of
living, the motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the
adaptation for modern life, the preservation of love and happiness in modern life,
and the good citizenship in modern life as well. In addition, students will learn how
to apply the concept and theory of psychology for understanding the variety of
mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for happiness of life.
Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration and
mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

38

solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the
principle of psychology.
GE2007

การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาพและสั ง คม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุข

ศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒ นาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้ างสั ม พัน ธภาพที่ ดีกับ ครอบครัว เพื่ อน สั งคม กระบวนการทางประชาสั งคมเพื่ อกำหนด
บทบาทของตัวเองในการมีส่วนร่วมเกี่ ยวกับกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ศึกษาอย่าง
รอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่สัมพันธ์กับ
ชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อ
สุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to
apply the principle and process of physical education, health education, and
recreation, and also learn the principle of choosing the activities which develop life
skills and health, the provision for activities to enhance the good relationship with
family, friends, and society, and the civil society process for determining their own
roles involved with the learning process of sex education and AIDS education
carefully. Additionally, students have to study about additive substances, poisonous
substances, and accidents in community, including the activities for health which are
involved with community, the public policy for health, monks and health care, and
the seventy-five rules of training for good health in Buddhism.
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(1) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิ ด ทั่ ว ไปของการสื่ อ สาร ภาษากั บ การสื่ อ สาร การใช้ ภ าษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยร่วมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป ประเด็น จากเรื่องที่ฟั ง ดู อย่างมีวิจารณญาณ อ่านออกเสี ยงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่างๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ การสืบค้นและการอ้างอิงเพื่อการนำเสนอและการ
สื่อสารในสื่อผสมและเครือข่ายสังคมออนไลน์
This course aims to provide the students opportunities to
study the general concept of communication, Language and communication, use of
standard and contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of
Thai language in the appropriate situation. In addition, students have to analyze and
conclude the idea from what they have heard and watched critically, and to read
aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written works.
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.
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GE3002

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

ทักษะการพูดการฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่
เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
สำคัญ ฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
การพูดโต้ตอบในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน การติดต่องาน การเดินทาง การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ
เพื่อการบรรยายธรรมะและการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
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.
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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 การอ้างอิง และบริบท ฝึก
วิเคราะห์องค์ประกอบชองคำและคำผสม ฝึกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ได้ยินพร้อม
ทั้งจั บ ใจความสำคัญ การใช้พจนานุ กรมภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบ
สารสนเทศ เครือข่ายส่งคมออนไลน์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
This course aims to have the students develop English skills for
learning, summarization, opinion expression, techniques and methods of English four
skills in daily life, as well as reference and context in order to practice the analysis of
word components and compound words. Moreover, students have to practice the
dictation and summarization and also getting the main idea from what they have
heard, as well as students have to learn how to use English dictionary for reading
and writing by using information systems media, online social network, and electronic
database
GE3005

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึกษาหมวดธรรมและหัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาคภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใช้อักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพท์
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ
ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผ่พระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and
Dhamma topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition,
Roman alphabets and the use of Roman alphabets for Buddhist works in English,
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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
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเป็นผู้ประกอบการและการสมัครงาน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนว เน้นการ
ตอบคำถามในการสัมภาษณ์ การอ่านข่าว การโฆษณาสิ้นค้า ผลิตภัณฑ์ การโฆษณางาน การสมัคร
งาน การเขียนจดหมายอีเมล์เพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
This course aims to have the students study the principle of
English use in advance and develop the ability of English use in advance for
entrepreneurship and job application in terms of listening, speaking, reading and
writing, and also focus on answering in interviews, reading news, advertising e.g.
goods, products, or jobs. Additionally, email writing for job application, resume
writing, writing for job application and sharing opinions will be focused in this course.
GE3007

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสร้างและ
หลักไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและ
เรียบเรียงประโยคอย่างง่ายๆ ได้ ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สร้างประโยคเพื่อสนทนา
โต้ตอบและสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ ไม่ซับซ้อน เรียนรู้หลักการค้นหา
คำศัพท์จากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่
ได้ถูกต้อง
This course aims to have the students study the principle and
system of Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking,
reading and writing. Students will be able to communicate and compose simple
sentences, to practice listening with Chinese simple media, to compose responsive
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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.
GE 3008

ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน
ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ลักษณะร่วมและลักษณะเฉพาะด้านความคิด
ค่านิยมซึ่งแสดงออกผ่านภาษา วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand
about the languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN
languages, the individual and mutual characters of thinking, and the value express
through language, literature, and writing.
GE 3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์
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 of information and summarization, public relations, spokesman, masters
of ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of Thai
language on online community.
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

44

GE 3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing

3(2-2-5)

ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ห ลั ก การเขี ย นรายงานการปฏิ บั ติ ง าน การเลื อ กใช้ ถ้ อ ยคำ
สำนวน ระดับภาษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิน ค่า กระบวนการเรียบเรียงความคิด และการเขียนเนื้ อหาตาม
ขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ รายงาน
การศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดู
งาน รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวางและรายงานนำเสนอภายในองค์กร
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
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใช้สถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น
สมมติฐาน ค่ามาตรฐาน การวัด การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การอ่านและการแปรผลข้อมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ในสั งคมการเปลี่ ย นแปลง การนำข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ไปใช้ ในการทางการบริ โภคและการเรี ย นรู้ ใน
ชีวิตประจำวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ
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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 selfdevelopment and learning in the changing society, how to apply the statistical data
for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in
statistics.
GE4002

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

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศน์และกระบวนทัศน์ความรู้ในพระพุทธศาสนา กระบวนการ
ทางปัญญา มิติความรู้และกระบวนการพัฒนาความรู้ในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการ
เรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระพุ ท ธศาสนากั บ การเรี ย นรู้ ในทศวรรษที่ 21
หลักธรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การรู้ดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
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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 แนวคิด
และเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาและการพัฒ นาปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพ
แนวคิดและ เทคนิคการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์ใน
ปัจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญของโลกต่อปัญญาประดิษฐ์ พุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction
to the history of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial
intelligence, solving problems and developing effective artificial intelligence,
concepts and techniques of using artificial intelligence to help develop learning,
technology of artificial intelligence and how to bring artificial intelligence to help
promote and disseminate Buddhism.
GE4005

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

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

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

ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

น(บ-ป-ต)

BU5001

ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3(3-0-6)
History and Development of Buddhism
โลกทัศน์และกระบวนทัศน์ก่อนพุทธกาล สำนักคิดก่อนพุทธกาล พุทธประวัติ
เชิงวิเคราะห์ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ภูมิศาสตร์พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ วิธีคิด
และคณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคม
และองค์ กรทางพระพุ ทธศาสนาในประเทศไทยและต่ างประเทศ วั ดและพระสงฆ์ ไทย นั กคิ ดทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ สำคัญ การจั ดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ การ
ส่งเสริมและการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 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
ศึกษาและวิเคราะห์ โครงสร้างพระไตรปิฎก การจัดหมวดหมู่หลักธรรในพ
ระไตรปิ ฎ ก ประเภทและลำดั บ ชั้น คั มภี ร์ ท างพระพุ ท ธศาสนา หลั ก พระธรรมวินั ย ภู มิ ปั ญ ญาใน
พระไตรปิ ฎ กโดยศึ ก ษาวิ เคราะห์ พ ระวิ นั ย ปิ ฎ ก พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก และพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก หลั ก
การศึ ก ษา การเมื อ ง การปกครอง การบริห ารในพระไตรปิ ฎ ก การวิ เคราะห์ ตี ค วาม และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพระไตรปิฎกในการดำรงชีวิต
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.
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BU5003

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

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการ
ปฏิบัติธุดงค์ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย และการ
ออกฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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
สถานการณ์ พระพุ ท ธศาสนาหลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน การเกิ ด นิ ก ายใน
พระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธศาสนานิ กายเถรวาทและนิ กายมหายาน แนวคิ ดและหลั กการสำคั ญของ
พระพุทธศาสนานิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก 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
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Buddhism, the concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major
sect of Mahayana, Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and
the Buddhist important thinkers of Mahayana.
BU5006

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

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

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

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

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

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

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย 2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
ศึกษาประวัติการปกครองคณะสงฆ์ไทย โครงสร้างการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักร
และอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช
และมหาเถรสมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ส่วนราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
กับการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
This course aims to have the students study the history of the
Sangha administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha
governance of Thailand, the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the
relationship between Sangha kingdom and royal kingdom, the law involved with the
Sangha Administration and governance. In addition, students will study the honorific
ranks of Supreme Patriarch (Somdech Phra Sangharaja), and the Sangha Supreme
Council of Thailand, the education management of Sangha, department of
government service, including government administration and Administration and
Sangha Governance of Thailand.
2) กลุ่มวิชาชีพครู 35 หน่วยกิต
รายวิชามาตรฐานความรู้ 23 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ED1001

ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3(3-0-6)
Virtues and Ethics for Teacher
ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสำคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและ
กัลยาณมิตร การปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู ความประพฤติและ
การปฏิ บั ติ ตนตามจรรยาบรรณของวิช าชีพ การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แ ละบู รณาการองค์ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ ค่า นิ ย มของครู จรรยาบรรณวิช าชีพ ครู การพั ฒ นาผู้ เรีย นด้ ว ยจิ ตวิญ ญาณความเป็ น ครู
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู องค์กรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การ
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พัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการเป็ นครูที่ดี ความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู
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, self-development as a good
teacher, the omniscience of change, including the Dhamma application as the
standard of teaching profession.
ED1002

