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ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้พุทธธรรม ช ำนำญกำรปฏิบัติ เชี่ยวชำญกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งสู่ควำมเป็นครูมืออำชีพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตครูที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู เป็นครูวิชำชีพ  มีศักดิ์ศรี  
มีควำมรู้ มีสติปัญญำ และมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำผู้เรียน โดยมุ่งให้บัณฑิต
คร-ุศำสตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักพุทธธรรม ทั้งด้ำนทฤษฎีและกำรปฏิบัติ 
2. มีเจตคติท่ีดี ต่อกำรประยุกต์ควำมรู้สู่กำรจัดกำรเรียนรู้พุทธธรรม 
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สัมพันธภำพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และ

ท ำงำนเป็นทีม 
4. มีวินัยควำมใฝ่รู้ ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพครู และภำคภูมิใจในควำมเป็นพุทธศำสนิกชน 

และธ ำรงพระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นวัฒนธรรมของชำติ 
หลักสูตร 
           จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ   140 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
        1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    30 หน่วยกิต  
         1.1) กลุ่มวิชำบังคับ               27 หน่วยกิต 
                   1.1.1) กลุ่มวิชำภำษำ                 9 หน่วยกิต 
                    1.1.2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                      12 หน่วยกิต 
                  1.1.3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                   3 หน่วยกิต 
                      1.1.4) กลุ่มวิชำสหวิทยำกำร      2 หน่วยกิต 
                      1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย          1 หน่วยกิต 
         1.2) กลุ่มวิชำเลือก                                 3 หนว่ยกิต 
        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                   104 หน่วยกิต 
          2.1)  วชิำชีพครู                                                 41 หน่วยกติ 
                   2.1.1) กลุ่มวิชำชีพครูบังคับ              24 หน่วยกิต 
                   2.1.2) กลุ่มวิชำชีพครูเลือก                3 หนว่ยกิต 
                     2.1.3) กลุ่มวิชำปฏิบัตกิำรสอนในสถำนศึกษำ            14 หน่วยกิต 
            2.2)  วิชำเอก                                                         63 หน่วยกิต 
              2.2.1) กลุ่มวิชำเอกบังคับ                             43 หน่วยกิต 
              2.2.2) กลุ่มวิชำเอกเลือก                               20 หน่วยกิต 
              3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6 หน่วยกิต 
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รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                       30  หน่วยกิต 
                1.1) วิชาบังคับ                                                            27 หน่วยกิต 
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต 

0010101 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 

English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภำษำอังกฤษเพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

   1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 

0020101 กำรพัฒนำตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self-Development and Phranakhon Identity 

3(3-0-6) 

0020102 คุณค่ำแห่งควำมงำม คุณธรรมและควำมสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

   1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 หน่วยกิต 

0030101 ฉลำดคิดทำงวิทยำศำสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 

3(3-0-6) 

   1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ   2 หน่วยกิต 

0040101 กำรตระหนักรู้และปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 

2(1-2-3) 

    1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1 หน่วยกิต 

0050101 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 

Exercise for Health 

 

 

 

 

1(0-2-1) 



 

3 

 

            1.2) วิชาเลือก                                                                  3 หน่วยกิต 
                   มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศำสตร์ต่ำง ๆ นอกเหนือจำกศำสตร์ของตนเองตำมที่ผู้เรียน
สนใจ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  

   1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร 

Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0010401 ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือกำรสื่อสำร 

Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภำษำมลำยูเพ่ือกำรสื่อสำร 

Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภำษำเวียดนำมเพื่อกำรสื่อสำร 

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภำษำพม่ำเพ่ือกำรสื่อสำร 

Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

   1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมำภิบำลกับกำรป้องกันกำรคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 

Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมำธิเพ่ือพัฒนำชีวิต 

Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและกำรเปลี่ยนแปลง 

Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

   1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0030103 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับกำรสร้ำงสรรค์ 3(3-0-6) 
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Technology and Creativity 
   1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 กำรประกอบกำรสมัยใหม่ 
Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งควำมสุข 
Happy Workplace 
 

3(3-0-6) 

     2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                   104 หน่วยกติ 
    2.1) วิชาชีพครู                                                         41 หน่วยกิต 

                   2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ                                             24 หน่วยกติ          
1001101 ปรัชญำและจิตตปัญญำครู 

Philosophy and Contemplation for Teachers 
3(2-2-5) 

1001102 กำรพัฒนำหลักสูตร 
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1001103 ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับครู 
Communicative Language for Teachers 

3(2-2-5) 

1001105 จิตวิทยำส ำหรับครู 
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) 

1001107 วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้  
Learning Management Science 

3(2-2-5) 

1001108 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ  
Information and Communication Technology for 
Education 

3(2-2-5) 

1001109 กำรประเมินกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
Learning Assessment and Educational Quality 
Assurance 

3(2-2-5) 

   1001110 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 
Research and Development in Learning Innovation  
 

3(2-2-5) 

2.1.2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)                         3 หน่วยกิต          
1001104 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับครู 

English Language Skills Development for Teachers 
3(2-2-5) 

1001106 กำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
Enhancement of Public Mind 

3(2-2-5) 

1001112 กำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
Learning Management for Learners with Special 

3(2-2-5) 
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Needs 
 

1001113 กำรจัดกำรชั้นเรียนและสภำพแวดล้อม 
Classroom and Learning Environment Management 

3(2-2-5) 

1001114 สื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
Technology Media for Learning Management 

3(2-2-5) 

1001115 กำรศึกษำของประเทศในอำเซียน 
Education in ASEAN Countries 

3(2-2-5) 

1001116 กำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
Creative Thinking Development 

3(2-2-5) 

1001117 กำรประเมินโครงกำร 
Project Evaluation 

3(2-2-5) 

1001118 ผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีขั้นควำมรู้เบื้องต้น 
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) 
 

3(2-2-5) 

          2.1.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                        14 หน่วยกิต 

1001119 กำรฝึกปฏิบัติวิชำชีพระหว่ำงเรียน    
Professional Practicum  

2(90) 

1002101 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำในสำขำวิชำเฉพำะ  1   
School Internship 1 

6(270) 

1002102 กำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำในสำขำวิชำเฉพำะ  2   
School Internship 2 

6(270) 

 
  2.2) วิชาเอก                                                   63 หน่วยกิต 
     2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                   43 หน่วยกิต 

1521102  พระไตรปิฎกเบื้องต้น      3(2-2-5) 
   Introduction to Tipitaka 
1521103 ภำษำบำลีเบื้องต้น      3(2-2-5) 

Introduction to Pali Language 
1521211  ประวัติศำสตร์พระพุทธศำสนำ 3(2-2-5) 
  History of Buddhism 
1521217 พุทธศำสนสุภำษิตเบื้องต้น     2(2-1-3) 
  Introduction to Buddhist Proverbs 
1521219 ปรัชญำ ควำมเชื่อ และศำสนำ 3(2-2-5) 
 Philosophy , Faith and Religion 
1521220 พุทธสำวกและพุทธสำวิกำ 3(2-2-5) 
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 The Buddha's Male and Female Disciples 
1521221 กำรบริหำรโครงกำรค่ำยคุณธรรม 2(2-1-3) 
 The Moral Camp Project Management  
1521401 พระพุทธศำสนำกับวัฒนธรรมไทย     2(2-1-3) 

Buddhism and Thai Cultures 
1521403 หลักพุทธธรรมทำงกำรศึกษำ     3(2-2-5) 

Buddhism Principles of Education 
1521404 กำรวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ     2(1-2-3) 
 Research in Buddhism 
1521405 หลักกำรคิดในพระพุทธศำสนำ     3(2-2-5) 
  Principles of Thought in Buddhism 
1521407 ชำดกศึกษำ       3(2-2-5) 
  Jataka Studies 
1521408 กำรศึกษำพุทธประวัติเชิงวิเครำะห์     3(2-2-5) 
  Analytical Study of the Buddha’s Biography 
1521701 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ 2(2-1-3) 
 English for Buddhism Study 
1522105 ธรรมะภำคปฏิบัติ 1 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 1 
1522106 ธรรมะภำคปฏิบัติ 2 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 2 
1522107 ธรรมะภำคปฏิบัติ 3 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 3 
1522108 ธรรมะภำคปฏิบัติ 4 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 4 
1524907 สัมมนำทำงพระพุทธศำสนำ     2(1-2-3) 
  Seminar in Buddhism 

     2.2.2) วิชาเอกเลือก                          20  หน่วยกิต 
1023105 กำรพัฒนำหลักสูตรพระพุทธศำสนำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 3(2-2-5) 
  Development of Buddhism Curriculum for Basic Education 
1023217   กำรจัดกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในระดับประถมศึกษำ   3(2-2-5) 
  Management of Buddhist Learning in Primary School 
1023308   กำรจัดกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในระดับมัธยมศึกษำ  3(2-2-5) 
  Management of Buddhist Learning in Secondary School 
1521214 ศำสนำเปรียบเทียบ      3(2-2-5) 
  Comparative  Religions 
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1521216 ปรัชญำกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำ    3(2-2-5) 
Educational Philosophy in Buddhism  

1521402 พุทธวิธีกำรสอน       3(2-2-5) 
Buddha’s Approach for Teaching 

1521406 ธรรมบทศึกษำ       3(2-2-5) 
  Dhammapada Studies 
1521409 ศำสตร์แห่งกำรตีควำมเพ่ือกำรสอนพระพุทธศำสนำ   3(2-2-5) 
  Hermeneutics for Teaching of Buddhism 
1521410 นักปรำชญ์ทำงพระพุทธศำสนำ     3(2-2-5) 
  Buddhist Scholars  
1521411 กำรสอนจริยศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   3(2-2-5) 
  Moral and Ethical Teaching for Basic Education 
1521412 กำรศึกษำพุทธศิลป์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Introduction to Buddhist Arts 
1521413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสอนพระพุทธศำสนำ 3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Buddhist Teaching 
1521414 จิตวิทยำส ำหรับครูพระพุทธศำสนำ     3(3-0-6) 
  Psychology for Buddhist Teachers 
1521501 กำรบูรณำกำรกำรสอนพระพุทธศำสนำ    3(2-2-5) 
  Integration of Buddhist Teaching  
1521601 กิจกรรมกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ    2(1-2-3) 
  Learning  Activities of Buddhism 
1521602 กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ   2(1-2-3) 
  Measurement and Evaluation of Buddhist Learning  
1521801 สังคมศำสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Sociology 
1521802 รัฐศำสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Political Science 
1521803 นิติศำสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Jurisprudence 
1521804 เศรษฐศำสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Economics 
1521805 ภูมิศำสตร์สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำพระพุทธศำสนำ 3(2-2-5) 
 Geographic Information for Buddhist Studies 
1521806 ศึกษำศำสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Education Science 
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1521807 พระพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์ 3(2-2-5) 
 Buddhism and Science 
1522219 ธรรมะภำคภำษำอังกฤษ      3(2-2-5)   

