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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
Bachelor of Education Program in Buddhism
ค.บ.(พระพุทธศาสนา) B.Ed.(Buddhism)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556

ผลิตบัณฑิตที่รอบรูพุทธธรรม ชํานาญการปฏิบัติเชี่ยวชาญการสอน อาทรจรรยาบรรณวิชาชีพ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เปนครูวิชาชีพ มีศักดิ์ศรี มีความรู มี
สติปญญา และมีความสามารถในการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน โดยมุงใหบัณฑิตครุ ศาสตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ หลักพุทธธรรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ในการคนควาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การแกปญหา และการบริการองคความรูทางพระพุทธศาสนาสูสังคม ไดอยาง
เหมาะสม ทั้ ง ในฐานะผู ป ฏิ บั ติ แ ละผู นํ า ทางโดยยึ ด มั่ น อุ ด มการณ ข องชาวพุ ท ธผู มี ศ รั ท ธามั่ น คงใน
พระพุทธศาสนา
3. มีความใฝรู และภาคภูมิใจในความเปนพุทธศาสนิกชน และธํารงพระพุทธศาสนาในฐานะเปน
วัฒนธรรมของชาติ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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 หนวยกิต
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หนา 1

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาชีพครู
2.1.1 วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
2.1.2 วิชาบังคับ
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
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30
9

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

12

หนวยกิต

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

9

หนวยกิต

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

134
56
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
34

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

หนา 2

1023401
1032105
1042105
1043423
1051104
1051106
1051107
1061104
1063305
4081410
1002501
1002502
1004502
1005502

1023105
1521102
1521103
1521214

การจัดการเรียนรู
Learning Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teachers
การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
Counseling Psychology and Guidance
การจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
Practicum 2
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
School Internship 2
2.2) วิชาเอก
78
2.2.1) บังคับ
68
(1) เอกบังคับ
53
การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)
Development of Buddhism Curriculum for Basic Education
พระไตรปฎกและคัมภีรเกี่ยวเนื่อง
Tipitaka and Related Scriptures
ภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องตน
Introduction to Pali and Sanskrit Languages
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
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3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
16
หนวยกิต
2(90)
2(90)
6(550)
6(550)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

หนา 3

1521401
1521402
1521403
1521404
1521405
1521407
1521408
1521410
1521411
1521413
1521415
1521502
1524907
1521217
1521211
1521216
1521406
1521409
1521412

พุทธศาสนพิธีและพุทธวัฒนธรรม
3(3-0)
Buddhism Ceremonies and Buddhist Cultures
พุทธวิธีการสอน
3(3-0)
Buddhist Approach for Teaching
หลักพุทธธรรมทางการศึกษา
3(3-0)
Buddhism Principles of Education
การวิจัยทางพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Research in Buddhism
หลักการคิดในพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Thought Principles in Buddhism
ชาดกศึกษา
3(3-0)
Jataka Studies
การศึกษาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Study of the Buddha’s Biography
นักปราชญทางพระพุทธศาสนาในสังคมปจจุบัน
3(3-0)
Buddhist Scholars in Present-Day Society
การสอนจริยศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
Ethics Teaching for Basic Education
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Innovation and Information Technology for Buddhism Teaching
การบริหารจิตและเจริญปญญา
3(1-3)
Mind and Wisdom Development
การจัดการการเรียนรูพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Learning Management of Buddhism
สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Seminar on Buddhism
พุทธศาสนสุภาษิตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Buddhist Verses
(2) วิชาเอกเลือก
15
หนวยกิต
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
3(3-0)
History of Buddhism
ปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Educational Philosophy in Buddhism
ธรรมบทศึกษา
3(3-0)
Dhammapada Studies
ศาสตรแหงการตีความเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Hermeneutics for Teaching of Buddhism
การศึกษาพุทธศิลปเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Buddhist Art
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หนา 4