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

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

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

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

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

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของ
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อ มูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย
นำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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.
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ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอน 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
น(บ-ป-ต)
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Teaching Practicum in School 1
การจัดการเรียนการสอนให้รอบรู้ในงานครู เช่น งานธุรการในชั้นเรียน การ
สังเกตปัญหาของผู้เรียนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการ
เยี่ยมบ้านกับโรงเรียนในการประสานกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใต้การนิเทศจาก
อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative
Assistant in classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work,
to visit the project and home of students by cooperative teacher with parent and
community. Teaching and environment teaching for learning as teacher or the
another activity in school under supervisory of supervisor and the school cooperative
teacher.
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผู้ช่วยครูในสถานศึกษา ได้แก่ ช่วยงานครูประจำชั้น
งานให้ความรู้ และอบรมผู้เรียน ช่วยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเ ทศก์ และครู
พี่เลี้ยง
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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
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาจัดการ
เรี ย นรู้ในสถานศึ กษาในสาขาวิช าเอก ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้ นเรียนที่ ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี
ความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย เรียนรู้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง
Operation try out on teaching practice in school by integration
all the knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages
students to learn and be happy, organize learning activities that encourage students
to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern
educational innovations, study the characteristics with the process of the correct
research methodology and apply for develop themselves to be expert, modern, and
world change under supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
ED1012

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหน้าที่ครูอย่างครบถ้วน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก การวัดและประเมิน ผล และนำผลไปใช้ในการพั ฒ นาผู้ เรียน การวิจัยเพื่อพั ฒ นาผู้ เรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ การสัมมนาการศึกษา ภายใต้การนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์
และครูพี่เลี้ยง
Teaching practicum to be a teacher of main major subjects;
measurement and evaluation; implementation for learner development; research
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for learner development; knowledge sharing or exchange; educational seminar
under the supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย
รายวิชาบังคับเรียน 62 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1013
ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
3(3-0-6)
Language and Contemporary Communication
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารทั้ง
ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
Study meaning, importance, component and communication
process both listening skill, speaking, reading and writing; developing of language
skills for communication by the application of electronic instruments for the present
situation.
ED1014
หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Principles of Thai language
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย หลักเกณฑ์ ลักษณะสำคัญและลักษณะย่อย
ของภาษาไทยในด้านเสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านการเขียนคำไทย คำราชาศัพท์
คำสุภาพ และสามารถใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคมไทย
To study the meaning, scope, principles, main and minor
characteristics of Thai language in terms of intonation, syllables, words,phrases and
sentences. Principles of reading and writing Thai, monarchical words, polite words
and competency in correct use of Thai language, based on the popularity of Thai
society.
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ED1015

วิวัฒนาการของภาษาไทย
3(3-0-6)
Development of Thai Language
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
ด้านอักษร เสียง คำ การใช้คำ การประกอบรูปคำ ความหมายของคำและศัพท์เฉพาะสมั ยต่างๆ การ
ผูกประโยค การรับอิทธิพลภาษาต่างประเทศ
Study history and development of Thai, changing of Thai
language in terms of phonetics, word usage, morpheme, meaning of word, and
specific word of ages, writing sentences, and accepting the influence of foreign
languages.
ED1016
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Language and Thai Culture
ศึกษาลักษณะของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วัฒนธรรมกับความ
นึ ก คิด บทบาทของครู ในการส่ งเสริมให้ เห็ น ความสำคัญ ของภาษาในการสื บ ทอดวัฒ นธรรมไทย
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษา ฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้วยเนื้อหาความรู้วัฒนธรรมไทย
ด้านต่าง ๆ เน้น วัฒ นธรรมในการใช้ภ าษาอันเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตในระบบค่านิยมไทย การ
พิจารณาคุณค่าด้านภาษาของสิ่งอันเป็นมรดกวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชาติ การรณรงค์เพื่อธำรง
รักษาวัฒนธรรมทางภาษา และการสร้างเสริมความสำนึกต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
The characteristics of language, the relation between
languages, the culture and thought, the role of the teacher in the promotion to see
the importance of language in the continuity of Thai culture, the influence of the
culture towards the language, training and development of the skill of the usage of
language on the contents of knowledge of Thai culture in the different aspects by
focusing on the culture on the usage of the basic language in living in the system of
Thai valuation, the consideration of the value of language on the heritable things on
the different cultures existing in the nation, the campaign for conservation of the
culture of language and the creation of awareness of the value on the heritage of
the culture.
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ED1017

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3(3-0-6)
Learning Management Integration for Thai Language
สาระการเรียนรู้ภ าษาไทยในหลั ก สู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน การพั ฒ นา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่จำเป็น ทั้งหลักการและแนวคิดหลักของสาระ
ที่ จ ะสอน กั บ ธรรมชาติส าระการเรีย นรู้ตามหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รูป แบบการเรีย นรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ฝึกปฏิบัติการบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยกับสาระการเรียนรู้อื่นให้ครอบคลุมทุกสาระเน้นการออกปฏิบัติการฝึกสอนและหรือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
The substance of Thai learning in the curriculum of preliminary
education, development of skill of Learning Management Integration of both
principle and method of thought of the subject matter and nature of learning as per
the curriculum of the preliminary education, the format of the suitable learning to
the learner, management of the suitable condition to the learner central learning,
designing of learning, technology for learning, development of additional curriculum,
practice of the creation of Learning Management Integration of Thai language with
other learning matter to cover all matters by focusing on the teaching training and or
learning management in educational institute.
ED1018
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย 3(3-0-6)
Development of Assessment and Evaluation in Teaching Thai
ทฤษฎี ก ารทดสอบและการประเมิ น ผลทางภาษา การทดสอบและการ
ประเมินผลภาษาไทย ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย การออกแบบ การ
สร้างและพัฒ นาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภ าษาไทยเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักสูตรใน
สถานศึกษา หลักการสร้างเครื่องมือทดสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
The theory of the examination and appraisal of language, test
and appraisal of Thai language, the nature of testing and appraisal of learning of Thai
language, designing, the creation and development of the equipment for testing and
appraisal of the result of Thai language learning to meet the curriculum in the
educational institute, the method of creation of the equipment of testing and
มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

65

appraisal, the examination and appraisal of the result of Thai language learning as
per Authentic Assessment.
ED1019
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
3(3-0-6)
Thai Linguistics for Teachers
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์และเรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญ
ของวิชาภาษาศาสตร์ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ โดยการนำความรู้
ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย
Study the foundation of theory concerning the Linguistics and
learn the important components of the Linguistics as well as relationships of the
Linguistics and other disciplines by means of the application of the Linguistics
discipline to the Thai teaching.
ED1020
ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย
3(3-0-6)
History of Thai Literature and Masterpieces
ศึกษาวรรณคดีไทย และวิวัฒนาการของวรรณคดีตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน รวมทั้งศึกษาวรรณคดีเอกของไทยทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ความเป็นมา เนื้อหา รูปแบบ
คุณค่าในด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม และวรรณศิลป์
Study Thai literature and literature development from
Sukhothai period up to the present as well as studying Thai masterpieces of prose
and poem in fields of history, story, form, and value in terms of political history,
society, and art created language.
ED1021
วรรณคดีวิจารณ์
3(3-0-6)
Literary Criticism
ศึกษาทฤษฎีตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวทางการวิจารณ์วรรณคดี ศึกษา
บทวิจารณ์วรรณคดีและฝึกวิจารณ์วรรณคดี
The study on theories, rules and guides for literature criticism,
the study on literature reviews and the practice of literature criticism
ED1022
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai
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ศึกษาลักษณะของภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทย เปรียบเทียบการใช้
ภาษาบาลี สันสกฤต และคำไทย สาเหตุที่นำคำภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย วิธีการใช้คำ
ภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยที่ถูกต้อง
Study the characteristics of Pali and Sanskrit in Thai, comparing
the usage of Pali, Sanskrit and Thai; a cause of the usage of Pali and Sanskrit in Thai;
and the correct way of usage Pali and Sanskrit in Thai.
ED1023

หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Principles of Reading and Writing Thai Words
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์ การ
อ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านประเมินค่า อ่านประกาศ คำสั่ง ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น และ
การเข้ า ใจคำศั พ ท์ วลี โครงสร้ าง สำนวน ภาษา รวบรวมคำที่ อ่ านและเขี ย นแตกต่ า งจ าก
หลักเกณฑ์พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุที่อ่าน และเขียนเช่นนั้น ประโยชน์ของการศึกษาการอ่านการ
เขีย นภาษาไทย และฝึกทักษะการอ่านและการเขียนงานประเภทต่างๆ เช่น บทความ ข้อความ
ข้อมูลข่าวสารและสื่อร่วมสมัย
Study principles of reading and writing in Thai words, gathering
the words that read and write in difference from the principles, and analyzing a
cause of reading and writing of sentences in Thai words.
ED1024

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages Use in Thai
ศึกษาที่มาของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เช่น ภาษาเขมร ภาษาจีน
ภาษาชวา-มลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ทฤษฎีการยืมคำ การเปลี่ยนแปลงคำยืมทั้งด้านเสียง
และความหมาย การสร้างคำยื มในยุค สมัยต่างๆ การใช้คำยืมในวรรณคดี วิธีการสั งเกตคำยื ม
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย
Study the origins of foreign languages in Thai such as Khmer,
Chinese, Java-Malaya, English, French; theory of word borrowing, changing of the
word borrowing in terms of phonetics and meaning; constructing of the word
borrowing in any ages; the usage of the word borrowing in literatures; ways of
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notifying the word borrowing from foreign languages in Thai; and influence of foreign
languages to Thai.
ED1025

ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่านร้อยกรองไทย
3(3-0-6)
Thai prosody, Thai prose and Poetry Reading
ศึกษารูปแบบและหลักการในการแต่งคำประพันธ์ทุกประเภท โดยอาศัย
โครงสร้างของคำและจังหวะในการออกเสียงให้เป็นกลุ่มของคำ ซึ่งทำให้เกิดเป็นฉันทลักษณ์ที่แตกต่าง
กันตามความนิยมของคนแต่ละยุคสมัย และศึกษาหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองไทย โดยการใช้
เสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาระ ฝึกปฏิบัติการอ่านให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการอ่านร้อยกรอง
ไทย
The purpose is to study forms, and principles of word
composition, using a structure of words and intonation of a group of words that
creates a difference of Thai prosody, Thai prose and poetry Reading and popularity
of people in the age. Principles of pronunciation of Thai prosody, Thai prose and
poetry reading, intonation in conforming to contents, and correct reading practice
based on principles and methods of Thai prosody, Thai prose and Poetry Reading.
ED1026

วิธีสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Method of Teaching Thai
หลักสูตรภาษาไทย ทฤษฎีการสอนที่นำมาใช้ในการสอนภาษาไทย เน้น
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อการ
เรียนรู้ การวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง ศึกษานวัตกรรมและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสอนภาษไทย รวมทัง้ ทดลองสอนและสังเกตการณ์สอน
The curriculum of Thai language, the theory of teaching used
in teaching Thai language by stressing on the student central technique, writing plan
of management of Thai language learning, communication of learning, examination
and appraisal as what it is, study of new innovation and the result of research on
teaching of Thai language including training and observing of teaching.
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รายวิชาเลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1027
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
หลักการเขียนรายงาน การเขียนหนังสือทางราชการเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนเชิงพรรณนาโวหาร สาธกโวหาร เทศนาโวหาร การเขียนคำนิยาม การเขียนรายงานสรุปจาก
เรื่องราวที่ได้ฟัง
Principles of report writing, official letter writing for
communication, descriptive writing, illustrative writing, definitive writing, and
conclusive writing from listening.
ED1028

ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Teaching Thai Research Methodology
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย หลักการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล
ของการวิจัย และการนำวิธีวิจัยมาใช้ในด้านการศึกษาค้นคว้าในระดับสูงต่อไป
Study research methodology, principles, sample sampling,
storage and collection of data, data analysis, interpretation, conclusion, discussion,
and application of methodology for advanced study.
ED1029

วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
Analysis of Contemporary Thai Literature
ศึกษาวรรณกรรมไทยที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทยปัจจุบัน โดย
เน้ น ลั กษณะที่ เป็ น วิวัฒ นาการของวรรณกรรมในแต่ ล ะยุค เพื่ อเป็ น การสื บ ทอดรูปแบบ แนวคิ ด
เนื้อหาและองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ ในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินคุณค่า
Study Thai literatures as directed to identity of present Thai
society by stressing on historical development of literatures of each age for the
purpose of inheriting its form, concept, story, and components of art created
language by means of criticism and evaluation of its values.
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ED1030

วาทการสำหรับครู
3(3-0-6)
Speech for Teachers
ศึกษาความมุ่งหมาย หลักการ รูปแบบ วิธีการและกระบวนการต่างๆ ใน
การพูด การเลือกใช้ภาษาไทย รูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
Study the goal of principles, forms, methods and various
processes of speaking, selecting of using Thai language in different correct forms, and
that are suitable for a situation or phenomena that occur.
ED1031

การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
General and Creative Writing
การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคำประพันธ์ การเขียน
เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ
Writing essay, articles, summation, composition, academic and
official documents. Studying various forms of creative Writing.
ED1032

วรรณกรรมพระไตรปิฎก
3(3-0-6)
Tipitaka Literature
โครงสร้างและสาระสำคัญของพระไตรปิฎก พระสูตรสำคัญในพระไตรปิฎก
อิทธิพลด้านแนวคิด เนื้อหา ตลอดจนคติต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณกรรมไทย โดยเน้น
วรรณกรรมที่ ป รากฏในหนั งสื อ เรีย นวิช าภาษาไทยในระดั บการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ศึกษาชาดกใน
พระพุทธศาสนา ความเป็นมา ลักษณะ ประเภท คุณค่าและอิทธิพลของชาดกและเลือกศึกษาชาดก
บางเรื่องอย่างละเอียด
The structure and important essence of Tipitaka, important
Sutta in Tipitaka, the influence of thought, the contents including the different
Buddhist mottoes towards Thai literature by focusing on the literature as appeared in
Thai textbooks at the preliminary educational level, study of JATAKA in the
Buddhism, history, nature, type, value and influence of JATAKA and the selection to
study some JATAKAS (stories) in details.
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ED1033

วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Evolution in Thai Textbook
ศึกษาความเป็นมาของแบบเรียนภาษาไทย วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทยที่
ใช้ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการสร้างและพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู้ในปัจจุบัน
Study the history of Thai language textbook development,
analyzing the Thai textbooks that have been used in the Basic Education, principles
of construction and development the Thai textbooks to be in line with curriculum
and learning reform in the present day.
ED1034

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอนภาษาไทย

3(3-0-6)

Information Technology and Instructional Media for Teaching Thai

สื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับการสอนวิชาภาษาไทย การผลิต
และเลือกใช้สื่อการสอนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย สื่อการสอน
ภาษาไทยชนิดและประเภทต่างๆ สื่อ ธรรมชาติและสื่อภูมิปัญญาเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย สื่อ
การเรียนการสอนภาษาไทยที่เป็นผลจากการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ตและ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทย
The different types of suitable instructional media for teaching
Thai, the production and selection to use instructional media of each type suitable
to the contents and the method of teaching, the system of information technology
and communication, the application of information technology for learning and
teaching Thai, various kinds and types of instructional media for teaching Thai,
natural media and wisdom media for learning and teaching Thai effective from
development of system of information technology, internet and computer for
assistance of teaching Thai.
ED1035
วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3(3-0-6)
Literature of Thai Customs
ศึกษาวรรณคดีและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย ประเภทและ
ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีที่เกี่ย วกับขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และ
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สำนวนภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏ
ในวรรณคดี เลือกศึกษาวรรคดีบางเรื่องโดยละเอียด
Study of literature and customs and traditions of Thai society,
type and specific characteristics of literature on the customs and traditions of the
format, contents, the method of thinking and idiom, the relation between the
specific Thai literature on the customs and traditions as appeared in the literature,
the selection of study of some literatures in details.
ED1036

วรรณคดีนิราศ
2(2-0-4)
Literature on Niras
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีนิราศ ตั้งแต่
เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์วรรณคดีอย่างน้อย 3 เรื่อง เลือกวรรณคดีตั้งแต่สมัยอยุธยา
จนถึงปัจจุบัน
Study of meaning, characteristics, type and value of Niras
(departure) literature starting from the beginning to the present, practice of literature
at least three stories, selection of literature since from the period of time of
Ayuthaya to the present time.
ED1037

วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
3(3-0-6)
Literary of Thai Monks
วรรณกรรมพระสงฆ์ไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์คุณค่า
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวรรณกรรมไทย
Literary works by Thai Monks since from the period of time of
the first King (RAMA I) to the present time, an analysis of value and influence of the
Buddhism towards Thai literature.
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ED1038

คติชนวิทยา
2(2-0-4)
Folkloristics
ทฤษฎีและรูปแบบของคติชน ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคติ
ชาวบ้านกับ ศาสนา ความเชื่อถือโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมต่าง ๆ ศึกษาเพลง การละเล่ น
นิ ท านพื้ น บ้ านในแต่ ล ะท้ อ งถิ่น อั น จะทำให้ เข้ าใจลั ก ษณะของกลุ่ ม ชน ตลอดจนอิ ท ธิพ ลของคติ
ชาวบ้านที่มีต่อการดำรงชีวิตในสังคม
The theory and form of folklore, study and analysis of the
relation between folklore and religion, superstitious belief and various rituals, study
of songs, playing, folk tale in each locality to enable to understand the characteristics
of the groups of people as well as the influence of folklore towards living in the
society.
ED1039

นิรุกติศาสตร์
2(2-0-4)
Etymology
ศึกษาความหมาย ตำนาน กำเนิด ภาษาและรูปคำ การแบ่งภาษา และ

ตระกูลภาษา
Study meaning, legend, origin of languages and words, and
classification of languages and family of languages.
ED1040

วิถีไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี 3(3-0-6)
Thai Culture of Knowledge and Wisdom Relate to
Languages and Literature
ศึกษาความรู้ ทักษะ ความเชื่อ พฤติกรรมและประสบการณ์ที่สั่งสมสืบทอด
กันมาของวิถีไทยและภูมิปัญญาที่เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อภาษาและวรรณคดีของไทย
Study on knowledge, skills, beliefs, behavior and experiences
which have been cumulative and extendable as Thai way of life and wisdom that
play important role and have influence over Thai languages and literature.
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ED1041

ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
Art and Culture to Use Thai Language
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน โดย
เน้นเรื่องการปฏิบัติและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Study principles of making correct use of Thai language with
relation to listening, speaking, reading and writing skills, including an analysis of
problems or mistakes in terms of using Thai language at present by focusing on
practice and application in daily life.
ED1042

ทักษะการสอนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Teaching Skills
หลักสูตรและความมุ่งหมายของการสอนภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เทคนิคและทักษะการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน สื่อ
การสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และแบบประเมิน ผล
การเรียนรู้ภาษาไทย
The curriculum and objective of Thai teaching 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 Thai learning.
ED1043

วรรณคดีเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Literature
ศึกษาทฤษฎีการเปรียบเทียบวรรณคดี เปรียบเทียบวรรณคดียุคต่าง ๆ ทั้ง
วรรณคดีตะวัน ตก วรรณคดีตะวัน ออก และวรรณคดีอาเซียน ความสั มพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับ
ศาสตร์อื่น ๆ
To study the theories of comparative literature, to compare
the literature in the various eras which covers to western literature, eastern literature
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and including to ASEAN literature as well as to study the relationship of literature
with other fields.
ED1044

อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
ศึกษาอิทธิพลวรรณคดีประเทศตะวันออกและตะวันตก เช่น วรรณคดียุโรป
อินเดีย จีน ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการรับอิทธิพลซึ่งมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยในลักษณะโครงสร้าง
รูป แบบแนวคิด ลักษณะนิ สัยใจคอของตัวละคร การเริ่มเรื่อง การจบเรื่อง ตลอดจนวรรณคดีไทย
ภายหลังการรับอิทธิพล
Study of influence of Eastern and Western literature such as
European, Indian, Chinese concerned, the cause of acceptance of the influence
influential to Thai literature on the structural nature, the method of thinking,
characteristics of player, beginning of story, ending of story as well as Thai literature
after the acceptance of the influence.
ED1045

สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar on Problems of Teaching Thai
ศึ ก ษาปั ญ หาการสอนภาษาไทยทุ ก ทั ก ษะ นำปั ญ หาที่ พ บมาอภิ ป ราย
สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ
Study of the problems of teaching Thai in all skills, bringing all
faced problems to be discussed, the cause of problems and the method of solution
of problems, practice of solution of the problems in which the learner is interested.
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำเร็จการศึกษาจาก
ลำดับ

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

1

นายบัญชา ธรรมบุตร

2

นายคชา ปราณีตพลกรัง

3

พระมหาโชคชัย ตชโย
(ถวิลถึง)
พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถ าโณ
(ผิวเหลือง)
นายบัญชา เกียรติจรุงพันธ์

4
5

ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒ-ิ สาขาวิชาเอก

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
อาจารย์
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ. (ภาษาไทย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
(สาขาวิชาภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)

สถาบัน
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ขอนแก่น
ม.มหาสารคาม

ปีที่จบ
2560
2557
2560
2557
2560
2557
2557
2555
2556
2543
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3.2.2 อาจารย์ประจำ
1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำเร็จการศึกษาจาก
ลำดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายไพโรจน์ บัวสุข

2

นายเสงี่ยม ศิริสวัสดิ์

3

นายวิทูล ทาชา

4

นายคัมภีรภาพ คงสำรวย

ตำแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ(สาขาวิชาเอก)

รองศาสตราจารย์
Ph.D.(English)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
Ph.D.(Buddhist Studies)
M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
วท.ม.(อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยี)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน

ปีที่จบ

Punjab University, India
University of Delhi, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
Magadh University, India
Banaras Hindu University, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546
2540
2536
2547
2540
2537
2559
2541
2537
2553

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2550
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ

ชื่อ ฉายา/นามสกุล

1

นายนิคม วิเชฏฐพงษ์

2

นายบรรจง วังหล้า

3

นางบำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว

4

นางพวงทอง อ่อนจำรัส

5

นายพุทธรักษ์ ปราบนอก

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชาเอก)
M.A. (Literature)
ศ.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและภาษาอังกฤษ)
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา)
น.บ. (กฎหมาย)
M.A. (Ag.Education & Community Development)

กศ.บ. (สังคมศึกษา)
กศ.ม. (การประถมศึกษา)
กศ.บ. (การประถมศึกษา)
ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต/ปรัชญา)
ป.ธ.9 (การศึกษาคณะสงฆ์ไทย)

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (รายงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) (ถ้ามี)
หลักสูตรกำหนดให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูตามเกณฑ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต้ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการนิเทศ
จากมหาวิ ท ยาลั ย และครู พี่ เลี้ ย ง ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาจะได้ พั ฒ นาความรู้ แ ละสมรรถนะที่ ส ำคั ญ ผ่ า นประสบการณ์
ที่ได้รับระหว่างการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปีจากกิจกรรมต่าง ๆ การบูรณาการความรู้ในการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดทำ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษา
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
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ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
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 นักศึกษาจัดทำแผนการเรียนรู้ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได้
5.2.3 นักศึกษาทำโครงการพัฒนาผู้เรียนได้
5.2.4 จัดกระบวนการการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.2.2 ประสานงานโรงเรียนเครือข่าย
5.2.3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
5.5.4 ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินรายงานการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปเล่ม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจัดทำรายงานการปฏิบัติการสอน
ฉบับสมบูรณ์ส่งให้คณะกรรมการตรวจและอนุมัติ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้ง
ระบุกลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
1.1 การวางแผนการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การ - จัดการเรียนการสอนเน้นการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
ทำงานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
และนอกห้ อ งเรีย น เพื่ อ เรีย นรู้ก ารวางแผนการทำงาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- มีรายวิชาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับ
ครู และรายวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
- จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการ
การวางแผนการทำงาน ทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม
การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
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1.2 ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย

1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
จรรยาบรรณ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการสอนภาษาไทย ฝึ ก ฝนให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การ
ทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มี
อาจารย์ที่ ป รึกษาคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ ค ำแนะนำและ
คำปรึกษาต่าง ๆ
- นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสร่ ว มทำงานบริ ก ารให้ กั บ ชุ ม ชนใน
โครงการต่าง ๆ
- จั ด ทำชมรมภาษาไทย จั ด ทำชมรมวาทศิ ล ป์ เพื่ อ ฝึ ก
ศิลปะการพูด ในคณะและรับสมาชิกนอกคณะ
- รายวิ ช าวิ ธี ส อนภาษาไทย ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นด้ ว ย
ภาษาไทย
- ฝึกฝนการถามตอบเป็นภาษาไทย
- มีรายวิชาวาทการสำหรับครู
- มีโครงการศึกษาดูงานระหว่างสถาบันอื่น ๆ
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
- รายวิ ช าสั ม มนาปั ญ หาการสอนภาษาไทย ฝึ ก ฝนให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ในการแสดงความ
คิดเห็น ถกปัญหา อภิปรายปัญหาและหาข้อสรุป
- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆของคณะฯ ได้มีการแบ่งกลุ่ ม
นักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์การ
ทำการวิจัย เช่น รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
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1.4 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ
- จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ นห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ห้องสมุดสำหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ
- จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่าง ๆของคณะฯ
- มี รายวิ ช าคอมพิ วเตอร์ เพื่ อการทำงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษา
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้
- ฝึ ก ฝนนั ก ศึ ก ษาจั ด เตรี ย มสื่ อ เพาเวอร์ พ อยต์ ใ นการ
นำเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1) มี ห ลั ก ธรรมในการดำเนิ น
ชีวิต
2) มี วิ นั ย เคารพในกฎหมาย
และสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตน
เกื้อกูลต่อสังคม

1) มีการสอนสอดแทรก
หลักธรรมหรือจัดกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
2) มีการปลูกฝังความมีระเบียบ
วิ นั ย สอดแท รกการเคารพ
กฎหมายและเคารพสิ ท ธิ ข อง
บุคคล
3) มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
หรื อ จิ ต อาสาที่ แ สดงถึ ง ความ
เกื้ อ กู ล ต่ อ สั ง คม ประเทศชาติ
และศาสนา

1) ป ระเมิ น พ ฤติ ก รรม ขอ ง
ผู้ เ รี ย นที่ มี ก ารนำหลั ก ธรรม
ต่างๆไปใช้ในชีวิต
2) ประเมิ น ความมี วิ นั ย ความ
รับ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่
และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมิ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ห รือ
จิตอาสา
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2.1.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้
11) รู้ จั ก กฎเกณฑ์ ท างสั ง คม
เคารพกฎหมาย และเข้ าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มี ค วามรู้ เท่ า ทั น เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
3) เข้าใจในหลักเกณฑ์ธรรมชาติ
ของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
4) ตระหนั ก รู้ ใ น คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปะ ภาษาและวัฒ นธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคม
นานาชาติ
5) รู้ ห ลั ก การดำเนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

กลยุทธ์การสอน
1) ผู้ เรี ย นวิ เคราะห์ ก ฎเกณฑ์
และอธิบายบทบาทของตนเอง
2) การมอบหมายงานศึ ก ษา
ค้นคว้า การปฏิบัติการ และการ
นำเสนอผลงานจากการค้นคว้า
3) การจั ด กระบวนการเรีย นรู้
อย่ างหลากหลาย การเข้ าร่ว ม
กิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนา
4) จัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บู รณ าการสาระค วาม รู้ ทุ ก
รายวิ ช าผ่ านเวที กิ จ กรรมสรุ ป
บทเรียนในรูปแบบต่างๆ

2.1.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) ฉลาดรู้ที่จะปฏิบัติตนให้
1) ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิง
เกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เหตุผล ผ่านกิจกรรมและ
2 ) วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น สถานการณ์จริง
สถานการณ์ แ ละสภาวการณ์ ได้ 2) ให้มีการถอดบทเรียนจาก
อย่างเหมาะสม
งานและชีวิต และวางแผนใหม่
3) ฉลาดรู้ ที่ จ ะแสวงหาแนว โดยใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลให้
ทางการทำงานและดำรงชีวิตได้ วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
อย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์
และปฏิบัติอย่างมีสติและ
4) ฉลาดรู้ ที่ จ ะใช้ เทคโนโลยี ให้ สร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การ 3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแต่

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โดย
การสอบ ทดสอบ ทดลอง
ปฏิบัติ การนำเสนอผลงานจาก
การศึ ก ษาค้ น คว้ า การใช้ สื่ อ
และประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
2) ประเมินพฤติกรรมที่ผ่านการ
เรี ย นรู้ ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
และการเคารพกฎหมาย
3) ประเมินการมีส่ว นร่วมและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การ
กระทำ และการแสดงออก
3) ประเมินการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและการ
ติดต่อสื่อสาร
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ผลการเรียนรู้
ทำงาน และการติดต่อสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน
ละกิจกรรมที่มอบหมาย