Dhamma in English 
 

1522304 ธรรมนิเทศ       3(2-2-5) 
  Dhamma Supervision 
1522408 กำรศึกษำระบบกำรปกครองของคณะสงฆ์ไทย   3(2-2-5) 
  Introduction to Thai Ecclesiastical Administrative System 
1523221 กำรวิเครำะห์เนื้อหำพระพุทธศำสนำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 3(2-2-5) 
  Buddhist Content Analysis for Basic Education  
1524906 กำรศึกษำอิสระทำงกำรสอนพระพุทธศำสนำ   3(2-2-5) 
  Independent Study for Teaching of Buddhism 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต  
    เลือกจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำที่เคยเรียน
มำแล้ว และต้องเป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำของสำขำวิชำนี้ 
ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
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ค าอธิบายรายวิชา 
   1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ   27 หน่วยกิต    

     1) กลุ่มวิชาภาษา       9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ภำษำกับกำรสื่อสำร ลักษณะและควำมส ำคัญของภำษำไทย กำรใช้กระบวนกำรทักษะสัมพันธ์

ทำงภำษำ ทักษะกำรสื่อสำรและกำรสืบค้นเพ่ือกำรเรียนรู้ในชีวิตประจ ำวันและวิชำชีพ กำรเรียบเรียงและกำร

น ำเสนอสำรสนเทศ กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 

language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 

information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, 

citing and making references. 
 

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication  

3(3-0-6) 

Development of students’ language skills with emphasis on everyday face to 

face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 

events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development  

3(3-0-6) 

Enrichment of students’ reading strategies : skimming, scanning and guessing 

meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving meaning and 

reading critically; and study skills : note taking, summarizing and paraphrasing for academic 

readiness. 
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    2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติควำมเป็นมำ ควำมภำคภูมิใจ และเกียรติยศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กำรปลูกฝัง

ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย กำรเสริมสร้ำงทักษะในกำรพัฒนำตนด้ำนกำย จิต 

ปัญญำ อำรมณ์ และสังคม ควำมเข้ำใจตนเองและผู้อ่ืน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรตระหนักในกำรใฝ่รู้และ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น “คนพระนคร” 

History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating the 

sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development skills 

in body, mind, wisdom, and social life; understanding of oneself and others; taking responsibility and 

contributing to society; awareness of seeking knowledge and lifelong learning, and formulating pride 

of being “Phranakhon Citizen”. 

 
0020102 

 
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

 
3(3-0-6) 

กำรรับรู้สุนทรียภำพในควำมงำมของธรรมชำติ  กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรมของมนุษย์ ควำม
เชื่อ ศำสนำ และสังคม บนพ้ืนฐำนแห่งกำรรับรู้ กำรมองเห็น กำรได้ยิน และกำรเคลื่อนไหว ควำมสำมำรถในกำร
แสดงออกเชิงสร้ำงสรรค์ งำนศิลปกรรม งำนดนตรี งำนนำฏศิลป์เพ่ือกำรพัฒนำทำงอำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรน ำศิลปะมำประยุกต์  กำรแสวงหำควำมรู้และกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะที่
น ำไปสู่กำรเข้ำใจตนเอง เข้ำใจผู้อ่ืน รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและด ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 

Perception of aesthetics in natural beauty; human creation of artistic works; 
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others; 
awareness of changes, and living one’s life happily. 
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0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย จิตส ำนึกควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองในสังคมประชำธิปไตย ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง ทฤษฎีใหม่ กำรศึกษำตำมแนวพระรำชด ำริและกำรประยุกต์ใช้ 

 

 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics and 
good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic 
society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and 
their applications.  
 
0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

กฎหมำยในชีวิตประจ ำวันที่เกี่ยวข้องกับ กำรเกิด ครอบครัว ผู้เยำว์ กำรรับรำชกำรทหำร กำร

หมั้น กำรสมรส กำรเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอำยุ กำรตำย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth,family,youth,military conscription, 

engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 

    

   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 หน่วยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์และกำรประยุกต์เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรพื้นฐำนของมนุษย์  ทักษะในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมในกำรด ำรงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications in order to improve the quality of 

life to serve basic human needs; appropriate decision making skills for living in the present 

society. 
 

   4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ        2 หน่วยกิต 

0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  

2(1-2-3) 

กำรตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้ำนสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี กำรใช้
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรปรับตัวและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงรู้เท่ำทันต่อ กำรเปลี่ยนแปลงใน

สังคมได้อย่ำงเหมำะสม 

Awareness of current social changes in terms of environment, using of 

information technology; adapting to changes and solving problems in one’s life appropriately.   

 

 

 

 

   5) กลุ่มวิชาพลานามัย        1 หน่วยกิต 

0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

Exercise for Health 

1(0-2-1) 

ควำมหมำย ขอบข่ำย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำยเพื ่อสุขภำพ 

หลักกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ กำรทดสอบควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย และกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย  

Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles 

of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 

 

   1.2  กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต  

   1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำจีนในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Chinese cultures. 

 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำญี่ปุ่นในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai 

and Japanese cultures. 
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0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำมลำยูในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลำยู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Malay cultures. 

 

 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำเวียดนำมในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน  กำรบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนำม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai 

and Vietnamese cultures. 

 

0010701 

 

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

Burmese for Communication 

 

3(3-0-6) 

ทักษะกำรฟังและพูดภำษำพม่ำในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวัน กำรบอกวัฒนธรรม

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่ำ 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 

Burmese culture. 

 

   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  

3(3-0-6) 

ควำมหมำย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมำภิบำล กำรป้องกันกำรคอร์รัปชัน 

บทบำทหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน จิตส ำนึกควำมเป็นพลเมือง กำรปกครองแบบประชำธิปไตย ระบบอุปถัมภ์ 

และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good governance; 

corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of citizenship; 
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democratic government; patronage systems; and human rights. 

 

0020106 โลกร่วมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนำกำรของอำรยธรรมทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของ

โลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหำและควำมขัดแย้งในสังคม โลก แนวทำงในกำรแสวงหำสันติภำพ 

พัฒนำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมำย สถำบัน  กำรรวมกลุ่มและควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประเทศในมิติด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเครำะห์ปัญหำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 

 

Development of civilization in politics, economics, society, arts, cultures, and 

Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions for peace, the 

development of international cooperation; rules, laws, institutions; international integrations and 

relations in politics, economics and society; analysis of current world situations.  

 

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

Information for Learning 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของสำรสนเทศ แหล่งสำรสนเทศ และทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบกำร

จัดเก็บและกำรค้นคืนสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะกำรรู้สำรสนเทศ ทักษะกำรน ำเสนอ

รำยงำนเชิงวิชำกำร และจริยธรรมทำงสำรสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and information 

resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 

information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 

 

0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  

3(3-0-6) 

ควำมหมำยของกำรท ำสมำธิ  จุดประสงค์ วิธีกำร ขั้นตอน  จุดเริ่มต้นของกำรท ำสมำธิ  ลักษณะ

ของกำรบริกรรมและกำรท ำสมำธิ  ประโยชน์ของสมำธิ  ลักษณะอำกำรต่อต้ำนสมำธิ และกำรน ำสม ำธิไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวัน สมำธิกับกำรเรียนและกำรงำน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌำนและญำณ  สิ่งที่ควร

รู้เรื่องวิปัสสนำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสมถะกับวิปัสสนำ แผนผังสมถะกับวิปัสสนำ ชำวโลกกับวิปัสสนำ 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature of 
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reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; applying 
meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, 
process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight (Ñyāna); fundamental 
knowledge about introspection (Vipassanā); differences between tranquility (Samatha) and 
introspection, layout of tranquility and introspection; world community and introspection. 
 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 

Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสร้ำงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชำติ กำรอนุรักษ์และกำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมและพลังงำน กำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 

management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics in 

management of natural resources and environment. 

 

   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และประโยชน์ของกำรเกษตร เกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย

ของสินค้ำเกษตร กำรประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทำงกำรเกษตรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 

agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality of 

life improvement. 

 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ  ธรรมชำติ  และโครงสร้ ำงของคณิ ตศำสตร์  หลั กกำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์  กำรพัฒนำกำรคิดทำงคณิตศำสตร์  กำรให้เหตุผลและกำรอ้ำงเหตุผลทำงคณิตศำสตร์  กำรแก้ปัญหำ

และกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดทำงคณิตศำสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 

learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
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argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 

 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 

Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ กำรเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยีที่

เหมำะสม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology and 

technological procedure leading to innovation creation. 

 

 

 

 

   4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจ กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์กำรด ำเนิน

ธุรกิจ กำรเป็นผู้ประกอบกำร กำรจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษำกำรประกอบธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business management, 

business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies of 

successful businesses. 

 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy  Workplace 

3(3-0-6) 

ควำมหมำยและประเภทขององค์กร กำรจัดสภำพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบนควำม

หลำกหลำย ควำมหมำยและควำมส ำคัญขององค์กรแห่งควำมสุข กำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขและมีส่วนร่วมในกำร

สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross cultural 

diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work life, and 

participation in creating a happy workplace. 