1521414
1521501
1522304
1523419
1524906
1522408
1023217
1023308
1521601
1521602

จิตวิทยาสําหรับครูพระพุทธศาสนา
Psychology for Buddhism Teachers
การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา
Integration of Buddhism Teaching
ธรรมนิเทศ
Dhamma Supervision
สรรนิพนธทางพระพุทธศาสนา
Selected Texts of Buddhism
ศึกษาอิสระทางการสอนพระพุทธศาสนา
Individual Study for Teaching of Buddhism
การศึกษาระบบการปกครองของคณะสงฆไทย
Introduction to Thai Monks Administrative System
2.2.2) การสอนวิชาเอก
6
การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับประถมศึกษา
Management of Buddhism Learning in Primary School
การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนาในระดับมัธยมศึกษา
Management of Buddhism Learning in Secondary School
2.2.3) วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4
กิจกรรมการเรียนรูพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Learning Activities of Buddhism
การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนา
Measurement and Evaluation of Buddhism Learning

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(1-3)
3(3-0)
หนวยกิต
3(2-2)
3(2-2)
หนวยกิต
2(1-2)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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หนา 5

คําอธิบายรายวิชา
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ การ
กระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสั งคม การมีจิตสํานึกหรือ
ความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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หนา 6

2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
4000115

วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลีย่ น แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบต อสุ ขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลั งงานและภัย พิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอมการนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1541503

ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพครู
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ ภาษาไทย วัฒ นธรรมกับ การใชภ าษาไทยเพื่อ การอยู รว มกั น อยา งสั น ติ
หลั ก การและฝ ก ทั ก ษะในการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาไทย การคิ ด อย า งเป น ระบบเพื่ อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและวินิจ
สาร หลั กการพู ด ในโอกาสต าง ๆ การสื่อสารในองคกรการสื่อ สารเพื่ อสรา งความสัมพัน ธกับนั กเรีย น
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
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแนวคิดกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนกฎหมายการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
1011101

ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณ
ความเป น ครู กฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ ครูและวิช าชี พครูการจัดการความรูเกี่ ย วกับวิช าชีพ ครูการสรา ง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องมีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อ
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่ อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมของ
วิชาชีพครูประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนดเพื่อเปนแบบอยางที่ดีมีจิตสํานึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและมีปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
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1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการ
จัดทําหลักสูตร รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตรปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1051104

จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เรียนรู การพัฒนาสติปญญา การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสราง
มนุษยสั มพันธ สําหรั บครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพัน ธในโรงเรียนและชุมชนฝกปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107

จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนวการบริหารจัดการบริการและแนะแนว
ในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการใหคําปรึกษาดาน
การศึ กษาและส ว นตั ว ของผู เ รี ย น หลั กและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา ฝกปฏิบัติการ
จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1023401

การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการจัด
การเรียนรู เทคนิค วิทยาการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหา
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยบูรณาการเนื้อหาในกลุม สาระการเรียนรู การบูรณาการการ
เรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นสร า งความรู ด ว ยตนเองทดลองจั ด การเรี ย นรู ใ น
สถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูก ารปฏิบัติใหเกิดผลจริง
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1061104

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู แนวคิด หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
พัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1032105

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหเหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นของผูเรียนการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตพัฒนาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการประเมินปรับปรุงสื่อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการใช น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ การประเมิ น จากแฟ ม สะสมงานการ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน แนวปฏิบั ติ
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสรางการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน
1043423

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการแนวคิดและแนวปฏิบัติในการวิจัยรูปแบบการวิจัยการวิเคราะหปญหาการเรียนรูการ
คนควาการศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูการใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและ
พัฒนาการเรียนรูการออกแบบการวิจัยการพัฒ นานวัตกรรมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
นักวิจัยการฝกปฏิบั ติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การอานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัยการนํา
ผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
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1063305

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1051106

การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริม
การมีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคมจิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของ
ผูมีจิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการจิตสาธารณะ หรืออาสา
เขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
4081410

ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.)
หลักการสาระสํ าคัญของกิ จ การลูกเสือและเนตรนารี กิจ กรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิ บัติการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตน
1002501

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของ
สถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนดการสังเกตปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปนสารสนเทศสําหรับ
การวิจัยการฝกออกแบบทดสอบขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการนําเสนอ
ผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ1โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติ งานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคการสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณจําลอง การทดลองสอนใน
สถานศึ กษาที่ เป นเครื อข ายฝ กประสบการณ วิ ชาชี พครู ภายใต การดู แลและนิ เทศของอาจารย นิ เทศก จาก
มหาวิ ทยาลั ยตนสั งกั ดและครู พี่เลี้ ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาพ
กําหนดการฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนทัง้ ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
การศึกษาผูเรียนรายกรณี(case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการทดลองสอนใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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สถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรม
สัมมนาการศึกษา
1004501

