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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
Bachelor of Education Program in Buddhism

ค.บ.(พระพุทธศาสนา) B.Ed.(Buddhism)
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2556

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตท่ีรอบรูพุทธธรรม ชํานาญการปฏิบัติเชี่ยวชาญการสอน อาทรจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงคของหลักสตูร
เพ่ือผลิตครูท่ีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เปนครูวิชาชีพ  มีศักดิ์ศรี  มีความรู มี

สติปญญา และมีความสามารถในการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน โดยมุงใหบัณฑิตครุ-
ศาสตรมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดังนี้

1. มีความรู ความเขาใจ หลักพุทธธรรมท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ในการคนควาการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การแกปญหา และการบริการองคความรูทางพระพุทธศาสนาสูสังคม ไดอยาง
เหมาะสม ท้ังในฐานะผูปฏิบัติและผูนําทางโดยยึดม่ันอุดมการณของชาวพุทธผู มีศรัทธาม่ันคงใน
พระพุทธศาสนา

3. มีความใฝรู และภาคภูมิใจในความเปนพุทธศาสนิกชน และธํารงพระพุทธศาสนาในฐานะเปน
วัฒนธรรมของชาติ
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกิต
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกิต

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
1) วิชาเอก 68 หนวยกิต
2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอน 4 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกติ
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การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดการศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3(3-0)

Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0)

Language and Culture
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3(3-0)
Truth and Development of Life

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3(3-0)
Aesthetics for Self Development

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)
Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 134 หนวยกติ
2.1) วิชาชีพครู 56 หนวยกิต

2.1.1 วิชาแกน 6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2)

Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2)

English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ 34 หนวยกิต

1011101 ความเปนครู 3(3-0)
Teachers Characterization

1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)
Philosophy of Education

1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
Curriculum  Development
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1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)
Learning  Management

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)
Innovation  and Information Technology in Education

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation

1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)
Educational  Research

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)
Psychology  for  Teachers

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)
Public  Spirit  Formulation

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว 2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance

1061104 การจัดการชั้นเรียน 2(2-0)
Classroom  Management

1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)
Educational Quality Assurance

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2)
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C)
2 1. .3 ฝกประสบการณวิชาชีพ 16 หนวยกติ

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 2(90)
Practicum 1

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 2(90)
Practicum 2

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School  Internship 1

1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School  Internship 2

2.2) วิชาเอก 78 หนวยกิต
2.2.1) บังคับ 68 หนวยกิต

(1) เอกบังคับ 53 หนวยกิต
1023105 การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2)

Development of Buddhism Curriculum for Basic Education
1521102 พระไตรปฎกและคัมภีรเก่ียวเนื่อง 3(3-0)

Tipitaka and Related Scriptures
1521103 ภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องตน 3(3-0)

Introduction to Pali and Sanskrit Languages
1521214 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0)

Comparative  Religions
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1521401 พุทธศาสนพิธีและพุทธวัฒนธรรม 3(3-0)
Buddhism Ceremonies and Buddhist Cultures

1521402 พุทธวิธีการสอน 3(3-0)
Buddhist Approach for Teaching

1521403 หลักพุทธธรรมทางการศึกษา 3(3-0)
Buddhism Principles of Education

1521404 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Research in Buddhism

1521405 หลักการคิดในพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Thought Principles in Buddhism

1521407 ชาดกศึกษา 3(3-0)
Jataka Studies

1521408 การศึกษาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห 3(3-0)
Analytical Study of the Buddha’s Biography

1521410 นักปราชญทางพระพุทธศาสนาในสังคมปจจุบัน 3(3-0)
Buddhist Scholars in Present-Day Society

1521411 การสอนจริยศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0)
Ethics Teaching for Basic Education

1521413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Innovation and Information Technology for Buddhism Teaching

1521415 การบริหารจิตและเจริญปญญา 3(1-3)
Mind and Wisdom Development

1521502 การจัดการการเรียนรูพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Learning Management of Buddhism