 
   2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                    104  หน่วยกิต                                             
               2.1)  วิชาชีพครู                                                           41  หน่วยกิต 
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       2.1.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ           24  หน่วยกิต 
1001101 ปรัชญาและจิตตปัญญาครู 

Philosophy and Contemplation for Teachers 
3(2-2-5) 

                       ปรัชญำชีวิตและจิตตปัญญำครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณครู ควำมเป็นวิชำชีพชั้นสูง 
กำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรประกอบวิชำชีพครูและกำรด ำเนินชีวิต คุณูปกำรของงำนครู  แบบอย่ำงครูของโลก 
(บรมครู)  ครูของแผ่นดิน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูตำมกฏหมำยกำรศึกษำตำมองค์กรวิชำชีพ กำรพัฒนำ
ควำมเป็นนวัตกรด้วยกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ ปรัชญำพ้ืนฐำนและปรัชญำกำรศึกษำในฐำนะฐำนควำมคิดและทิศ
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและงำนของครู  วิเครำะห์และประยุกต์ใช้ปรัชญำต่ำงๆ และศำสตร์พระรำชำ หลักทรง
งำนของในหลวงรัชกำลที่ 9  ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ  และกำรจัดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ครูในฐำนะผู้
ใฝ่เรียนรู้พัฒนำตน  เป็นแบบอย่ำงของคนดี  คนเก่งที่มีควำมสุข  และเมตตำกรุณำเป็นกัลยำณมิตรต่อศิษย์อย่ำง
เท่ำเทียม  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของครูตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบวิชำชีพครู  ตำมองค์กร
วิชำชีพ  และตำมวัฒนธรรมประเพณี  คุณธรรม  จริยธรรม และจรยำบรรณครู ฝึกฝน  วิเครำะห์  และสังเครำะห์  
วิถีครูปูชณียบุคคลและควำมเป็นครูผู้พัฒนำต่อเนื่องเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  และมีควำมเป็นวิชำชีพชั้นสูง  กำร
พัฒนำควำมเป็นนวัตกรด้วยกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์  และชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
                   Life philosophy and wisdom, contribution of teacher’s works, model for teachers 
of the world (original teacher model), teachers and recommendation of the sufficiency 
economy philosophy in the life of teachers to develop student’s life. Basic philosophy and 
educational philosophy as a base of ideas and directions for the development of teachers and 
teachers’ works. Analyze and apply various philosophies and the King's sciences, the principles 
of working of King Rama IX in the development of educational institutions and organizing 
courses and teaching and learning. Teachers as those who learn to develop themselves as an 
example of a good person who is happy and benevolent to be equally friendly to the 
disciples, duties and responsibilities of teachers according to the laws of professional 
organizations and according to culture, tradition, morality, and ethics. The way of original 
teachers as a teacher who developed continuously change and have a high professional level 
development of creativity with creative thinking processes and professional learning 
communities (PLC). 
 
1001102 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3(2-2-5) 

                    หลักกำรและควำมส ำคัญ  องค์ป ระกอบ ประเภทและรูปแบบต่ ำงๆ ของหลักสู ตร 
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรประเมินหลักสูตร หลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
หลักสูตรสถำนศึกษำ บริบทกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียนแต่ละระดับกำรศึกษำและประเภทกำรศึกษำ ฝึกปฏิบัติ
จัดท ำหลักสูตรในบริบทจริง และมีควำมเป็นนวัตกรรม ประเมินและรำยงำนผลกำรพัฒนำหลักสูตรอย่ำงเป็น
ระบบโดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรพัฒนำและประเมินหลักสูตร ปัญหำ แนวโน้ม และนวัตกรรมในกำรพัฒนำหลักสูตร 
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Principles and importance of the curriculum. Composition and types of 
curriculum,  processes analysis, curriculum development and management of related factors. 
Curriculum Evaluation. Basic education and school curriculum based on practice analysis, 
courses create in real context and innovative. Evaluate and report on the development of the 
curriculum systematically using the research and development process, Educational quality 
assurance laws related to curriculum development and evaluation process. Problems, trends 
and innovations in curriculum development. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1001103 ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 
Communicative Language for Teachers 

3(2-2-5) 

                    โครงสร้ำงวำทวิทยำส ำหรับครู เทคนิคกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน  ฝึก
ปฏิบัติกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน และภำษำท่ำทำงเพ่ือกำรสื่อควำมหมำยในกำรสื่อสำร กำรเ รียนกำร
สอนและน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพ่ือเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สืบค้นข้อมูลให้รอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ฝึกกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อสำรวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสำกลเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ 
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงภำษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนโดยเน้นควำมสอดคล้องกับสภำพจริง
ของสถำนศึกษำ 
                   Study speech structure for teachers, techniques used in Thai and English language 
according to the standard tests. Practice listening, speaking, reading, and writing skills, and body 
language used in communication and learning management. Apply information technology to 
facilitate in learning management, to study and search for new knowledge. P ra c t ic e  u s in g 
lanauge for communicating Thai and international culture to be peaceful co-existences. Design 
learning management using language knowledge to develop students relevant to the school 
context.  
 
1001105 จิตวิทยาส าหรับครู 

Psychology for Teachers 
3(2-2-5) 

                    หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีทำงจิตวิทยำพัฒนำกำร จิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำ  
ให้ค ำปรึกษำ ระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน ฝึกกำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในบริบทจริง เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมศักยภำพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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โดยใช้ ทักษะสมองเพ่ือกำรเรียนรู้กำรส่งเสริมพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมช่วงวัย เด็กที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ แนวทำงกำรให้ค ำแนะน ำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของผู้เรียน กำรศึกษำ
รำยกรณี กำรสะท้อนคิด เพ่ือให้สำมำรถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมศักยภำพ 
มุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนด้วยจิตวิญญำณควำมเป็นครู รำยงำนผล กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ   
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผู้เรียน และใช้กำรสะท้อนคิด 
เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองในกำรเป็นครูที่ดี  มีควำมรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                  Principles, concepts, developmental psychology theories, educational psychology, 
practicing analyzing, solving problem, applying knowledge in psychology to manage authentic 
learning circumstance in order to develop learners through proper age, special needs 
education, guideline and advice for parents related learners’ development, case study, 
reflection for creating assistant system, enhancing learners performance through teachers spirit, 
reporting and developing learners quality systematically, feedback to parents to foster 
cooperation for developing learners to be knowledgeable toward changes. 
 
 
 
1001107 วิทยาการจัดการเรียนรู้  

Learning Management Science 
3(2-2-5) 

                    หลักกำรและทฤษฎีกำรเรียนรู้และศำสตร์กำรสอน  กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลและควำมต้องกำรของเด็กพิเศษ  กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนลักษณะ
ต่ำงๆ  สื่อ  เทคโนโลยีดิจิทัล  แหล่งเรียนรู้  และนวัตกรรมเพ่ือกำรเรียนกำรสอน  กำรออกแบบและวำงแผน กำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์จริง ประเมินและรำยงำน
ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเป็นระบบโดยใช้กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D) จิตวิญญำณและทักษะ
กระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
                    Principles and theories of learning and teaching Science Learning management 
for learners is important. Taking into account the individual differences and the needs of 
special children Integration of various teaching and learning styles, digital technology media 
Learning resources and innovation for teaching and learning Design and planning Learning 
management for learning in the 21st century Practice in learning management in real situations. 
Evaluate and report the results of learning management as specified by using the research and 
development (R&D) process, spirit, and continuous teaching process development skills. And in 
line with global changes. 
 
1001108 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

Information and Communication Technology for Education 
3(2-2-5) 

                    แนวคิด หลักกำรและทฤษฎี กำรออบแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติของสำขำวิชำเอกเพ่ือ
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พัฒนำผู้เรียนให้มีปัญญำ มีควำมเป็นนวัตกรที่สอดคล้องกับบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนในสถำนศึกษำ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษโดยกำรวิเครำะห์ หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จรรยำบรรณในกำรใช้
เทคโนโลยี เพ่ือให้สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
เหมำะสมมีประสิทธิภำพ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรสะท้อนหลักกำร แนวคิดไปประยุกต์ใช้ใน              
กำรพัฒนำตนเองเพ่ือกำรเป็นครูที่ดี มีควำมรอบรู้และทันสมัยต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
                    Concepts, principles, theories, and learning management design appropriate with 
nature of major to enhance learners’ cognition and create creators properly. Analyze 
principles, concepts and theories which related to information technology and communication 
for enhancing students in school, special needs learners and individual difference learners. 
Utilize and apply law and ethics of information technology and communication for learning 
management properly and effectively. Intellectual property infringement prohibited. Reflection 
of principles and concepts for being self-development, knowledgeable and changeable 
teachers under the world changes. 
 
 
 
1001109 การประเมินการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 

Learning Assessment and Educational Quality Assurance 
3(2-2-5) 

                   หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรประเมินกำร
เรียนรู้ ระบบกำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณของผู้วัดและประเมิน กำรประเมินตำมสภำพจริง กำรประเมินภำคปฏิบัติ กำรประเมินจำกแฟ้ม
สะสมงำน กำรประเมินที่เน้นบริบทและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  กำรประเมินผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ กำรฝึกปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตร กำรจัดกำรคุณภำพกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมประเมินคุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรออกแบบ สร้ำงและตรวจสอบคุณภำพ
เครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรตรวจให้คะแนน และ
กำรตัดสินผลกำรเรียน  กำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง และแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยในและ
ภำยนอก และน ำผลไปใช้เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ  
                   Principles concepts and theories of measurement and evaluation of learning 
outcomes. Learning assessments, systems for quality management of educational institutions 
and educational quality assurance. Virtues, morals and code of ethics of measurer and 
evaluator. Authentic assessment, performance assessment, portfolio assessment, formative and 
summative evaluation based on contexts and individual differentiation and learners with 
special needs. Practicing measurement and evaluation of learners according to curriculum. 
Educational quality assessment activities and learning management. Designing of various kinds 
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of tests. Construction and quality assessment of instruments. Performance testing, marking and 
grading. Applying learning assessments to improve learners’ performance as well as the 
instruction. Guiding of school self-assessment report for internal and external quality assurance. 
 
1001110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Learning Innovation   
3(2-2-5) 

                    หลักกำรและแนวคิดทฤษฎีทำงกำรวิจัย ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ จรรยำบรรณนักวิจัย 
กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรเรียนรู้ กำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรออกแบบกำร
วิจัยในชั้นเรียน กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน  
กำรฝึกปฏิบัติกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ในบริบทของสถำนศึกษำที่แตกต่ำงกัน  กำรอ่ำนและวิเครำะห์รำยงำน
ผลกำรวิจัย 
                     Principles, concepts, practices in research, research methodology, and 
educational research, applying research process in problem solving and learning development, 
designing classroom research, applying the digital technology into research for solving and 
developing the learners, practicing and producing the research for developing learning and 
teaching in school contexts, presenting and evaluating the research. 

 
 
                          2.2.1) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)                    3    หน่วยกิต 
1001104 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู 

English Language Skills Development for Teachers 
3(2-2-5) 

              กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร โครงสร้ำงภำษำอังกฤษ ค ำศัพท์ ทักษะกำรฟัง 
พูดอ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ ฝึกปฏิบัติทักษะกำรน ำเสนอทำงวิชำกำร และภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร
ส ำหรับครูในกำรเรียนกำรสอน วิเครำะห์ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรสอบภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน กำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เชี่ยวชำญ และเหมำะสมสอดคล้องกับวัฒธรรมของเจ้ำของภำษำ 
                       Develop English for academic skills including of English structure, vocabulary, 
listening, speaking, reading, and writing skills. Practice English for academic presentational 
skills and communicative English for teachers in learning management. Analyse English 
language used in English standard test, and using English for communication with accuracy, 
fluency, and appropriateness related to English speaking country culture. 
 