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ภ าวะผู้ น ำ รู้ จั ก การใช้ 1) กำหนดวิธีการเรียนการสอน 1) ประเมินผลจากการทำงาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
เหตุผ ล วางตนได้อ ย่ างถูกต้อ ง โดยให้มกี ารเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม
กลุ่ม
ตามกาลเทศะ
2) จัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์และ 2) ให้ประเมินตนเองและ
2) มี ค วามเสี ย สละ บำเพ็ ญ การทำงานเป็นทีม
ประเมินเพื่อน
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) ให้มีการถอดบทเรียนจาก
3) มีการประเมินพฤติกรรมของ
3) มีการสอดส่ อง และป้ องกัน
สถานการณ์ต่างๆ และวางแผน ผู้เรียน
ไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบใน กิจกรรมโดยใช้ข้อมูลอย่างมี
องค์กรและสังคม
เหตุผล
4) รู้ จั ก วางแผนในการทำงาน
และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ 1) ให้มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เชิง 1) ประเมินผลการเรียนรู้โดย
และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ข้ อ มู ล สถิ ติ ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ใช้ข้อมูล สถิติ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้นเคย สารสนเทศตามยุคสมัย ปลูกฝังให้ 2) ประเมิ น ผลผ่ า นระบบ
สามารถติ ดตามเพิ่ มพู นความรู้ ใน ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
เท คโน โลยี อุ บั ติ ให ม่ อย่ างมี จรรยาบรรณทางวิ ช าการในการ 3) ป ระเมิ น การน ำเสน อ
ประสิทธิผล
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ย ผลงานจากการค้ น คว้าผ่ า น
2) มี ความสามารถในการแสวงหา เทคโนโลยีดิจิทัล
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ความรู้ การจั ดเก็ บ ประมวลผล 2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ที่
ข้อมู ลและการนำเสนอข้อมู ลผ่ าน สามารถวั ด และประเมิ น ผลการ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ชี้ให้เห็น
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ผลการเรียนรู้
สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์
และประเด็ น การคั ด ลอกผลงาน
สามารถสร้ างสรรค์ แ ละผลิ ตสื่ อ
ดิ จิ ทั ล มั ลติ มี เดี ย และนวั ตกรรม
ทางการสอนเพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการ
สอนหรื อ การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยี หรื อแอพพลิ เคชั่ น ที่
ช่วยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเลื อ กใช้
รู ปแบบการสื่ อที่ สารที่ เหมาะสม
สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
และทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมี
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย
สำหรั บบุ คคลที่ แตกต่ างกั นได้ มี
ความตระหนั กถึ งความปลอดภั ย
ทางออนไลน์ การรู้จักป้องกันข้อมูล
และภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวัง
และไตร่ตรองในการแบ่งปั นข้อมูล
และการมีปฏิสั มพั นธ์กับผู้อื่นทาง
ออนไลน์

กลยุทธ์การสอน
ความสำคั ญ ของการใช้ ใ นระดั บ
จำเป็นและระดับสูง
3) ให้มีกระบวนการแบ่งกลุ่มศึกษา
ค้ น ค ว้ า ผ่ า น ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีการวัดและประเมินผล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลต่อสังคม
2. ด้านความรู้
1) รู้จักกฎเกณฑ์ทางสังคม เคารพกฎหมาย และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2) มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) มีการสอดส่อง และป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติมิชอบในองค์กรและสังคม
4) รู้จักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ได้วางไว้
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุ่มความรู้ และคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างคุ้นเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรู้ในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้อง ตระหนักถึง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรม
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ทางการสอนเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ห ลากหลาย มี ค วามสามารถในการสอนหรื อ การเรี ยนรู้ ผ่ า นระบบ
เทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเหลือทางการสอน
3) มี ค วามสามารถสื่ อ สารได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพ สามารถเลือ กใช้ รู ป แบบการสื่ อ ที่ สารที่
เหมาะสม สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีเครื่องมือและช่องทางที่
หลากหลาย สำหรับบุคคลที่แ ตกต่ างกันได้ มีค วามตระหนักถึ งความปลอดภั ยทางออนไลน์ การรู้จัก
ป้องกันข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลและการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นทางออนไลน์
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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













เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3









































































1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
3

ทักษะการวิเคราะห์

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

4

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล





























GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย





























GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม

































GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม





























GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย





























GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่





























1

2

3



























ชีวิตประจำวัน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา
1

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

























































































































เปลี่ยนแปลง
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย



2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์





GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา





GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา





รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา
1

2

GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย





GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ





GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่





GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ
สังคม





GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

1

2

3

4

5

1 2

3























































































4

1

2



































3

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
3

ทักษะการวิเคราะห์

4

1

2

3





































































3) กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน
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ทักษะความสัมพันธ์

คุณธรรม

ความรู้

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและ

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3





























GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา



























GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ





























GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ



























GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน























GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน



















GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ



















GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบ

1

ทักษะการวิเคราะห์

4

1

2

3



















































































รายวิชาเลือกเรียน
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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





























































GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด





















GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้















GE4004 ปัญญาประดิษฐ์















GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้



































































รายวิชาเลือกเรียน
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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

GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า





































GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต



































GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทลั
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดวิชาเฉพาะ
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชา เพื่อแสดงให้
เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบ
หลัก หรือความรับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ดังตารางที่แนบ
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิต
1) การวิเคราะห์และ
1) วัดและประเมินจากการ
วิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและ
สอดแทรกในประเด็น
ทำงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
วิกฤตด้านคุณธรรม
2) วัดและประเมินจาก
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มี จริยธรรมของสังคมและ
กลุ่มเพื่อน
ความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน วิชาการรวมทั้งประเด็น
3) วัดและประเมินจากการ
ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ วิกฤตจรรยาบรรณ ของ
เรียนรู้กรณีศึกษา
และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
วิชาชีพครู
4) วัดและประเมินโดยใช้
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
2) การเรียนรู้โดยบูรณา
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและ
การการปฏิบัติงานจริงใน 5) วัดและประเมินค่านิยม
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานศึกษา และจัด
อุดมการณ์และจิตวิญญาณ
3) มีคา่ นิยมและคุณลักษณะเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ ความเป็นครูจากผลการ
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้
พัฒนาคุณธรรมและ
ปฏิบัติการสอนใน
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงาน
จริยธรรม
สถานศึกษา
ร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการ
3) การบรรยายเชิง
6) วัดและประเมินผลภาค
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
ปฏิสัมพันธ์
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
4) มี ค วามกล้ า หาญ และแสดงออกทาง 4) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 7) วัดและประเมินผลจาก
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ เป็นฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
และ คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย 5) การเข้าร่วมกิจกรรม
ความเป็นครู
ความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน เสริมความเป็นครู
8) ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
และสภาพแวดล้ อ ม โดยอาศั ย หลั ก การ
บัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
เหตุผลและใช้ดุลยพิ นิจทางค่านิยม บรรทั ด
ฐานทางสั ง คม ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น และ
ประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกใน
การธำรงความ โป ร่ ง ใสขอ งสั ง ค ม และ
ประเทศชาติต่อต้านการทุจริต
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2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู
อาทิค่านิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อ
จัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู้การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การ
ทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่
21 มีความรู้ความเข้าใจ ในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological
Pedagogical Content Knowledge:
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์(Science Technology
Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ชุมชน

กลยุทธ์การสอน
1) การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม
(Constructivism) โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง
2) การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะ (Inquiry-based-

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจาก
การทดสอบความรู้
2) วัดและประเมินจาก
การสังเกตการทำงานตาม
สภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง
3) วัดและประเมินจาก
การวิเคราะห์และ
learning)
สังเคราะห์องค์ความรู้
3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม
4) วัดและประเมินจาก
เป็นฐาน (Team-basedการนำเสนอโครงงานหรือ
learning)
รายงานการค้นคว้า
4) การเรียนรู้โดยใช้
5)วัดและประเมินผล
โครงงานเป็นฐาน (Project- ภาคปฏิบัติ/ทักษะการ
based-learning)
ปฏิบัติ
5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 6)วัดและประเมินผลจาก
เป็นฐาน (Problem-based- กลุ่มเพื่อน/พ่อแม่/
learning)
ผู้ปกครอง
6) การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้น
เรียนและเรียนร่วมกันในชั้น
เรียน
7) การเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped
classroom)

8) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
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ผลการเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning
Community: PLC) และมี ความรู้ใน
การประยุกต์ใช้
2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอนและทฤษฎีสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้
และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจ
โลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ
แตกต่าง ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญ
และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน
และพัฒนาผู้เรียน
4) มีความรู้และความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญ
ของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและ นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนา
ชุมชน

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
สถานศึกษาและการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม และ
ประชุมสัมมนาในโอกาส
ต่าง ๆ
9) การบรรยายเชิง
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Instruction)
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และ
ประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูล ที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน
เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใน
โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ า มแพลท
ฟ อ ร์ ม (Platform) แล ะโล ก อน าค ต
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยคำนึ งถึงความรู้ห ลั กการ
ทางทฤษฎี ป ระสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ช า ติ บ ร ร ทั ด ฐ า น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒ นางานอย่าง
สร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
ทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์การสอน
1) การเรียนรู้โดยใช้การ
สืบเสาะ (Inquiry-basedlearning)
2) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (Researchbased-learning)
3) การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดขั้นสูง
4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productivity-basedlearning)
5) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/ปรากฏการณ์
เป็นพืน้ ฐาน (Situationbased-learning)
6) การเรียนรู้โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplacebased-learning)
7) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
8) การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (Projectbased-learning)
9) การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา (Case Study)