1524907 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Seminar on Buddhism

1521217 พุทธศาสนสุภาษิตเบื้องตน 3(3-0)
Introduction to Buddhist Verses

(2) วิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต
1521211 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 3(3-0)

History of Buddhism
1521216 ปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนา 3(3-0)

Educational Philosophy in Buddhism
1521406 ธรรมบทศึกษา 3(3-0)

Dhammapada Studies
1521409 ศาสตรแหงการตีความเพ่ือการสอนพระพุทธศาสนา 3(3-0)

Hermeneutics for Teaching of Buddhism
1521412 การศึกษาพุทธศิลปเบื้องตน 3(3-0)

Introduction to Buddhist Art
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1521414 จิตวิทยาสําหรับครูพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Psychology for Buddhism Teachers

1521501 การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Integration of Buddhism Teaching

1522304 ธรรมนิเทศ 3(3-0)
Dhamma Supervision

1523419 สรรนิพนธทางพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Selected Texts of Buddhism

1524906 ศึกษาอิสระทางการสอนพระพุทธศาสนา 3(1-3)
Individual Study for Teaching of Buddhism

1522408 การศึกษาระบบการปกครองของคณะสงฆไทย 3(3-0)
Introduction to Thai Monks Administrative System

2.2.2) การสอนวิชาเอก 6 หนวยกิต
1023217 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา 3(2-2)

Management of Buddhism Learning in Primary School
1023308 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2)

Management of Buddhism Learning in Secondary School
2.2.3) วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 4 หนวยกิต

1521601 กิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Learning  Activities of Buddhism

1521602 การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Measurement and Evaluation of Buddhism Learning

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ีเคยเรียน

มาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

Oralcommunicationskillsandlisteningcomprehensionskillstogain confidence
and fluency in interpersonal and presentational communication.Basic study skills:reading,
writing and those required for vocabulary development and information retrieval used for
undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน เพ่ือการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life

3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลีย่น แปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู

อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอภาษาไทย  วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูดการอาน การเขียนภาษาไทย  การคิดอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลักการพูดในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกรการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธกับนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ

1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(2-2)
English for Teachers
English language used in teaching and learning school subjects and the

essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new vocabulary,
explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions and answers,
and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking countries and
ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on interpersonal
and presentational communication aiming at becoming effective communicators in
teaching profession.

1011504 ปรัชญาการศึกษา 3(3-0)
Philosophy of Education
ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการประยุกตใช

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาแนวคิดกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืนกฎหมายการศึกษา
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

1011101 ความเปนครู 3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ

ความเปนครู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครูการจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครูการสราง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอนเพ่ือ
วิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนดเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
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1023102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ

จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร

1051104 จิตวิทยาสําหรับครู 2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนท้ังดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสราง
มนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชนฝกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ

1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว 2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนวการบริหารจัดการบริการและแนะแนว

ในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพ่ือการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดาน
การศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

1023401 การจัดการเรียนรู 3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู  รูปแบบการจัด

การเรียนรู  เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการการ
เรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู
ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
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1061104 การจัดการช้ันเรียน 2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาท่ีเก่ียวของกับการจัดการชั้นเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู แนวคิด  หลักการ

เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาท่ีของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา

1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2)
Innovation and Information Technology in  Education
หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการประเมินปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู คุณธรรมและจริยธรรมในการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริงการประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟมสะสมงานการ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน  แนวปฏิบัติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร  การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน  ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสรางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู  การสอบภาคปฏิบัติ  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน

1043423 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2)
Educational Research
หลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติในการวิจัยรูปแบบการวิจัยการวิเคราะหปญหาการเรียนรูการ

คนควาการศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนรูการออกแบบการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักวิจัยการฝกปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัยการนํา
ผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
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1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา   บทบาทของครู และผูเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง

1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ 2(1-2)
Public  Spirit  Formulation
ความสําคัญ  ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริม

การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคมจิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจิตสาธารณะ

4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรูเบ้ืองตน 2(1-2)
Basic  Unit  Leader  Training  Course (B.T.C.)
หลักการสาระสําคัญของกิจการลูกเสือและเนตรนารี กิจกรรมขององคการลูกเสือโลก

ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี  หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีข้ันความรู
เบื้องตน

1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1 2 )90(
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนดการสังเกตปญหาของผูเรียนเพ่ือสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัยการฝกออกแบบทดสอบขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลท่ีหลากหลายท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ2 2 )90(
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนใน
สถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจาก
มหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภาพ
กําหนดการฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
การศึกษาผูเรียนรายกรณี(case study) เพ่ือนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนใน
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สถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรม
สัมมนาการศึกษา

1004501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณา

การความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศของสถานศึกษาเครือขายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตางๆการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองการเลือกใชและ
ผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะหปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ

 )ตอเนื่อง  (โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรียนการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  ) ตอเนื่อง  (การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลการวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา

1521211 ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 3(3-0)
History of Buddhism
ศึกษาแนวคิด  ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียกอนพุทธกาลจนถึงปรินิพพาน

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตพุทธปรินิพพานถึงปจจุบัน  มูลเหตุการแยกเปนนิกายตาง ๆ  การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในประเทศตาง ๆ  มูลเหตุความเจริญและความเสื่อมในแตละประเทศ
ความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน

1521103 ภาษาบาลีและสันสกฤตเบ้ืองตน 3(3-0)
Introduction to Pali and Sanskrit Languages
โครงสรางของภาษาบาลี และสันสกฤตในเรื่องตัวอักษรและเสียง การอาน – การเขียน

และหลักไวยากรณสันสกฤตข้ันพ้ืนฐานความแตกตางและความสําคัญของภาษาท้ังสองในคัมภีร
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหสามารถใฝหาความรูดวยตนเองจากคัมภีรตางๆ ในพระพุทธศาสนา

1521102 พระไตรปฎกและคัมภีรเกี่ยวเนื่อง 3(3-0)
Tipitaka and Related Scriptures
ความหมายของพระไตรปฎกความเปนมาและการจําแนกหมวดหมูโครงสรางและเนื้อหา

สังเขปของพระวินัยปฎกพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎกสาระสําคัญของพระไตรปฎกในฐานะเปน
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คัมภีรชั้นตนประเภทและลําดับชั้นของคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตั้งแตชั้นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาและปกรณ
วิเศษรวมท้ังการสืบคนพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรดวยการใชCD-ROMInternetท้ังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

1521216 ปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Educational Philosophy in Buddhism
ความหมายและความสําคัญของแนวคิดคําสอนและหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาในเชิง

ปรัชญาพระพุทธศาสนาในฐานะปรัชญาหลักคําสอนพ้ืนฐานในปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนาใน
ทัศนะของนักปรัชญาการศึกษากระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตรการศึกษาในทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเชนพุทธทาสภิกขุพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตฺ
โต) พุทธปรัชญากับการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการแนวทางการจัดการศึกษาหลักการจัดการศึกษา
สาระการเรียนรูกระบวนการเรียนรู

1521214 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0)
Comparative  Religions
จุดมุงหมายหลักการและวิธีการของวิชาศาสนาเปรียบเทียบเปรียบเทียบศาสนาเทวนิยม

กับศาสนาอเทวนิยมในประเด็นท่ีสําคัญ  คือ  กําเนิดศาสนา  ศาสดา  สาวก  นิกายสําคัญ  คัมภีรหลัก
มรรควิธี  เปาหมายสูงสุด  และอิทธิพลของคําสอนท่ีมีตอสังคมของศาสนิกนั้นๆ ในปจจุบัน

1522304 ธรรมนิเทศ 3(3-0)
Dhamma Supervision
หลักการ  และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา  การแสดงธรรม  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

การเทศนสอน  การประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา  ศิลปะการเขียนบทความ  การพูดในท่ี
ชุมนุมชน  การแสดงปาฐกถา  การอภิปราย  การผลิตสื่อเพ่ือการเผยแผ  มนุษยสัมพันธเชิงพุทธ