1001106 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

Enhancement of Public Mind 
3(2-2-5) 

                        ควำมส ำคัญของจิตสำธำรณะ  คุณธรรมพ้ืนฐำนของผู้มีจิตสำธำรณะ  คุณลักษณะของผู้มี
จิตสำธำรณะ  จิตลักษณะ  และทักษะในกำรปฏิบัติงำนจิตสำธำรณะ วิเครำะห์และฝึกปฏิบัติงำนโครงกำรด้ำน
จิตสำธำรณะ  หรืออำสำเข้ำร่วมปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ  เพ่ือน ำประสบกำรณ์ด้ำนจิต
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สำธำรณะมำประยุกต์ใช้เป็นวิถี หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้มีคุณประโยชน์แก่สังคม 
                       The importance of public mind, basic virtues of people with public 
consciousness, characteristics of those who have public mind, mental characteristics and skills 
in public mental practice. Analyze and practice on project works, public mind or volunteering 
to work with public-related agencies to bring experience in public mind to apply as a way of 
or guidelines for conducting themselves for the benefit of society. 
 
1001112 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

Learning Management for Learners with Special Needs 
3(2-2-5) 

                        หลักกำรทฤษฎีกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  โดยเน้น กำร
วิเครำะห์ธรรมชำติลักษณะเฉพำะของผู้เรียนมีควำมต้องกำรพิเศษ  กำรจัดกำรเรียนรู้   กำรเลือกใช้สื่อ  กำรวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ  โดยประยุกต์หลักกำรทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
                       Principles of educational management theory for students with special needs 
by focusing on the analysis of the nature and characteristics of students with special needs. 
Learning management Media selection Measurement and evaluation that is consistent with 
individual learners Practice in learning management for students with special needs. By 
applying relevant theoretical principles to develop learners to their full potential. 
 
1001113 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมเอื้อการเรียนรู้ 

Classroom and Learning Environment Management 
3(2-2-5) 

                        แนวคิด  หลักกำร  และเทคนิคกำรจัดกำรชั้นเรียน  บทบำทหน้ำที่ครูในกำรปรับพฤติกรรม  
กำรพัฒนำวินัยในชั้นเรียน  กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือกำรเรียนรู้    โดยเน้นกำรวิเครำะห์และฝึก
ปฏิบัติประยุกต์ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงกำร  พัฒนำพฤติกรรมในชั้นเรียนเพ่ือช่วยเหลือ  และจัดกำร
ปัญหำของผู้เรียน  ตำมลักษณะเฉพำะของปัญหำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
                       Concepts, principles, and techniques of classroom management;  role of 
teachers in behavior modification;  discipline development in classroom; setting of 
atmosphere and learning environment emphasis on analyzing and applying the theory to 
practice project activities; behavior development in the classroom to help and manage 
students' problems according to the specifics problem to develop learners. 
 
1001114 การผลิตและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

Production and Utilization of Technology for Learning 
Management 

3(2-2-5) 

                        แนวคิด  หลักกำรผลิต  กำรออกแบบสื่อเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับธรรมชำติของผู้เรียน  
กำรวิเครำะห์และฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่ำง
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เหมำะสม  และรู้เท่ำทัน 
                       Concepts, principles and media design based on individual differences, 
analyze and practice media technology design for learning management, select and utilize 
media technology appropriate learning and media literacy. 
1001115 การศึกษาของประเทศในอาเซียน 

Education in ASEAN Countries 
3(2-2-5) 

                     แนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน  โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
สืบค้น และวิเครำะห์ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้  โดย
เปรียบเทียบบริบท  และปัจจัยเอ้ือที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนประวัติศำสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมืองกำรปกครอง  วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน  รวมถึงแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำก   กำรรวมกลุ่มอำเซียน 
                       The study of concepts of educational management in ASEAN countries using 
the inquiry process and analyzing to be applied as a guideline for the development of 
learning management curriculum by comparing the context and factors that influence 
educational management in terms of history, economy, society, politics and government; 
Analyzing the educational standards of various countries in ASEAN, including trends, changes, 
and impacts on education management caused by ASEAN community. 
 
 
 
1001116 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Development 
3(2-2-5) 

                        ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์  กระบวนกำรสอนคิดสร้ำงสรรค์  และกำรวัด
กำรคิดสร้ำงสรรค์  ใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ สืบค้น และวิเครำะห์ ปัจจัยที่เอ้ือต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์  วิธี
และเทคนิคกำรสอนคิดสร้ำงสรรค์  ฝึกปฏิบัติจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำเยำวชนไทย  
โดยประยุกต์ทฤษฎีสู่กำรพัฒนำเยำวชนไทยให้เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                        Concept, theory related to creative thinking, creative thinking learning 
management and measurement through the process of study, research, and analysis factors 
influencing creative thinking and learning management techniques. Practice doing creative 
thinking projects for developing Thai youth. Apply theories to develop creative thinking 
youths to keep up with the changes. 
 
1001117 การประเมินโครงการ 

Project Evaluation 
3(2-2-5) 

                          แนวคิ ด  หลักกำร  รูปแบบกำรประเมินโครงกำร  กระบวนกำรประเมินโครงกำร                  
ใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ สืบค้น และวิเครำะห์  เพ่ือน ำมำใช้ฝึกปฏิบัติประเมินโครงกำร  หรือกิจกรรมทำง
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กำรศึกษำ  กำรวำงแผนกำรประเมิน  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  และกำรเขียน
รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร  และกำรน ำเสนอผลกำรประเมินโครงกำร  เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำม
คุ้มค่ำ  ควำมเป็นประโยชน์ของโครงกำร  หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่ใช้พัฒนำผลสัมฤทธิ์  หรือคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
                        Concept, principles, project evaluation model, project evaluation process 
through the study, research, and analysis to practice in evaluating projects or school activities. 
Evaluation plan, data collection, statistical analysis, and writing project evaluation reports and 
project presentation to consider the usefulness and value of the project or other school 
projects to improve students’ achievement or students’ characteristics. 
 
1001118 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารขีั้นความรู้เบื้องต้น 

Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) 
3(2-2-5) 

                         หลักกำร จุดมุ่งหมำย  สำระส ำคัญของกิจกำรลูกเสือ  ประวัติ  โครงสร้ำงลูกเสือไทย  
ลูกเสือโลก  วิเครำะห์และประยุกต์แนวกำรฝึกอบรมลูกเสือ  โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎ  ค ำปฏิญำณ  วินัย
และควำมเป็นระเบียบ  ตลอดจนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบหมู่  บทบำทนำยหมู่  เงื่อนลูกเสือ  แผนที่  เข็ม
ทิศ  กำรปฐมพยำบำล  กำรสวนสนำม  แนวกำรปฏิบัติในกำรชุมนุมรอบกองไฟ  กำรอยู่ค่ำยพักแรม  กำรเดิน
ทำงไกล  และวิธีกำรบริหำรงำนในกองลูกเสือ  เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในวิถีกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
                        Principles, objectives, main concept of scouts, history, structure of Thai scout 
and world scouts, focusing on practicing through regulation, rules, disciplines, applying leaders 
role, rope knot, map, first aids, marching, scout campfire, and scout system management to 
apply in work life. 

 
                 2.2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      14    หน่วยกิต 
1001119 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

Professional Practicum 
2(90) 

                         กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพระหว่ำงเรียน เพ่ือพัฒนำควำมเป็นครูมืออำชีพ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในบทบำท
หน้ำที่ครูผู้สอนและครูประจ ำชั้นในสถำนศึกษำ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์กำรสอนที่
หลำกหลำย กำรทดลองสอนจริงในสถำนศึกษำที่เป็นเครือข่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  เข้ำใจบริบทชุมชน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กำรศึกษำผู้เรียนรำยกรณี (Case Study) สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำง
ชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ และน ำผลจำกกำรเรียนรู้ใน
สถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                      Professional practicum for developing professional teachers, behave as a 
good model with morality and conduct according to professional ethics, working as a teacher 
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assistant with mentor and homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics by Case Study, strive to solve students’ 
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, practice teaching in schools, 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, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, reflecting the results from 
learning in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
 
1002101 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 

School Internship 1 
6(270) 

                    กำรปฏิบัติกำรสอนวิชำเอกในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและคุรุ
สภำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรสอนในสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ควำมสุขเกิดกระบวนกำรคิดข้ันสูง กำรวัดและประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน กำรเลือกใช้และ
ผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ในขั้นตอนเสนอโครง
ร่ำงและจัดเก็บข้อมูลงำนวิจัย จัดท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

                    School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher 
Council,  work in teacher duties, behave as a good model with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners be happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students’ problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that 
have occurred to themselves from participating in projects related to promoting conservation 
of culture and local wisdom, reflecting the results from learning in schools to evaluate after 
action review (AAR) on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes. 
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1002102 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 

School Internship 2 
6(270) 

                  กำรปฏิบัติกำรสอนวิชำเอกในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและคุรุ
สภำ (ต่อเนื่อง) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีควำมสุข เกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง  กำรวัดและ
ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน และน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทำง
กำรศึกษำที่ทันสมัย บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย (ต่อเนื่อง) กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย และกำรน ำเสนอ
ผลกำรวิจัย สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจน จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
และน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง
ให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

      School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher 
Council (continuing), work in teacher duties, behave as a good model with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners be happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students’ problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the research methodology (continuing), clearly 
reflecting the changes that have occurred to themselves from participating in projects related 
to promoting conservation of culture and local wisdom, reflecting the results from learning in 
schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 

 

2) กลุ่มวิชาชีพครูเลือก (เลือกเรียนไม่น้อยกว่า)                    3    หน่วยกิต 
1001104 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับครู 

English Language Skills Development for Teachers 
3(2-2-5) 
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                      กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร โครงสร้ำงภำษำอังกฤษ ค ำศัพท์ ทักษะกำรฟัง พูด
อ่ำน และเขียนภำษำอังกฤษ ฝึกปฏิบัติทักษะกำรน ำเสนอทำงวิชำกำร และภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรส ำหรับครู
ในกำรเรียนกำรสอน วิเครำะห์ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรสอบภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ื อ
กำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้อง เชี่ยวชำญ และเหมำะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

          Develop English for academic skills including of English structure, vocabulary, 
listening, speaking, reading, and writing skills. Practice English for academic presentational skills 
and communicative English for teachers in learning management. Analyse English language 
used in English standard test, and using English for communication with accuracy, fluency, and 
appropriateness related to English speaking country culture. 