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่
2)วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
3) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน
การปฏิบัติงานตามสภาพ
จริงหรือในห้องปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
5)วัดและประเมินจากการ
เรียนรู้กรณีศึกษา
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) เข้ า ใจและใส่ ใจอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 1) วั ด และประเมิ น จาก
ผู้ อื่ น มี ค วามคิ ด เชิ ง บวก มี วุ ฒิ ภ าวะทาง (Cooperative
การสังเกตพฤติกรรมการ
อารมณ์ และทางสังคม
Learning)
เรี ย น /การท ำงาน ตาม
2) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็น 2) การเรียนรู้แบบมีส่วน สภาพจริง/การปฏิบัติตาม
ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ร่วม (Participatory
สภาพจริง
ผู้ เรี ย น ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ ป กครองและคนใน Learning)
2) วั ด และประเมิ น จาก
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน 3) การเรียนรู้โดยใช้กลุ่ม การทำงานเป็ น ที ม /ผล
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นฐาน (Team-based- การนำเสนองานเป็นกลุ่ม/
3) มี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อหน้ าที่ ต่ อ ตนเอง learning)
การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ต่ อ ผู้ เรี ย น ต่ อ ผู้ ร่ ว มงาน และต่ อ ส่ ว นรวม
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
สามารถช่ ว ยเหลื อ และแก้ ปั ญ หาตนเอง
กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มี ภ าวะผู้ น ำทางวิช าการและวิช าชีพ มี
ความเข้ม แข็งและกล้ าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
ส ถ าน ศึ ก ษ า ชุ ม ช น แ ล ะ สั งค ม อ ย่ าง
สร้างสรรค์
2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ การ 1) การเรียนรู้โดยใช้การ 1) วัดและประเมินจาก
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง สืบสอบ
การติดตาม วิเคราะห์และ
คุ ณ ภ าพ เพื่ อเข้ า ใจองค์ ค วามรู้ ห รื อ 2) การติดตาม วิเคราะห์ นำเสนอรายงานประเด็น
ประเด็ น ปั ญ หาทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง และนำเสนอรายงาน
สำคัญด้านการศึกษา
รวดเร็วและถูกต้อง
ประเด็นสำคัญด้าน
2) วัดและประเมินจากผล
2) สื่ อ สารกั บ ผู้ เ รี ย น พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง การศึกษาจากข่าวสารบน การสืบค้นและนำเสนอ
บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง สื่อสังคมออนไลน์
รายงานประเด็นสำคัญ
กลุ่ ม ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย 3) การสืบค้นและนำเสนอ การศึกษาที่มีการบูรณา
สามารถเลื อกใช้การสื่ อสารทางวาจา การ รายงานโดยบูรณาการการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการเรียนรู้
เขียน หรือการนำเสนอด้วยรูป แบบต่าง ๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารหรือนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น
ข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง
ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถใช้
โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ การ
เรี ย นรู้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ก ารทำงาน การ
ประชุ ม การจั ด การและสื บ ค้ น ข้ อมู ล และ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศอีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน

กลยุทธ์การสอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล
4) การจัดทำอินโฟกราฟิก
(Infographics) เพื่อสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของ
งานที่นำเสนอ
5) การเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์/
ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์
เป็นพื้นฐาน
6) การเรียนรู้โดยบูรณา
การการปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
7) การเรียนรู้จากกรณี
ศึกษา
8) Workplace-based
learning
9) MOOC (Massive
Open Online Course)
10) การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ
11) การเรียนรู้แบบ
STEM Education

วิธีการวัดและประเมินผล
และเทคโนโลยีดิจิทัล
3) วัดและประเมินผลจาก
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินผลโดย
ใช้แบบวัดทางจิตวิทยา/
ทักษะดิจิทัล
5) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
6) วัดและประเมินจากผล
จากการสร้างผลงาน/
ผลผลิต/องค์ความรู้ใหม่
7) วัดและประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน/การทำงานตาม
สภาพจริง/การปฏิบัติตาม
สภาพจริง
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2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อใน 1) การออกแบบการ
การสร้ างหลั ก สู ต รรายวิช า การออกแบบ จัดการเรียนรู้โดยบูรณา
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การความรู้ในเนื้อหาวิชา
และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การวั ด และ เฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน 2) การเรียนรู้โดยบูรณา
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้ การการปฏิบัติงานจริงใน
แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบท สถานศึกษา
ที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
(Workplace-based2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไป learning)
ใช้ ในการวิ เคราะห์ ผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล 3) การทำวิจัยในชั้นเรียน
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
บริ ห ารจั ด การ และกลไกการช่ ว ยเหลื อ
ผู้เรียน
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่ตอบสนอง
4) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และ
(Productivity-basedศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า ง
learning)
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่
5) การเรียนรู้โดยใช้
มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
โครงงานเป็นฐาน
ข้อจำกัดทางกาย
(Project-based3) จั ด กิ จ กรรมและออกแบบการจั ด การ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ learning)
เรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงาน 6) การเรียนรู้แบบ
ในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการ ห้องเรียนกลับด้าน
คิ ด การทำงาน การจั ด การ การเผชิ ญ (Flipped classroom)
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น 7) การเรียนรู้โดยใช้
ทำเป็ น โดยบู ร ณาการการทำงานกั บ การ Active Learning

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จำลอง
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
4) วัดและประเมินผลโดย
ใช้แบบวัดทางจิตวิทยา/
ทักษะการเรียนรู้/ทักษะ
ดิจิทัล
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการ
ปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง

เรี ย นรู้ แ ละ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถ
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ม าใช้ เพื่ อ ป้ อ งกั น แก้ ไ ข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่ อผู้เรียนโดย
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ผลการเรียนรู้
ยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม
สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิท ยาการ เทคโนโลยี
วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถ
ในการประสานงานและสร้างความร่วมมือ
กั บ บิ ด ามารดา ผู้ ป กครอง และบุ ค คลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ร่วมมือ กันพั ฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้
เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นำทักษะเหล่านี้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ ตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม
โดยอาศัยหลักการเหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ด้านความรู้
1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิค่านิยม ของครู
คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญ ญาณครู ปรัช ญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้การวัดประเมิ นการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพั ฒ นานวัตกรรมเพื่อพั ฒ นา
ผู้เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้
ความเข้าใจ ในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์( Science Technology
Engineering and Mathem atics Education: STEM Education) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
(Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้
2) มี ค วามรอบรู้ ใ นหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เ นื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนและทฤษฎี ส ำคั ญ ทาง
พระพุ ท ธศาสนา สามารถวิ เคราะห์ ค วามรู้ และเนื้ อ หาวิ ช าที่ ส อนอย่ า งลึ ก ซึ้ ง สามารถติ ด ตาม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการพั ฒ นา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และ
เนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา
3) มีความรู้เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน
4) มี ค วามรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ตาม
มาตรฐาน
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ นำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิ ด ค้ น หา วิ เคราะห์ ข้ อเท็ จจริ ง และประเมิ นข้ อมู ล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่ งข้ อมู ล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ในโลกยุ คดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี ข้ ามแพลทฟอร์ ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุ กต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎี
ประสบการณ์ ภาคปฏิ บั ติ ค่ านิ ยม แนวคิ ด นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ชาติ บรรทั ดฐานทางสั งคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่
ชุมชนและสังคม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม
2) ทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้ นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ ป กครองและคนในชุมชน มีความรับผิ ดชอบต่อส่ วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้ม แข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพโดยสามารถเลื อกใช้การสื่ อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้ว ย
รูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การทำงาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้ อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
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พินิ จ ที่ดี ในการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล และสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิ ชา การออกแบบ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทาง
กาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการ
เรียนรู้และ คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
ด้วยความความซี่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
4) สร้ า งบรรยากาศ และจั ด สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ ง วิ ท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวก
และร่วมมือ กันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำ
ทั ก ษ ะเห ล่ านี้ ม าใช้ ใน ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้ เ พื่ อ พั ฒ น าผู้ เรี ย น แ ล ะ ก ารพั ฒ น าต น เอ ง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการ
ค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน

2

3

3





























1

2

3

















ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
2



3

ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
1 2 3 4
1
2 3

4

1

4

5

1



2











วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้































4

5









รายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
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BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วม
สมัย
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของไทย
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี
BU5013 การบริหารและการปกครองคณะ
สงฆ์ไทย
2) กลุ่มวิชาชีพครู
รายวิชาครู 23 หน่วยกิต



























































































































































 
 

  



















 







 

 
 

 


 

ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู

               





   



ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

               





   



ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู

               





     

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้                
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ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               
ทางการศึกษา





     





     





     





     





















               





           
           
           
           

   





     
     

   





     

   





     

   





     

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                
ED1007 การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมการ
               
เรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
               
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

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

3) กลุ่มวิชาทางการสอนภาษาไทย
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน่วยกิต
ED1013 ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
ED1014 หลักภาษาไทย
ED1015 วิวัฒนาการของภาษาไทย
ED1016 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
ED1017 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ED1018 การพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ภาษาไทย
ED1019 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
ED1020 ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอก
ของไทย

ED1021 วรรณคดีวิจารณ์
ED1022 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย
ED1023 หลั ก การอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาไทย
ED1024 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ED1025 ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่าน
ร้อยกรองไทย
ED1026 วิธีสอนภาษาไทย

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

รายวิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

ED1027 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ED1028 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอน
ภาษาไทย
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ED1029 วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย

               





     

ED1030 วาทการสำหรับครู
ED1031 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ED1032 วรรณกรรมพระไตรปิฎก

               





     

               





     

               
               





     





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

               





     

ED1033 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย

ED1034 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การสอนภาษาไทย
ED1035 วรรณคดีเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ED1036 วรรณคดีนิราศ
ED1037 วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
ED1038 คติชนวิทยา
ED1039 นิรุกติศาสตร์
ED1040 วิถีไทยและภูมิปัญญาไทยที่
เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี
ED1041 ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย

ED1042 ทักษะการสอนภาษาไทย
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ED1043 วรรณคดีเปรียบเทียบ
                