1523419 สรรนิพนธทางพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Selected Texts of Buddhism
ตําราเ ก่ียวกับพระพุทธศาสนาในภาคภาษาอังกฤษ  ท่ีประพันธโดยนักวิชาการ

พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญของโลก  ในหลักพุทธธรรมเก่ียวกับสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ศึกษาศาสตร
และวิทยาศาสตร ฯลฯ  พรอมกับใหผูศึกษาฝกการเขียน  และบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

1521401 พุทธศาสนพิธีและพุทธวัฒนธรรม 3(3-0)
Buddhism Ceremonies and Buddhist Cultures
ระเบียบแบบแผนท่ีพึงปฏิบัติในการจัดศาสนพิธีตามเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา

โดยประจักษแจงในความหมายความสําคัญ ระเบียบปฏิบัติข้ันตอนของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น และคุณคา
ของพิธีกรรมนั้นๆ การออกแบบกิจกรรมเรียนรูการเรียนการสอน เพ่ือไปสูภาคปฏิบัติจริง การใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
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1521402 พุทธวิธีการสอน 3(3-0)
Buddhist Approach For Teaching
คุณลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของผูสอนท่ีมีตอผูเรียน โดยศึกษาเทคนิคพุทธวิธีการ

สอนของพระพุทธเจาในประเด็นตางๆ บุคลิกภาพ ลีลาการสอน ตัวอยางการสอนในรูปแบบตางๆ เนน
ทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจแกปญหาเชิงบูรณาการ เทคนิคการสอนเชิงสรางสรรคปญญา การ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิธีวิจัย การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา การ
สาธิตการสอน การประเมินผลการสอน

1521403 หลักพุทธธรรมทางการศึกษา 3(3-0)
Buddhism Principles of Education
การสอนหลักพุทธธรรมในพระไตรปฎก โดยจัดหมวดหมูหลักธรรม การออกแบบการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การกําหนดแผนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยีชวยสอนและวิธีการ
สอน การสอนแบบบูรณาการ

1521404 การวิจัยทางพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Research in Buddhism
ฝกการออกแบบการวิจัยการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนเก่ียวกับการเรียนรูและ

รูปแบบวิธีการสอน กระบวนการวิจัยพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือวิเคราะหผลการเรียนรู การนํา
ผลการวิจัยมาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน

1521405 หลักการคิดในพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Thought Principles in Buddhism
รูปแบบการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ10 ประการ การออกแบบการสอนโดยประยุกต

โยนิโสมนสิการในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความคิดแกปญหาและคิด
ริเริ่มสรางสรรค การกําหนดแผนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยี การประเมินผลการเรียนรู

1521406 ธรรมบทศึกษา 3(3-0)
Dhammapada Studies
ความหมาย ประวัติ โครงสราง และเนื้อหาสาระของธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท

วิเคราะหสืบคนสาระสําคัญของหลักพุทธธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สังคมท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรม
บท สามารถสอนเชิงประยุกตโดยใชสื่อและเทคโนโลยีชวยสอนเพ่ือบูรณาการกับการศึกษาในสังคมไทยได
อยางเหมาะสมและเชิงประจักษตอผูเรียน

1521407 ชาดกศึกษา 3(3-0)
Jataka Studies
แหลงท่ีมา ประวัติ โครงสราง เนื้อหา และแนวคิดท่ีปรากฏในชาดกอิทธิพลของชาดกท่ีมี

ตอการศึกษาไทย การสอนแบบบูรณาการการวัดและประเมินผลการเรียนรูนําเสนอสื่อผสมชาดกไดอยางมี
ประสิทธิผลตอผูเรียน
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1521408 การศึกษาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห 3(3-0)
Analytical Teaching of the Buddha’sBiography
วิเคราะหพุทธประวัติในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และ