 
1001106 การเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

Enhancement of Public Mind 
3(2-2-5) 

                      ควำมส ำคัญของจิตสำธำรณะ  คุณธรรมพ้ืนฐำนของผู้มีจิตสำธำรณะ  คุณลักษณะของผู้มีจิต
สำธำรณะ  จิตลักษณะ  และทักษะในกำรปฏิบัติงำนจิตสำธำรณะ วิเครำะห์และฝึกปฏิบัติงำนโครงกำรด้ำนจิต
สำธำรณะ  หรืออำสำเข้ำร่วมปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับจิตสำธำรณะ  เพ่ือน ำประสบกำรณ์ด้ำนจิต
สำธำรณะมำประยุกต์ใช้เป็นวิถี หรือแนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้มีคุณประโยชน์แก่สังคม 
                    The importance of public mind, basic virtues of people with public 
consciousness, characteristics of those who have public mind, mental characteristics and skills 
in public mental practice. Analyze and practice on project works, public mind or volunteering 
to work with public-related agencies to bring experience in public mind to apply as a way of or 
guidelines for conducting themselves for the benefit of society. 
 
1001112 การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

Learning Management for Learners with Special Needs 
3(2-2-5) 

                      หลักกำรทฤษฎีกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  โดยเน้นกำรวิเครำะห์
ธรรมชำติลักษณะเฉพำะของผู้เรียนมีควำมต้องกำรพิเศษ  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรเลือกใช้สื่อ  กำรวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ  
โดยประยุกต์หลักกำรทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
                    Principles of educational management theory for students with special needs by 
focusing on the analysis of the nature and characteristics of students with special needs. 
Learning management Media selection Measurement and evaluation that is consistent with 
individual learners Practice in learning management for students with special needs. By 
applying relevant theoretical principles to develop learners to their full potential. 
 
1001113 การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดล้อม 

Classroom and Learning Environment Management 
3(2-2-5) 
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                      แนวคิด  หลักกำร  และเทคนิคกำรจัดกำรชั้นเรียน บทบำทหน้ำที่ครูในกำรปรับพฤติกรรม  
กำรพัฒนำวินัยในชั้นเรียน  กำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอ้ือกำรเรียนรู้  โดยเน้นกำรวิเครำะห์และฝึก
ปฏิบัติประยุกต์ทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงกำร  พัฒนำพฤติกรรมในชั้นเรียนเพ่ือช่วยเหลือและจัดกำร
ปัญหำของผู้เรียน  ตำมลักษณะเฉพำะของปัญหำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 
                      Concepts, principles, and techniques of classroom management;  role of 
teachers in behavior modification;  discipline development in classroom; setting of atmosphere 
and learning environment emphasis on analyzing and applying the theory to practice project 
activities; behavior development in the classroom to help and manage students' problems 
according to the specifics problem to develop learners. 
 
1001114 สื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

Technological Media for Learning Management 
3(2-2-5) 

                      แนวคิด  หลักกำรผลิต  กำรออกแบบสื่อเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับธรรมชำติของผู้เรียนกำร
วิเครำะห์และฝึกปฏิบัติออกแบบสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่ำง
เหมำะสม  และรู้เท่ำทัน 
                      Concepts, principles and media design based on individual differences, analyze 
and practice media technology design for learning management, select and utilize media 
technology appropriate learning and media literacy. 
 
1001115 การศึกษาของประเทศในอาเซียน 

Education in ASEAN Countries 
3(2-2-5) 

                      แนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน  โดยใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
สืบค้น  และวิ เครำะห์ เพ่ื อน ำมำประยุกต์ ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำหลักสู ตรกำรจัดกำรเรียนรู้   
โดยเปรียบเทียบบริบท  และปัจจัยเอ้ือที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนประวัติศำสตร์  เศรษฐกิจ  สังคม  
กำรเมืองกำรปกครอง  วิเครำะห์มำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศต่ำงๆ ในอำเซียน  รวมถึงแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มอำเซียน 
                      The study of concepts of educational management in ASEAN countries using 
the inquiry process and analyzing to be applied as a guideline for the development of learning 
management curriculum by comparing the context and factors that influence educational 
management in terms of history, economy, society, politics and government; Analyzing the 
educational standards of various countries in ASEAN, including trends, changes, and impacts on 
education management caused by ASEAN community. 
 
1001116 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Creative Thinking Development 
3(2-2-5) 

                      ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับควำมคิดสร้ำงสรรค์  กระบวนกำรสอนคิดสร้ำงสรรค์  และกำรวัดกำร
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คิดสร้ำงสรรค์  ใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ สืบค้น และวิเครำะห์ ปัจจัยที่เอ้ือต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์วิธีและ
เทคนิคกำรสอนคิดสร้ำงสรรค์  ฝึกปฏิบัติจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำเยำวชนไทย  โดย
ประยุกต์ทฤษฎีสู่กำรพัฒนำเยำวชนไทยให้เป็นผู้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                      Concept, theory related to creative thinking, creative thinking learning 
management and measurement through the process of study, research, and analysis factors 
influencing creative thinking and learning management techniques. Practice doing creative 
thinking projects for developing Thai youth. Apply theories to develop creative thinking youths 
to keep up with the changes. 
 

1001117 การประเมินโครงการ 
Project Evaluation 

3(2-2-5) 

                          แนวคิ ด  หลั กกำร  รูปแบบกำรประเมิ นโครงกำร  กระบวนกำรประเมิ นโครงกำร   
ใช้กระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำ สืบค้น และวิเครำะห์  เพ่ือน ำมำใช้ฝึกปฏิบัติประเมินโครงกำร  หรือกิจกรรมทำง
กำรศึกษำกำรวำงแผนกำรประเมิน  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  กำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  และกำรเขียน
รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร  และกำรน ำเสนอผลกำรประเมินโครงกำร  เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำม
คุ้มค่ำ  ควำมเป็นประโยชน์ของโครงกำร  หรือกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่ใช้พัฒนำผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
                      Concept, principles, project evaluation model, project evaluation process 
through the study, research, and analysis to practice in evaluating projects or school activities. 
Evaluation plan, data collection, statistical analysis, and writing project evaluation reports and 
project presentation to consider the usefulness and value of the project or other school 
projects to improve students’ achievement or students’ characteristics. 
 
1001118 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารขีั้นความรู้เบื้องต้น 

Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) 
3(2-2-5) 

                      หลักกำร จุดมุ่งหมำย  สำระส ำคัญของกิจกำรลูกเสือ  ประวัติ  โครงสร้ำงลูกเสือไทย  ลูกเสือโลก  
วิเครำะห์และประยุกต์แนวกำรฝึกอบรมลูกเสือ  โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติตำมกฎ  ค ำปฏิญำณ  วินัยและควำมเป็น
ระเบียบ  ตลอดจนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบหมู่  บทบำทนำยหมู่  เงื่อนลูกเสือ  แผนที่  เข็มทิศ  กำรปฐม
พยำบำล  กำรสวนสนำม  แนวกำรปฏิบัติในกำรชุมนุมรอบกองไฟ  กำรอยู่ค่ำยพักแรม  กำรเดินทำงไกล  และ
วิธีกำรบริหำรงำนในกองลูกเสือ  เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในวิถีกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำน 
                      Principles, objectives, main concept of scouts, history, structure of Thai scout 
and world scouts, focusing on practicing through regulation, rules, disciplines, applying leaders 
role, rope knot, map, first aids, marching, scout campfire, and scout system management to 

apply in work life. 
 
 

  3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                         14    หน่วยกิต 
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1001119 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
Professional Practicum 

2(90) 

                   กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพระหว่ำงเรียน เพ่ือพัฒนำควำมเป็นครูมืออำชีพ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ปฏิบัติงำนผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง ใน
บทบำทหน้ำที่ครูผู้สอนและครูประจ ำชั้นในสถำนศึกษำ กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์กำร
สอนที่หลำกหลำย กำรทดลองสอนจริงในสถำนศึกษำที่เป็นเครือข่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเข้ำใจบริบท
ชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้ มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ผู้ เ รี ย น ร ำ ย ก ร ณี  (Case Study)  ส ะ ท้ อ น ผ ล 
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตนเองได้อย่ำงชัดเจนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ และน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำม
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                  Professional practicum for developing professional teachers, behave as a good 
model with morality and conduct according to professional ethics, working as a teacher 
assistant with mentor and homeroom teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics by Case Study, strive to solve students’ 
problems to have the desirable characteristics with the process of the correct research 
methodology, practice teaching in schools, 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, clearly reflecting the changes that have occurred to students themselves from 
participating in activities that promote professional progress, reflecting the results from 
learning in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes. 
 
 
 
 
1002101 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 

School Internship 1 
6(270) 

                   กำรปฏิบัติกำรสอนวิชำเอกในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและคุรุ
สภำ ประยุกต์ใช้ควำมรู้โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรสอนในสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
ผู้เรียนมีควำมสุขเกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง กำรวัดและประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน กำร
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เลือกใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและ
แก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 
ในขั้นตอนเสนอโครงร่ำงและจัดเก็บข้อมูลงำนวิจัย จัดท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นและจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(PLC) เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 
                 School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher 
Council,  work in teacher duties, behave as a good model with morality and conduct 
according to professional ethics, make learners be happy and have advanced thinking 
process and leading them to be innovators by designing modern educational innovations 
integrated in community context with learning activities in and out of the classroom, create 
a network of cooperation with parents and communities to develop, promote professional 
progress and solve students’ problems with desirable characteristics with the correct 
research process according to the research methodology, clearly reflecting the changes that 
have occurred to themselves from participating in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom, reflecting the results from learning in schools to 
evaluate after action review (AAR) on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes. 
 