ED1044 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อ
                
วรรณคดีไทย
ED1045 สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย                 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ่ ม ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิช าว่าครอบคลุ ม ผลการเรีย นรู้ที่ ก ำหนดสอดคล้ อ งกั บ ความ
รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา
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
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์
ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง หรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร
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1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิด
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผล
งานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี
2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน
2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่
มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
กำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนขั้นต่ ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุ คคลดำรงตำแหน่งทางวิช าการอย่างน้อย 1
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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1.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง มีทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกตรงตามกำหนดของหลั ก สู ตรที่ ได้รับ การรับรองคุ ณ วุฒิ จากสภาวิช าการของ
มหาวิทยาลัย และผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร้อย
2. บัณฑิต
จัดให้ มี การผลิ ตบั ณ ฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนมี ความรู้ในวิช าการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้มีความรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒ นาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่ อการดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานเฉพาะด้าน ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง
น้อย 5 ด้าน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได้งานทำหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดำเนินการดังกล่าวให้พิจารณา
จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
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- 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
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการดำเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของสังคมและสอดคล้องตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกำหนดผู้สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารย์ก่อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู้สอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
- มีระบบการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู้เรียน
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- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏ
ในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดำเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์
ประจำหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 มีระบบการดำเนิ น งานของภาควิช า คณะ สถาบันโดยการมีส่ วนร่วมของอาจารย์ประจำหลั กสู ตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห้องให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา
6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุด มีระบบ
สืบค้นหนังสือ
6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลดำเนินการบรรลุตาม
เป้ าหมายติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี และมี จ ำนวนตั ว บ่ งชี้ (ตั ว บ่ งชี้ ที่ 6-12) ที่ มี ผ ลการดำเนิ น การบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม และ(ตัวบ่งชี้ที่ 13-14) เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ปีที่ 5
1 2 3 4
1
2
3

4

อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
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5
6

7

8
9
10
11
12
13

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั กศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิ น การดำเนิ น งานที่ รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ กคน ได้ รับการปฐมนิ เทศหรือคำแนะนำ ด้ านการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทางวิชาการและ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาปี สุ ดท้ าย/บั ณ ฑิ ตใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0































































นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่

กำหนดและเป็นประจำทุกปี
14 มี ก ารจั ด ประสบการณ์ บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู ใน

สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
15 ผ่านการประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตครู ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
1-5
รวมตัวบ่งชี้
11






















1-5
14

1-5
15

1-5
12

1-5
12

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี้การดำเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในกลุ่มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพื่อนร่วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการ
เรียนแต่ละรายวิชา
3) การประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม
รายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ่านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
2) การประเมิ น การสอนของอาจารย์ โ ดยหั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ช า หรื อ เพื่ อ นร่ ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ ง เป็ น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปีการศึกษา มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ตามดั ช นี บ่ งชี้ ผ ลการดำเนิ น การที่ ร ะบุ ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น อย่ างน้ อ ย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้
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เกณฑ์ประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการครบ 4 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

คะแนน 2
มีการดำเนินการครบ 8 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

คะแนน 3
มีการดำเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินพัฒ นาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิท ยาลัย ซึ่ง
ดำเนิ น การทุ ก สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษามาทบทวนและวิ เคราะห์ พ ร้ อ มนำเสนอแนวทางปรั บ ปรุ งแก้ ไขในจุ ด ที่ มี
ข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและพิจารณา
ในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program
in Teaching Thai
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ
ศษ.บ.(การสอนภาษาไทย)
B.Ed. (Teaching Thai)
ข. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
155 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
30 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
24 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู
46 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานความรู้วชิ าชีพครู 31 หน่วยกิต
- รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ15หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
Bachelor of Education Program
in Teaching Thai
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ
ศษ.บ.(การสอนภาษาไทย)
B.Ed. (Teaching Thai)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
115 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
18 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเรียน
12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเรียน
6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพครู
35 หน่วยกิต
- รายวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย 79 หน่วยกิ3)ต กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย 62 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
69 หน่วยกิต
- วิชาการสอนวิชาเอก
6 หน่วยกิต
- เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน
4 หน่วยกิต
วิชาเอกเพิ่มเติม
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
191 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
151 หน่วยกิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม

เหตุผล
ปรับปรุงตาม
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

ลดหน่วยกิต
คงเดิม

ลดหน่วยกิต

ลดหน่วยกิต

คงเดิม
ลดหน่วยกิต
เหตุผล
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รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การต่อต้านการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE1002 ท้องถิ่นศึกษา
GE1003 มนุษย์กับกฎหมาย
GE1004 สันติศึกษา
GE1005 การศึกษาเพื่อชีวิต
GE1006 ไทยศึกษา
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
2) รายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GE2001 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE2002 พุทธจริยธรรมศึกษา
GE2003 การวางแผนชีวิต

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE1001 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน
3 หน่วยกิต
GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
GE1004 สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คุ ณ ธรรมจริย ธรรมและหลั ก
ธรรมาภิบาล
GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร์ไทย
GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
GE1008 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
GE1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
GE1010 การเมืองการปกครองไทย

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

รายวิชาบังคับเรียน

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่

3 หน่วยกิต

GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร์
GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหา
GE2003 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา

GE2004 พุทธศิลป์และโบราณคดี
-

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่

ย้ายเป็นวิชา
เลือกกลุม่ วิชา
เฉพาะ
พระพุทธศาสนา
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-

GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย
GE2005 ความเป็นผู้นำและการจัดการ
GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหม่

GE2005 จิตวิทยากับชีวิต

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทย
GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GE3003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE3004 การแปลอังกฤษ

GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE3003 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
-

GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา

GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
GE3006 ภาษาอาเซียนเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
4)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัย

GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมประกอบ
อาชีพ
GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน
GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มประเทศอาเซียน
GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู้

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
คงเดิม
คงเดิม
เปลี่ยนชื่อ
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
GE4003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
GE4004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 30 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 24 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา 1
BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2
BU5004 พระไตรปิฎกศึกษา 3
BU5005 พุทธวิถีไทย
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาสันสกฤตเพื่อการค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน
BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน
-

-

รายวิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชาใหม่
คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ปรับลด
ปรับลด
คงเดิม
ปรับลด
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

BU5002 พระไตรปิฎกศึกษา
-

เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก

BU5003 ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตเพื่ อ การค้ น คว้ า
พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก

เพิ่มเข้ามาใหม่

รายวิชาเลือกเรียน 3 หน่วยกิต
GE4002 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

GE 4004 ปัญญาประดิษฐ์
GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
GE4006 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
GE4007 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
กลุ่มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 18 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 12 หน่วยกิต
- เลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาบังคับเรียน 12 หน่วยกิต
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา

เปลี่ยนรหัสวิชา

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
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กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
กลุ่มรายวิชาเลือกเรียน 6 หน่วยกิต
BU5010 ศาสนศึกษา
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5011 ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย
BU5009 พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงท่องเที่ยว
BU5012 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
BU5013 เทคโนโลยี ส ารสน เท ศเพื่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
BU5014 พ ระพุ ทธศาสนากั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัตน์
BU5016 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน
BU5017 พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย
BU5018 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
BU5012 พุทธศิลป์และโบราณคดี
BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทย
รายวิชามาตรฐานความรู้ 31 หน่วยกิต
รายวิชาชีพครู
23 หน่วยกิต
ED1001 ความรู้พื้นฐานสำหรับความเป็นครู
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
ED1002 ปรัชญาการศึกษา
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ED1003 ภาษาและวัฒนธรรม
ED1004 จิตวิทยาสำหรับครู

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู

-

คงเดิม
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัสวิชา

ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มหน่วยกิต
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่

ED1008 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา

การศึกษา

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

ED1009 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เปลี่ยนรหัส
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รายวิชา

ED1005 การพัฒนาหลักสูตร
ED1006 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ED1007 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ED1010 การประกันคุณภาพการศึกษา
รายวิชามาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ15 หน่วยกิต
ED1012 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
ED1013 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ED1011การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

ED1014 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4

กลุ่มวิชาทางการสอนภาษาไทย 79 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน
69 หน่วยกิต
ED1015 ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย

กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย 62 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับเรียน
42 หน่วยกิต
ED1013 ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ลดหน่วยกิต
เพิ่มเข้ามาใหม่
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาเปลีย่ น
คำอธิบาย
รายวิชา

ลดหน่วยกิต
ลดหน่อยกิต
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1016 หลักภาษาไทย
ED1014 หลักภาษาไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1017 วิวัฒนาการของภาษาไทย
ED1015 วิวัฒนาการของภาษาไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1018 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
ED1016 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1019 การบู รณาการการจั ด การเรีย นรู้ส าระการ ED1017 การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นรู้ ส าระการ เปลี่ยนรหัส
เรียนรู้ภาษาไทย
เรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชา
ED1020 การพั ฒ นาเครื่องมือวัดและประเมิน ผลการ ED1018 การพั ฒ นาเครื่อ งมื อวั ด และประเมิ น ผลการ คงเดิม
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เรียนรู้ภาษาไทย
ED1021 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
ED1022 ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย

เรียนรู้ภาษาไทย
ED1019 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
ED1020 ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย

ED1025 วรรณคดีเปรียบเทียบ
ED1026 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ED1021 วรรณคดีวิจารณ์

ED1027 หลักการอ่านการเขียนคำไทย

ED1023 หลักการอ่านการเขียนภาษาไทย
ED1024 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ED1031 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ED1022 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย

ED1025 ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่านร้อยกรองไทย

ED1038 วิธีสอนภาษาไทย

ED1026 วิธีสอนภาษาไทย

รายวิชาเลือกเรียน 20 หน่วยกิต
ED1030 การเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารและการเขี ย น ED1027 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
รายงาน
ED1023 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
ED1028 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
ED1054 โค รงก ารศึ ก ษ าเอก เท ศ ท างก ารส อ น
ภาษาไทย
ED1024 วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ED1029 วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ED1034 วาทการสำหรับครู