สารัตถะของพระพุทธเจาในแงพัฒนาการของศาสนา ความเปนธรรมราชาของพระพุทธเจา เทคนิคการ
ประกาศพระศาสนา สารธรรมจากพุทธสาวกพุทธสาวิกาคนสําคัญ รวมท้ังพุทธสุภาษิตท่ีเก่ียวของกับการ
สอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใช
สื่อและเทคโนโลยีในการสอน

1521409 ศาสตรแหงการตีความเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Hermeneutics for Teaching of Buddhism
วิเคราะหเปรียบเทียบศาสตรแหงการตีความตามแบบตะวันออกและตะวันตก เพ่ือทราบ

ความหมาย วิธีการ และชนิดของการตีความ โดยวิเคราะหคัมภีรชั้นอรรถกถาและปกรณวิเสสทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือการสอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน

1521410 นักปราชญทางพระพุทธศาสนาในสังคมปจจุบัน 3(3-0)
Buddhist Scholars in Present-Day Society
ปวงปราชญสําคัญทางพระพุทธศาสนาท้ังในสังคมไทยและนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี

ยอมรับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอัตชีวประวัติ ผลงาน บทบาทตอสาธารณะชน ปฏิปทาท่ีงดงาม การเผยแผ
พระพุทธศาสนา การเสริมสรางความสงบสันติสุขตอสังคมโลก ขอคิด-คําคม ท่ีมีอิทธิพลและแรงบันดาลใจ
ใหกับสังคมไทยในปจจุบันเพ่ือการสอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน

1521411 การสอนจริยศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3(3-0)
Ethics Teaching for Basic Education
เขาถึงสารัตถะอรรถธรรมสัมพันธในการสอนจริยศึกษา การวิเคราะหหลักสูตร โครงสราง

เนื้อหา การวิเคราะหแบบเรียน กระบวนการสอน การออกแบบกิจกรรม การพัฒนาสื่อ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูทางจริยศึกษา การสาธิตการสอน การจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การประเมินผล
พฤติกรรมจริยศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1521412 การศึกษาพุทธศิลปเบ้ืองตน 3(3-0)
Introduction to Buddhist Art
พัฒนาการพุทธศิลปะในอินเดียสูประเทศไทยสกุลศิลปะสมัยตางๆ ท้ังดานประติมากรรม

จิตรกรรมสุนทรียศาสตรจากพุทธศิลปในยุคตาง ๆกําเนิดของพระเครื่องในประเทศไทยยุคตาง ๆ ปรัชญา
ธรรมทางวัตถุมงคล ความงดงามพุทธศิลปในสมัยตางๆ ในประเทศไทย การกําหนดวัตถุประสงคกับ
กลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
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1521413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Innovation and Information Technology for Buddhism Teaching
ประเภท  รูปแบบ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน หลักวิธีการผลิตโดยการใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ฝกปฏิบัติการนําเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
รูปแบบตางๆเพ่ือการสอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย

1521414 จิตวิทยาสําหรับครูพระพุทธศาสนา 3(3-0)
Psychology for Buddhism Teachers
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรู เพ่ือพัฒนา

สุนทรียภาพและจริตตามหลักไตรสิกขา การอภิปรายจิตวิทยาความเปนครูในพระไตรปฎก จรรยาบรรณ
ความเปนครู อุดมคติ การพัฒนาบุคลิกภาพผูสอน การสรางภาวะผูนําการเรียนการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย

1521415 การบริหารจิตและเจริญปญญา 3(1-3)
Mind and Wisdom Development
องคความรูแหงสมถะและวิปสสนา การฝกสวดมนตในพระสูตรท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จิตเจริญปญญาการฝกสมาธิในอิริยาบถตางๆ อยางมีสติ ฝกทักษะการกําหนดรูเทาทันและเห็นชัดในอารมณ
ท่ีมากระทบตามความเปนจริงการฝกบริหารจิตเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 4 การฝกทักษะคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการสัมปทาเพ่ือเปนบุพนิมิตแหงมรรค7การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย

1524906 ศึกษาอิสระทางการสอนพระพุทธศาสนา 3(1-3)
Individual Study for Teaching of Buddhism
คนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถประยุกตใชในกิจการทาง

พระพุทธศาสนา มีความอิสระในการออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษาและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู

1524907 สัมมนาทางพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Seminar on Buddhism
สัมมนาปญหาการสอนพระพุทธศาสนาในประเด็นตางๆ โดยนําหลักพุทธธรรมและปญหา

สังคมปจจุบันมาตั้งเปนประเด็นปญหาแลวใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปราย เสนอความคิดเห็น การ
วิเคราะหหาทางออกรวมกัน รวมท้ังวิเคราะหหาแนวทางประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือแกปญหาสังคมปจจุบัน
การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย

1521501 การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Integration of Buddhism Teaching
ความหมายบูรณาการ กระบวนการเสริมสรางจริยธรรม การบูรณาการระหวางบาน วัด

โรงเรียน และชุมชน การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบสหวิชา การเรียนการสอนโดยผูเรียนใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ฝกปฏิบัติการออกแบบการสอน การประยุกตศาสตรตางๆ
เพ่ือการนําเสนอการเรียนการสอนการกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย



หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หนา 17

1521502 การจัดการการเรียนรูพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Learning Management of Buddhism
แนวคิด หลักการและรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู กระบวนการเรียนรูแบบมีสวน

รวม การเรียนรูอยางมีความสุข การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความคิด การเรียนรูเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัย ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ปจจัยและตัวบงชี้วัดผลการดําเนินงาน การกําหนดวัตถุประสงคกับ
กลุมเปาหมาย การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1023105 การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3(2-2)
Development of Buddhism Curriculum for Basic Education
ความสําคัญ ขอบขายสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน การจัดทําหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การออกแบบหนวยการเรียนรู ปญหาและแนวโนม
การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

1521217 พุทธศาสนสุภาษิตเบ้ืองตน 3(3-0)
Introduction to Buddhist Verses
เขียนคําบาลีอักษรไทยและภาษาไทยถูกตองตามหลักภาษาอธิบายความกระทูตั้งใหสมกับ

ความหมายเดิมของธรรมท่ีปรากฏไมสับสนวกวนใชภาษาและสํานวนโวหารท่ีเหมาะสมมีขอสรุปมีลักษณะ
เปนเทศนาโวหารตามรูปแบบการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมท่ีมีพุทธศาสนสุภาษิตท่ีกําหนดไว

1522408 การศึกษาระบบการปกครองของคณะสงฆไทย 3(3-0)
Introduction to Thai Monks Administrative System
พัฒนาการระบบการปกครองคณะสงฆไทยจนถึงปจจุบัน การเขียนหนังสือราชการท่ี

เก่ียวกับพระสงฆ ความเปนมาและลําดับสมณศักดิ์ตลอดจนหลักเกณฑพิจารณาการตั้งสมณศักดิ์คณะสงฆ
ไทย

1023217 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา 3(2-2)
Management of Buddhism Learning in Primary School
การจัดขอบขายและลําดับการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา ฝกปฏิบัติการ

เทคนิควิธีการสอน การสรางสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การ
ทดลองสอนในหองเรียน

1023308 การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2)
Management of Buddhism Learning in Secondary School
การจัดขอบขายและลําดับการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษา ฝกปฏิบัติการ

เทคนิควิธีการสอน การสรางสื่อการเรียน การวัดผลและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรียนรู การ
ทดลองสอนในหองเรียน
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1521601 กิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Learning  Activities of Buddhism
การจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมตอพระรัตนตรัย การออกแบบกิจกรรม การฝก

ปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลและพิธีกรรมตางๆ การจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจิตเจริญปญญา โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน การ
บรรพชาภาคฤดูรอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรู

1521602 การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนา 2(1-2)
Measurement and Evaluation of Buddhism Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนาตามระบบไตรสิกขา การประเมินตาม

สภาพจริง ตามหลักอริยวัฒิ5 หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือท่ีใช
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหผลการเรียนรู การนําผลการวิเคราะหไปใชเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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