1002102 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 

School Internship 2 
6(270) 

                  กำรปฏิบัติกำรสอนวิชำเอกในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงศึกษำธิกำรและ คุรุ
สภำ (ต่อเนื่อง) ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีควำมสุข เกิดกระบวนกำรคิดขั้นสูง กำร
วัดและประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน และน ำไปสู่กำรเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย บูรณำกำรบริบทชุมชนเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกำรพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนกำรวิจัยที่ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย (ต่อเนื่อง) กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย และกำร
น ำเสนอผลกำรวิจัย สะท้อนผลกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงชัดเจน จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและน ำผลจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรำยบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำตนเองให้มีควำมรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
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       School internships in qualified schools by Ministry of Education and Teacher 
Council (continuing), work in teacher duties, behave as a good model with morality and 
conduct according to professional ethics, make learners be happy and have advanced 
thinking process and leading them to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students’ problems with desirable characteristics 
with the correct research process according to the research methodology (continuing), 
clearly reflecting the changes that have occurred to themselves from participating in 
projects related to promoting conservation of culture and local wisdom, reflecting the 
results from learning in schools to evaluate after action review (AAR) on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes. 

  
   2.2)  วิชาเอก                   63   หน่วยกิต 
   2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                 43   หน่วยกิต 
1521102 พระไตรปิฎกเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Introduction to Tipitaka   
  ควำมหมำย  ควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญ โครงสร้ำงและเนื้อหำสังเขปของพระไตรปิฎก 
สำระส ำคัญของพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก คัมภีร์อรรถกถำ ฎีกำ อนุฎีกำ และปกรณ์วิ
เสส กำรศึกษำพระไตรปิฎกตำมหลักวิชำกำร กำรสืบค้นพระไตรปิฎกออนไลน์ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

Meaning, history, significance, structure, and contents of the Tipiṭaka. Essence of 
Vinaya Pitaka, Suttanta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. Academic study of Tipiṭaka. An online 
search of  Tipiṭaka both in Thai and English.  

 
1521103 ภาษาบาลีเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Introduction to Pali Language  
  ควำมหมำย ประวัติ ควำมส ำคัญ โครงสร้ำงของภำษำบำลี นำมศัพท์ อัพยศัพท์ อำขยำต กิตก์ 
สมำส ตัทธิต สมัญญำภิธำน และสนธิ กำรอ่ำน กำรแปลภำษำบำลี ภำษำบำลีในภำษำไทย  

Definition, history, significance, and structure of Pali language in terms of   noun 
words, unchangeable   words, verbs, gerunds, principles,  vocabularies, compound words,  
union; reading, translation of Pali language, Pali language in Thai language. 

 
1521211  ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
  History of Buddhism 
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  พระพุทธศำสนำเถรวำท มหำยำน และวัชรยำน พระพุทธศำสนำกับอำรยธรรมโลก 
พระพุทธศำสนำในประเทศไทย 

Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, and Vajrayana Buddhism. Budddhism 
and Global Civilization. Thai Buddhism in Buddhist World. 
 
1521217 พุทธศาสนสุภาษิตเบื้องต้น     2(2-1-3) 
  Introduction to Buddhist Proverbs 

ประวัติควำมเป็นมำของพุทธศำสนสุภำษิตและสำวกสุภำษิต กำรรวบรวมพุทธศำสนสุภำษิต 
หลักฐำนที่ปรำกฏพุทธศำสนสุภำษิตในดินแดนสุวรรณภูมิ กำรตีควำมพุทธศำสนำสุภำษิต กำรอธิบำยพุทธศำสน
สุภำษิตในรูปแบบกำรเขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม  
 History of  proverbs of the Buddha and his disciples. Compilation of Buddhist 
proverbs.  Evidence for manifestation of Buddhist proverbs in Suvarnabhumi.  Interpretation of 
Buddhist proverbs;  explanation of Buddhist proverbs by writing an essay on given proverbs.  
 
1521219 ปรัชญา ความเชื่อ และศาสนา 3(2-2-5) 
 Philosophy , Faith and Religion 

ควำมหมำย องค์ประกอบของปรัชญำ ศำสนำและควำมเชื่อ ประเภทของศำสนำ ประวัติควำม
เป็นมำ หลักค ำสอน ศำสนพิธี สำวก และวันส ำคัญทำงศำสนำ ศำสนำสำกลที่มีกำรนับถือในประเทศไทย เช่น 
พุทธ คริสต์ อิสลำม พรำหมณ์-ฮินดู หลักกำรของศำสนำสำกลๆ ทั้งในแง่ปรัชญำ วัฒนธรรม และจริยศำสตร์ กำร
เปรียบเทียบศำสนำสำกล สภำพกำรณ์และปัญหำเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติ
ศำสนกิจและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติภำพ 

Meanings and elements of philosophy, religion, and faith. Type, history, teaching, 
religious ceremony, disciples, and important days of religions. Universal religions as practiced in 
Thailand, namely Buddhism, Christianity, Islamism, and Brahmin-Hinduism including their 
principles in terms of philosophy, culture, and ethics. The comparison of the universal religions. 
Situations and issues of morality and environment in the present society. Practicing of religious 
activities for living together peacefully.   

 
1521220 พุทธสาวกและพุทธสาวิกา 3(2-2-5) 
 The Buddha's Male and Female Disciples 

ประวัติและผลงำนของพุทธสำวกและพุทธสำวิกำ วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อคิด คุณค่ำ ควำม
ประพฤตแิละคุณธรรมที่ถือควรเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตเพ่ือพัฒนำตนเองและสังคม 

 History and works of male and female disciples of the Buddha. Analysis and 
synthesis of ideas, values, behaviors, and virtues that should be a role model in life for self and 
social development. 
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1521221 บริหารโครงการค่ายคุณธรรม 2(2-1-3) 
 The Moral Camp Project Management  

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรบริหำรโครงกำรค่ำยคุณธรรมและกำรจัดท ำหลักสูตรอบรม
คุณธรรม วัตถุประสงค์ หลักกำร วิธีกำร ปัญหำในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน และกำรแก้ไข กำรพัฒนำและกำรน ำ
ระบบกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติ กระบวนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรน ำข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ
จำกกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมคุณธรรมหรือโครงกำรค่ำยคุณธรรม 

Meaning and importance of the management of the moral camp project and 
design of the moral training course in terms of its purpose, principle, and method.  Problem of 
performance evaluation and its solution. Development and the application of performance 
evaluation system in practice. The process of performance evaluation and the application of its 
feedback in designing of the moral training course or the moral camp project.  

 
1521401 พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย    2(2-1-3) 

Buddhism and Thai Cultures 
  ควำมหมำย ควำมเป็นมำ ประเภท ควำมส ำคัญ ของพุทธศำสนพิธีและพุทธวัฒนธรรม ระเบียบ
แบบแผนของศำสนพิธีในเทศกำลส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ คุณค่ำของพิธีกรรม กำรฝึกปฏิบั ติ ศำสนพิธีในวัน
ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กำรอนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ  
 Meaning, history, type, and importance of Buddhism ceremonies and Buddhist 
cultures.  The order and usage of the religious ceremonies on the Buddhist major festivals. The 
value of the ritual ceremony. Practicing the religious ceremonies on the Buddhist major 
festivals.  The preservation of the Buddhist ritual ceremonies.   
 
1521403 หลักพุทธธรรมทางการศึกษา     3(2-2-5) 

 Buddhism Principles of Education 
  หลักพุทธธรรมในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ กำรจัด
หมวดหมู่หลักธรรม กำรจัดกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ  กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมทำง
กำรศึกษำ  

Buddhist Principles of Education in Tipiṭaka. Buddhism Principles. Classification of 
dhammas. Learning management of Buddhism.  Using media and technology to apply Buddhism 
Principles of Education. 

 
 
 

1521404 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา     2(1-2-3)  
 Research in Buddhism 
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  กำรออกแบบกำรวิจัยกำรเรียนกำรสอนทำงพระพุทธศำสนำ กำรวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับกำร
เรียนรู้และรูปแบบวิธีกำรสอน กระบวนกำรวิจัยพฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ กำร
น ำผลกำรวิจัยมำใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรสอน  
  Training in design of research on teaching and learning. Classroom  research on 
learning and teaching methods. Research process on moral conduct to analyze the results of 
learning. Applying research findings to improve teaching   
 
1521405 หลักการคิดในพระพุทธศาสนา     3(2-2-5) 
  Principles of Thought in Buddhism 
  รูปแบบกำรคิดตำมหลักโยนิโสมนสิกำร 10 ประกำร กำรใช้หลักคิดเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ กำรเปรียบเทียบหลักกำรคิดทำงพระพุทธศำสนำกับแนวคิดทำงปรัชญำ  กำร
ออกแบบกำรสอนโดยประยุกต์โยนิโสมนสิกำรในกำรเรียนกำรสอนพระพุทธศำสนำ กำรจัดกิจกรรมทำง
พระพุทธศำสนำเพ่ือพัฒนำควำมคิดแก้ปัญหำและคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
 Thought patterns based on principles of ten proper attentions. Comparison of 
thought principles in Buddhism with philosophical thought principles. Design of teaching and 
learning Buddhism based on application of ten proper attentions. Doing Buddhist activities for 
developing problem solving thinking and creative thinking.   
 
1521407 ชาดกศึกษา       3(2-2-5) 
  Jataka Studies 
  แหล่งที่มำ ประวัติ โครงสร้ำง เนื้อหำชำดกจำกพระไตรปิฎกและอรรถกถำ แนวคิดที่ปรำกฏใน
ชำดก อิทธิพลของชำดกที่มีต่อกำรศึกษำไทย รวมทั้งปัญสชำดก และศิลปวัฒนธรรมไทย กำรสอนแบบบูรณำกำร
กับสำระกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรพระพุทธศำสนำในสถำนศึกษำ  
  Study on sources, history, structure, and contents of Jatakas in Tipataka. 
Jatakas’  concepts and influence on Thai education. Integrated teaching of Jatakas with learning 
courses of Buddhism in schools.       
 
1521408 การศึกษาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห์    3(2-2-5) 
  Analytical Study of the Buddha’s Biography 
  วิเครำะห์พุทธประวัติในด้ำนประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองกำรปกครอง ศำสนำและ
วัฒนธรรม สำรัตถะของพระพุทธเจ้ำในฐำนะที่เป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่ำงสูงสุด กำรก่อตั้งพระพุทธศำสนำ วิธีสอน 
กำรเผยแผ่ กำรบริหำรและกำรธ ำรงพุทธศำสนำ รวมทั้งพุทธศำสนสุภำษิตท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสอน  
  Analytical study of the Buddha’s Biography in terms of history, economics, 
society, politics, administration, religion, culture, and the essence of the Buddhahood as a 
human in the highest level of self-development. Establishment of Buddhism; teaching 
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approach, propagation, administration, protection of Buddhism; and well-spoken words in 
Buddhism.        
 