ED1030 วาทการสำหรับครู

ED1035 การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
ED1036 ฉันทลักษณ์ไทย
ED1037 หลักการอ่าน
ED1028 การเขียนทั่วไปและการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ED1031 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ตัดออก
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เพิ่มเข้ามาใหม่
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ตัดออก
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
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ED1040 การอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทย
ED1041 วรรณกรรมพระไตรปิฎก
ED1042 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
ED1043 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ การสอน
ภาษาไทย
ED1044 ตรรกวิทยาภาษา
ED1045 แนวทางการศึกษาวรรณคดี
เลือกวิชาเอกหรือการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4 หน่วยกิต

ED1046 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย
ED1047 วรรณคดี เกี่ย วกับ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ไทย
ED1048 วรรณคดีนิราศ
ED1049 โลกทัศน์จากวรรณกรรมไทย
ED1050 วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
ED1051 การประพันธ์ไทย
ED1052 คติชนวิทยา
ED1029 นิรุกติศาสตร์
ED1032 วิ ถีไทยและภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ เกี่ย วกับ ภาษา
และวรรณคดี
ED1033 ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
ED1039 ทักษะการสอนภาษาไทย
ED1025 วรรณคดีเปรียบเทียบ
ED1046 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย

ED1032 วรรณกรรมพระไตรปิฎก

ตัดออก
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ED1033 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
ED1034 เท คโน โลยี ส ารสน เท ศและสื่ อ การสอน เปลี่ยนชื่อ
ภาษาไทย
รายวิชา
ตัดออก
ตัดออก
ตัดออก
ED1035 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1036 วรรณคดีนิราศ
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ตัดออก
ED1037 วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คงเดิม
ED1038 คติชนวิทยา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1039 นิรุกติศาสตร์
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1040 วิถีไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษาและ เปลี่ยนรหัส
วรรณคดี
รายวิชา
ED1041 ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1042 ทักษะการสอนภาษาไทย
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1043 วรรณคดีเปรียบเทียบเปลี่ยนรหัส
รายวิชา
ED1044 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดีไทย- เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
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ED1053 สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย

จ. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 6 หน่ ว ยกิ ต ตาม
รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิท ยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดย
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ

ED1045 สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตามรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยอนุมัติจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
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สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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 ภาษาเพือ่ การสื่อสารสำหรับครู
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 และ กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู
รักในอาชีพครู
กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การ
กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญ
บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
ประโยชน์ ให้จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ
ความเป็นไทย
ความเป็นไทย ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
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กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ/หรือศาสตร์พระราชา
กิจกรรมลูกเสือก/เนตรนารี/ยุวกาชาด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และ
เพศศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการ
เลือกตั้ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร

กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และ/หรือศาสตร์พระราชา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็
ได้
กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด ให้จัดในปี
การศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันโรค และการมี
เพศสัมพันธ์และตัง้ ครรภ์โดยไม่มีความพร้อม ให้จัด
ในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการ
เลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน ให้จัดในปี
การศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์และกีฬา ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
- กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุม
ปฏิบัติการทางวิชาการ
- กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ
- กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
และปลูกฝังความซี่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น
- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
- กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน
- กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา

4. กลุ่มวิชาเฉพาะทางการสอนภาษาไทย
รายวิชาบังคับเรียน
ข้อเสนอสาระความรู้ตาม มคอ 1
ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา
ประวัติศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร
ED1014 หลักภาษาไทย
ED1015 วิวัฒนาการของภาษาไทย

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

132

ED1020 ประวัติวรรณคดีและวรรณคดีเอกของไทย
ED1021 วรรณคดีวิจารณ์
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ED1013 ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
ED1019 ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับครู
ED1024 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ED1022 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
ED1016 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
ED1017 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ED1018 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ED1022 ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษาไทย
ED1023 หลักการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ED1024 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ED1025 ฉันทลักษณ์ไทยและการอ่านร้อยกรองไทย
ED1026 วิธีสอนภาษาไทย

เศรษฐศาสตร์

-

รายวิชาเลือกเรียน
เนื้อหาสาระสำคัญตาม มคอ 1
ค่านิยม อุดมการณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ปรัชญาการศึกษา
จิตวิทยาสำหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายวิชาในหลักสูตร
ED1038 คติชนวิทยา
ED1041 ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย
ED1045 สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย
ED1042 ทักษะการสอนภาษาไทย
ED1034 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการสอน
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การศึกษาและการเรียนรู้
การวัดและประเมินการศึกษาและการเรียนรู้
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

ภาษาไทย
ED1045 สัมมนาปัญหาการสอนภาษาไทย
ED1028 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาไทย
ED1027 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ED1030 วาทการสำหรับครู
ED1031 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ED1040 วิถีไทยและภูมปิ ัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษา
และวรรณคดี

ข้อเสนอสาระความรู้ตาม มคอ 1
ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา

รายวิชาในหลักสูตร
ED1032 วรรณกรรมพระไตรปิฎก
ED1036 วรรณคดีนิราศ
ED1037 วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
ED1043 วรรณคดีเปรียบเทียบ
ED1044 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดี
ไทย
ED1033 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
ED1039 นิรุกติศาสตร์
ED1044 อิทธิพลวรรณคดีต่างประเทศต่อวรรณคดี
ไทย
ED1040 วิถีไทยและภูมปิ ัญญาไทยที่เกี่ยวกับภาษา
และวรรณคดี
ED1035 วรรณคดีเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย
ED1029 วิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
-

ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เศรษฐศาสตร์
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

มคอ.2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

135

ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล นายบัญชา ธรรมบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศน.บ. (การสอนภาษาไทย)
3. งานวิชาการ

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2560
2557

3.1 งานวิจัย
บัญชา ธรรมบุตร(2560). การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯระหว่างกลุ่ม
ที่สอนแบบ SQ3R และกลุ่มที่สอนแบบปกติ. วารสาร MBU Education Journal คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม
2560) หน้า 181-192 ISSN : 2408-199X
บัญชา ธรรมบุตร (2560). ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนวัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2559 วารสาร MBU Education Journal คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราช
วิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560) หน้า 172-185 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1. ภาษากับวัฒนธรรมไทย
2. วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. วรรณคดีพระพุทธศาสนา

หน่วยกิต
3
3
3
หน่วยกิต
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล นายคชา ปราณีตพลกรัง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศน.บ.(การสอนภาษาไทย)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2560
2557

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระมหาคชา ประณีตพลกรัง. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง
ชนิดขอคำ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหว่างวิธีสอน
แบบซิปปา CIPPA MODEL. วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560) หน้า
123-137 ISSN : 2408-199X
ประสบการณ์การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
1.หลักการอ่าน
2.ทักษะการสอนภาษาไทย
3.การประพันธ์ไทย
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1.หลักการอ่าน
2.ทักษะการสอนภาษาไทย

หน่วยกิต
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล พระมหาโชคชัย ตชโย (ถวิลถึง)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
ศน.บ(การสอนภาษาไทย)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.รามคำแหง
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2560
2557

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย
พระมหาโชคชัย ถวิลถึง, นางสาวทิตติยา มั่นดี,นางสาวพิมภัสสร เด็ดขาด, นายเขมินทรา ตันธิกุล,
นายปรีดา นวลรักษา พระมหาแมนมิตร าณวีโร (อาจหาญ) (2561). การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ4R และกลุ่มที่
สอนแบบปกติ” วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2561) หน้า 458-469 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1.วรรณกรรมพระสงฆ์ไทย
2.ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3.ปรัชญาการศึกษา
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1.ภาษากับวัฒนธรรมไทย
2.ปรัชญาการศึกษา

หน่วยกิต
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถ าโณ (ผิวเหลือง)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ
2557
2556

3. งานวิชาการ
3.1 บทความวิชาการ
พระมหาอรรถพงษ์ อตฺถ าโณ (ผิวเหลือง) (2561) ความแตกต่างของอุปลักษณ์ตามแนวคิดโวหาร
ภาพพจน์ภาษาศาสตร์ปริชาน และอรรถศาสตร์ปริชาน วารสาร MBU Education
Journal คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–
ธันวาคม 2561) หน้า 334-345 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1.วรรณกรรมพระไตรปิฎก
2.ภาษากับการสื่อสารร่วมสมัย
3.วรรณคดีเปรียบเทียบ
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. วรรณกรรมพระไตรปิฎก
2.วรรณคดีเปรียบเทียบ
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ – นามสกุล นายบัญชา เกียรติจรุงพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การสอนภาษาไทย)
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. คุณวุฒิ
คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ศศ.ม. (ภาษาไทย กลุ่มวรรณคดี)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

สถาบันการศึกษา/ประเทศ
ม. ขอนแก่น
ม. มหาสารคาม
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

ปีที่สำเร็จ
2556
2543
2529

3. งานวิชาการ
3.1 งานวิจัย

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร พระสุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง) นายบัญชา เกียรติจรุงพันธ์ พระมหาชัชวาล
ฐิตคุโณ พระมหาสมพงษ์ สุขุมาโล ,ผศ. (สิงห์สุพรรณ) พระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว)
(2561) “คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตศรีล้านช้าง”วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561) หน้า438-457 ISSN : 2408-199X
4. ประสบการณ์การสอน
รายวิชา
1. การสร้างและการใช้หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
2. วรรณกรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้
3. การเขียน - การอ่านกวีนิพนธ์ไทย
รายวิชาที่รับผิดชอบปัจจุบัน
1. ภูมิปัญญาทางภาษา ของภาษาไทย
2. ทักษะการฟัง การดู และการพูดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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