1521701 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 2(2-1-3) 
 English for Buddhism Study 

กำรฝึกฟัง พูด อ่ำน เขียนบทควำมพระพุทธศำสนำ กำรฝึกแปลผลงำนส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย 

Practical Listening, Speaking, Reading, and Writing in Buddhist Articles. Practical 
Translation of Buddhist English Masterpieces into Thai. 

 
1522105 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ1 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 1 

ศึกษำกำรปฏิบัติกัมมัฏฐำน กำรฝึกเรียนรู้แนวปฏิบัติกำรเดินจงกรม กำรฝึกอบรมจิตตำมแนว
คัมภีร์พระพุทธศำสนำ กำรปฏิบัติจริงในสถำนปฏิบัติธรรม  

A Study of meditation practice, training in walking meditation, Mental training 
according to Buddhist scriptures , Practice of meditation in the meditation center. 
 
1522106 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ2 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 2 

ศึกษำกำรปฏิบัติสมถะและวิปัสสนำกัมมัฏฐำน วิธีสมำทำนและกำรให้กัมมัฏฐำน กำรฝึกปฏิบัติ
จริงในสถำนปฏิบัติธรรม ฝึกเขียนโครงกำรปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำ  

A study of tranquility development and insight development, the principle of a 
meditation observance and a meditation instruction, practice of meditation in the meditation 
center, training in writing the project on Dhamma Camp for developing school students.  
 
1522107 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ3 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 3 

กำรฝึกปฏิบัติกรรมฐำนตำมหลักสูตรสมำธิของสถำบันพลังจิตตำนุภำพ กำรเขียนแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้  กำรออกแบบกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนในสถำนศึกษำ 

Practice of meditation in accordance with meditation courses of the Institute of 
Will Power, writing a learning management plan, the design of activities for Dhamma Camp for 
developing school students.  

 
1522108 ธรรมะภาคปฏิบัต ิ4 1(1-1-1) 
 Buddhist Meditation 4 
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กำรฝึกปฏิบัติกรรมฐำน  กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติธรรม  เพ่ือพัฒนำผู้ เรียนใน
สถำนศึกษำ  กำรวัดและประเมินผลกำรจัดโครงกำร     

Practice of meditation, undertaking the project on Dhamma Camp for developing 
school students, the measurement and the evaluation of the project on Dhamma Camp.  
 
1524907 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา     2(1-2-3) 
  Seminar in Buddhism 

สัมมนำปัญหำกำรสอนพระพุทธศำสนำในประเด็นต่ำงๆ โดยนำหลักพุทธธรรมและปัญหำสังคม
ปัจจุบันมำตั้งเป็นประเด็นปัญหำแล้วเชิญวิทยำกรมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษำ  เสนอควำมคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรธ ำรงรักษำพระพุทธศำสนำ รวมทั้งวิเครำะห์หำแนวทำงประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
แก้ปัญหำสังคมปัจจุบัน  
  Seminar on various issues in teaching Buddhism in terms of how to apply the 
Buddha’s teachings to solve the social issues with group discussion among a lecturer and 
students in order to get their suggestion on how to protect Buddhism and to analyze and find 
the way to apply the Buddha’s teachings in solving the social issues of the present day. 
 
   2.2.2)  วิชาเอกเลือก                  20  หน่วยกิต 
1023105 การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 
  Development of Buddhism Curriculum for Basic Education 

ควำมส ำคัญ ขอบข่ำย สำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กำรจัดท ำหลักสูตรพระพุทธศำสนำในโรงเรียน กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ ปัญหำและแนวโน้มกำรพัฒนำ
หลักสูตรพระพุทธศำสนำในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรพระพุทธศำสนำระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ 
 Importance, scope, and theme of Buddhism learning in the basic education 
curriculum.  Developing Buddhism curriculum in school; designing learning units;  problems and 
trend of development of Buddhism curriculum in school; practice of developing Buddhism 
curriculum for elementary and secondary education. 
 
1023217   การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
  Management of Buddhist Learning in Primary School 

กำรจัดขอบข่ำยและล ำดับกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษำปีที่ 1-3) 
และช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษำปีที่ 4-6) กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสื่อกำรเรียน กำรวัดผลและ
ประเมินผล กำรฝึกสอนในห้องเรียน  
 Scope and sequence of Buddhism learning in elementary education. Practice and 
techniques of teaching methods; producing learning media; measurement and evaluation; 
writing lesson plans; teaching experiments in the classroom. 
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1023308   การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5) 
  Management of Buddhist Learning in Secondary School 

กำรจัดขอบข่ำยและล ำดับกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำในระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที่ 1-3) 
และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษำปีที่ 4-6) กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสื่อกำรเรียน กำรวัดผลและ
ประเมินผล กำรฝึกสอนในห้องเรียน  
 Scope and sequence of Buddhism learning in Secondary School. Practice and 
techniques of teaching methods; producing learning media; measurement and evaluation; 
writing lesson plans; teaching experiments in the classroom. 
 
1521214 ศาสนาเปรียบเทียบ      3(2-2-5) 

   Comparative  Religion  
  วิเครำะห์ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของประวัติ หลักค ำสอน พิธีกรรม และปรัชญำชีวิตของ
ศำสนำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศำสนำ อิทธิพลของศำสนำเทวนิยมและอเทวนิยมที่มีต่อชีวิตและสังคม  
  Analysis compare differences of history, doctrines, rituals, and philosophy of life. 
The relationship between religions. The influence of two kinds of religions, theism and atheism, 
on life and society.   
 
1521216 ปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนา    3(2-2-5) 

Educational Philosophy in Buddhism  
ควำมหมำย ควำมเป็นมำ ควำมส ำคัญของปรัชญำกำรศึกษำ แนวคิดปรัชญำกำรศึกษำใน

พระพุทธศำสนำ ปรัชญำกำรศึกษำของนักปรำชญ์ทำงพระพุทธศำสนำที่ส ำคัญ กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย หลักกำร 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ตำมหลักพระพุทธศำสนำ  
  Meaning, history, and significance of the educational philosophy. Educational 
philosophy of Buddhism.  Educational philosophy of the great Buddhist scholars. Defining  aims, 
principles, and approach of education management based on the Buddhist principle.  
 
1521402 พุทธวิธีการสอน       3(2-2-5) 

Buddha’s Approach for Teaching 
ควำมเป็นมำของพุทธวิธีกำรสอน คุณลักษณะควำมเป็นกัลยำณมิตรของผู้สอน วิธีกำรสอนของ

พระพุทธองค์ กำรประยุกต์ใช้พุทธวิธีกำรสอนในยุคปัจจุบัน กำรพัฒนำและกำรเขียนกำรเขียนแผนกำรกำรจัดกำร
เรียนรู้พระพุทธศำสนำ 
  History of the Buddha’s approach for teaching. Personal characteristics and a good 
friendship of the instructor. The Buddha's teaching methods.  The application of the Buddha’s 
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approach for teaching  in the modern times. Developing and writing a learning management 
plan of Buddhism.    
 
 
1521406 ธรรมบทศึกษา       3(2-2-5)  
  Dhammapada Studies 
  ควำมหมำย ประวัติ โครงสร้ำง และเนื้อหำสำระของธรรมบทและอรรถกถำธรรมบท วิเครำะห์
สืบค้นสำระส ำคัญของหลักพุทธธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม สังคมที่ปรำกฏในอรรถกถำธรรมบท สำมำรถสอน
เชิงประยุกต์โดยใช้สื่อ และเทคโนโลยีช่วยสอน เพ่ือบูรณำกำรกับกำรศึกษำในสังคมไทยได้อย่ำงเหมำะสมและเชิง
ประจักษ์ต่อผู้เรียน 
  Meaning, history, structure and contents of Dhammapada and its commentary.  
Analyzing and searching for essence of Buddhadhamma, history, culture, and society as 
appeared in Dhammapada commentary.  Having ability to apply it into teaching integrated  
properly and empirically with Thai education.   
 
1521409 ศาสตร์แห่งการตีความเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา  3(2-2-5) 
  Hermeneutics for Teaching of Buddhism 
  ควำมหมำย วิธีกำรและชนิดของกำรตีควำม วิเครำะห์เปรียบเทียบศำสตร์แห่งกำรตีควำมตำม
แบบตะวันออกและตะวันตก กำรประยุกต์ใช้ศำสตร์แห่งกำรตีควำมในกำรวิเครำะห์คัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำเถร
วำท  
 Meaning, methods, and type of interpretation. Analytical comparison of Eastern 
hermeneutics to Western hermeneutics. Applying hermeneutics in Theravada Buddhism. 
 
1521410 นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา     3(2-2-5) 
  Buddhist Scholars  
  ศึกษำประวัติและผลงำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของนักปรำชญ์ที่ส ำคัญทั้งในสังคมไทยและ
นำนำชำติ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในฐำนะท่ีช่วยสร้ำงสรรค์อำรยธรรมและควำมสงบ
สุขให้แก่โลก  
  Study on biography and works of the Buddhist great scholars both Thai and 
foreign from the past to the present in terms of propagation of Buddhism and establishment of 
civilization, peace and happiness to the world.     
 
1521411 การสอนจริยศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3(2-2-5) 
  Moral and Ethical Teaching for Basic Education 
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เข้ำถึงอรรถธรรมสัมพันธ์ในกำรสอนจริยศึกษำ กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทำงจริยศึกษำ 
กำรสำธิตกำรสอน กำรจัดโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำรประเมินผลพฤติกรรมจริยศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 Access to relationship of principles and meanings in teaching moral education. 
Writing lesson plans for moral education; demonstration of teaching; undertaking project on 
promoting virtue and morality; behavior evaluation of moral education for basic education. 
 
1521412 การศึกษาพุทธศิลป์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
  Introduction to Buddhist Arts 
  พัฒนำกำรพุทธศิลป์ในอินเดียสู่ประเทศไทย ศิลปะสกุลช่ำงสมัยต่ำงๆ ทั้งด้ำนประติมำกรรม  
สถำปัตยกรรม จิตรกรรม วรรณกรรม มุมมองเชิงสุนทรียะจำกพุทธศิลป์แต่ละยุค ก ำเนิดของพระเครื่องในประเทศ
ไทย ปรัชญำธรรมจำกวัตถุมงคล ควำมงดงำมพุทธศิลป์ในประเทศไทย กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรสอน 
 Evolution of Buddhist art from India to Thailand. Art of artisan family in different 
ages in terms of sculpture, architecture, painting, literature. Perspective aesthetics of Buddhist 
art in each period. Origin of amulet in Thailand; philosophy of sacred objects; exquisiteness of 
Buddhist art in Thailand; using media and technology in teaching.      
 
1521413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology for Buddhist Teaching 

ประเภท รูปแบบ กำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสอนพระพุทธศำสนำ หลัก
วิธีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน ฝึกปฏิบัติกำรนำเสนอสำระทำงพระพุทธศำสนำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
รูปแบบที่จ ำเป็นต่อกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  
 Types and forms of technology and innovation applied in teaching Buddhism.  
Principles and methods to produce learning media; practice of presentation on Buddhist lessons 
with innovation and technology suitable for propagation of Buddhism. 
 
1521414 จิตวิทยาส าหรับครูพระพุทธศาสนา    3(3-0-6) 
  Psychology for Buddhist Teachers 

เสริมสร้ำงจิตวิทยำควำมเป็นครูตำมหลักพระพุทธศำสนำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้น
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักพุทธธรรม จิตวิทยำกำรแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำตำมหลักพุทธธรรม  
 Strengthening teacher psychology based on Buddhism. Professional ethics for 
teacher. Guidance and counseling psychology based on Buddhism. 
 
1521501 การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา    3(2-2-5) 
  Integration of Buddhist Teaching  
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ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทของกำรบูรณำกำร กำรบูรณำกำรกำรสอนพระพุทธศำสนำ 
กำรบูรณำกำรภำยในกลุ่มสำระวิชำ กำรบูรณำกำรแบบสหวิชำ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐำน  ฝึก
ปฏิบัติกำรออกแบบกำรสอนแบบบูรณำกำร กำรประยุกต์ศำสตร์ต่ำงๆ เพ่ือนำเสนอกำรเรียนกำรสอน โดยให้
เชื่อมโยงระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน  
  Meaning, significance, and type of Integration. Integration in terms of Buddhism 
Teaching, learning courses’ group, and multidisciplinary program. Research-based learning.  
Practice of integrated design of instruction. Application of various sciences into the presentation 
of learning in connection with home, temple, and school.  
 
 
1521601 กิจกรรมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา    2(1-2-3) 
  Learning  Activities of Buddhism 
  กำรจัดกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อพระรัตนตรัย กำรออกแบบกิจกรรม กำรฝึกปฏิบัติ
ตนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม เนื่องในเทศกำลและพิธีกรรมต่ำงๆ กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
บุคลิกภำพ กำรบริหำรจิตเจริญปัญญำ โครงกำรค่ำยคุณธรรมจริยธรรม หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน กำรบรรพชำภำค
ฤดูร้อน กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กับกลุ่มเป้ำหมำยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 Various forms of activities appropriate to the Triple Gem; Design of activities; 
practicing participation in activities on various festivals and rituals; running project to promote 
learning for personality development;  cultivation of emotion and wisdom; project on moral 
and ethical camp or well-known  by other name;  summer ordination; defining purpose and 
target group; measurement and evaluation of learning outcomes. 
 
1521602 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้พระพุทธศาสนา   2(1-2-3) 
  Measurement and Evaluation of Buddhist Learning  

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักพระพุทธศำสนำ กำรประเมินตำมสภำพจริง ขั้นตอน 
วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ กำรวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไป
ใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  

Measurement and evaluation of learning  based on Buddhism. The authentic 
assessment. Process, method, and tool used for measuring and evaluating learning outcome. 
Analysis of learning outcome; and using its results to improve learning management.  

 
1521801 สังคมวิทยาแนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Sociology 

 แนวคิด ทฤษฎีทำงสังคมวิทยำตำมแนวพระพุทธศำสนำ เปรียบเทียบคุณค่ำและควำมส ำคัญของ
สังคมศำสตร์ตำมแนวพระพุทธศำสนำกับสังคมศำสตร์ทั่วไป 
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 Theory of Social Science in Buddhism. Comparative Value and Importance of 
Buddhist Social Science and General Social Science. 

 
1521802 รัฐศาสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Political Science 

แนวคิดและทฤษฎีทำงรัฐศำสตร์ในจักกวัตติสูตร  หลักธรรมวิชัย  หลักธรรมำธิปไตยเปรียบเทียบ
คุณค่ำและควำมส ำคัญของรัฐศำสตร์แนวพุทธกับรัฐศำสตร์ทั่วไป 

Theory of Political Science in Cakkavattisutta, Dhammavijaya Principle, 
Dhammadhipatteyya Principle. Comparative Value and Importance of Political Science and 
General Political Science. 

 
1521803 นิติศาสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Jurisprudence 

 แนวคิดและทฤษฎีทำงนิติศำสตร์ในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกำรบัญญัติพระวินัยกับกำรบัญญัติ
กฎหมำย เปรียบเทียบนิติศำสตร์กับพุทธศำสตร์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกฎหมำยกับกฎธรรมชำติ 

Theory of Jurisprudence in Tripitaka, Comparative Study of Vinaya Legislation and 
Lawmaking. Comparative Study of Jurisprudence and Buddism. Relations between Law and 
Natural Law. 

 
1521804 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Economics 

 แนวคิดและทฤษฎีทำงเศรษฐศำสตร์ในพระไตรปิฎก พระพุทธศำสนำกับโลกธุรกิจ เปรียบเทียบ
คุณค่ำและควำมส ำคัญของเศรษฐศำสตร์กับพุทธศำสตร์ 

 Theory of Economics in Tripitaka. Budhhism and Global Business. Comparative 
Study Value and Importance of Economics and Buddhism 
 
1521805 ภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 3(2-2-5) 
 Geographic Information for Buddhist Studies 

 แนวคิดทฤษฎีทำงภูมิศำสตร์สำรสนเทศ ภูมิศำสตร์สำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้โบรำณสถำนใน
พระพุทธศำสนำ และเพ่ือกำรสอนพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำกับสิ่งแวดล้อม 

 Theory of Geographic Information. Geographic Information for Buddhist 
Archeological Site and Buddhism Teaching. Buddhism and Environment. 

 
1521806 ศึกษาศาสตร์แนวพุทธ 3(2-2-5) 
 Buddhist Education Science 
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 แนวคิดและทฤษฎีศึกษำศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ในพระไตรปิฎก วิธีกำรแสวงหำควำมรู้ใน
พระพุทธศำสนำ กระบวนกำรและวิธีกำรสอนในพระพุทธศำสนำ หลักธรรมเก่ียวกับกำรศึกษำในพระพุทธศำสนำ 

 Theory of Education Science. Education Science in Tripitaka, Methods of 
Acquiring Knowledge in Buddhism. Process and Methods of Teaching in Buddhism. Educational 
Principles in Buddhism. 
. 
1521807 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Buddhism and Science 

 แนวคิดทฤษฎีวิทยำศำสตร์ เป้ำหมำยพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์ ควำมจริงในพระพุทธศำสนำ
กับวิทยำศำสตร์ เปรียบเทียบพระพุทธศำสนำกับวิทยำศำสตร์ 

 Theory of Science. Purpose of Buddhism and Science. Truth in Buddhism and 
Science. Comparative Study of Buddhism and Science. 

 
1522219 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)   
  Dhamma in English 

ศัพท์ส ำคัญพระพุทธศำสนำภำษำอังกฤษ ผลงำนที่ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำภำษำอังกฤษด้ำน
หมวดธรรม พุทธภำษิต และประวัติศำสตร์ กำรเทียบอักษรโรมันที่ใช้เขียนบำลี 

Buddhist Technical Term. Buddhist English Masterpiece. Selection of Buddhist 
Aphorisms, History of Buddhism. Comparision of Romanized Alphabet in Pali Writing. 
 
1522304 ธรรมนิเทศ       3(2-2-5) 
  Dhamma Supervision 

วิธีกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ วิธีกำรเขียนบทควำม กำรพูดในที่ชุมชน กำร  พัฒนำบุคลิกภำพ
เกี่ยวกับกำรพูด กำรเทศนำ กำรปำฐกถำ กำรอภิปรำย กำรประยุกต์ใช้สื่อเผยแพร่พระพุทธศำสนำ 

Methods of Buddhism Propagation, Methods of Articles Writing, Public Speech. 
Personality Development of Speech, Sermon, Lecture, Debate. An Application of media for 
Buddhism Propagation. 
1522408 การศึกษาระบบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย   3(2-2-5) 
  Introduction to Thai Ecclesiastical Administrative System 

พัฒนำกำรระบบกำรปกครองคณะสงฆ์ไทยจนถึงปัจจุบัน กำรเขียนหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวกับ
พระสงฆ์ ควำมเป็นมำและล ำดับสมณศักดิ์ตลอดจนหลักเกณฑ์พิจำรณำกำรตั้งสมณศักดิ์คณะสงฆ์ไทย  
  Evolution of administrative system of Thai Buddhist monastic order from the past 
to the present. Writing on official letter relating to monks. History and order of honorific ranks; 
evaluation principle of offering Thai Buddhist monks’ honorific ranks.   
 
 1523221 การวิเคราะห์เนื้อหาพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 
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  Buddhist Content Analysis for Basic Education 
วิเครำะห์เนื้อหำของหลักสูตรพระพุทธศำสนำในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นวิเครำะห์

พัฒนำกำรและกำรเชื่อมโยงของหลักพุทธธรรมและพุทธวิธีกำรสอนเชิงประยุกต์ ออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้พระพุทธศำสนำในหลักสูตรระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     Analyze the content of the course curriculum in religious education. Focused on 
the development and linkage of Buddhism and Buddhist teaching method applied. Activities 
designed to learn Buddhism in the basic education curriculum. 
 
1524906 การศึกษาอิสระทางการสอนพระพุทธศาสนา   3(2-2-5)    
  Independent Study for Teaching of Buddhism 
  ค้นคว้ำวิจัยภำคสนำมทำงกำรสอนพระพุทธศำสนำ ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกิจกำรทำง
พระพุทธศำสนำ มีควำมอิสระในกำรออกแบบกำรสอน กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรสอน กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กับ
กลุ่มเป้ำหมำย กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีโดยควำมเห็นชอบและควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำและมีกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  Field research on teaching Buddhism applicable for Buddhist activities; having 
independence in design of teaching; producing teaching innovation; defining purpose and target 
group;  using media and technology. It is under supervision of advisor whose duty is to do 
measurement and evaluation of learning outcomes.       
 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต 
 เลือกจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร  โดยไม่ซ้ ำซ้อนกับรำยวิชำที่เคย
เรียนมำแล้ว และต้องไม่เป็นรำยวิชำที่ก ำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กำรส ำเร็จหลักสูตรของ
สำขำวิชำนี้ ซึ่งนักศึกษำสำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
 