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณา
การความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตางๆการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเองการเลือกใชและ
ผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและพัฒนา
ผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะหปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
)ตอเนื่อง (โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผูเรี ยนการปฏิบั ติการวิ จัย เพื่ อพั ฒนาการเรีย นรู ) ตอเนื่อง (การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลการวิจัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1521211

ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา
3(3-0)
History of Buddhism
ศึ ก ษาแนวคิ ด ระบบความเชื่ อ ทางศาสนาในอิ น เดี ย ก อ นพุ ท ธกาลจนถึ ง ปริ นิ พ พาน
ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาตั้งแตพุทธปรินิพพานถึงปจจุบัน มูลเหตุการแยกเปนนิกายตาง ๆ การ
ขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในประเทศตาง ๆ มูลเหตุความเจริญและความเสื่อมในแตละประเทศ
ความเปนมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน
1521103

ภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Pali and Sanskrit Languages
โครงสรางของภาษาบาลี และสันสกฤตในเรื่องตัวอักษรและเสียง การอาน – การเขียน
และหลั ก ไวยากรณ สั น สกฤตขั้ น พื้ น ฐานความแตกต า งและความสํ า คั ญ ของภาษาทั้ ง สองในคั ม ภี ร
พระพุทธศาสนา เพื่อใหสามารถใฝหาความรูดวยตนเองจากคัมภีรตางๆ ในพระพุทธศาสนา
1521102

พระไตรปฎกและคัมภีรเกี่ยวเนื่อง
3(3-0)
Tipitaka and Related Scriptures
ความหมายของพระไตรปฎกความเปนมาและการจําแนกหมวดหมูโครงสรางและเนื้อหา
สังเขปของพระวินัยปฎกพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎกสาระสําคัญของพระไตรปฎกในฐานะเปน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
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คัมภีรชั้นตนประเภทและลําดับชั้นของคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตั้งแตชั้นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาและปกรณ
วิ เ ศษรวมทั้ งการสื บ ค น พระไตรป ฎ กฉบับคอมพิว เตอรดว ยการใช CD-ROMInternetทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
1521216

ปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Educational Philosophy in Buddhism
ความหมายและความสําคัญของแนวคิดคําสอนและหลักปฏิบัติของพุทธศาสนาในเชิง
ปรัชญาพระพุทธศาสนาในฐานะปรัชญาหลักคําสอนพื้น ฐานในปรัชญาการศึกษาในพระพุทธศาสนาใน
ทัศนะของนักปรัชญาการศึกษากระบวนการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตรการศึกษาในทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนาเชนพุทธทาสภิกขุพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) พุทธปรัชญากับการกําหนดจุดมุงหมายและหลักการแนวทางการจัดการศึกษาหลักการจัดการศึกษา
สาระการเรียนรูกระบวนการเรียนรู
1521214

ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Religions
จุดมุงหมายหลักการและวิธีการของวิชาศาสนาเปรียบเทียบเปรียบเทียบศาสนาเทวนิยม
กับศาสนาอเทวนิยมในประเด็นที่สําคัญ คือ กําเนิดศาสนา ศาสดา สาวก นิกายสําคัญ คัมภีรหลัก
มรรควิธี เปาหมายสูงสุด และอิทธิพลของคําสอนที่มีตอสังคมของศาสนิกนั้นๆ ในปจจุบัน
1522304

ธรรมนิเทศ
3(3-0)
Dhamma Supervision
หลักการ และวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา การแสดงธรรม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
การเทศนสอน การประชาสัมพันธเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่
ชุมนุมชน การแสดงปาฐกถา การอภิปราย การผลิตสื่อเพื่อการเผยแผ มนุษยสัมพันธเชิงพุทธ
1523419

สรรนิพนธทางพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Selected Texts of Buddhism
ตํ า ราเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาในภาคภาษาอั ง กฤษ ที่ ป ระพั น ธ โ ดยนั ก วิ ช าการ
พระพุทธศาสนาที่สําคัญของโลก ในหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร
และวิทยาศาสตร ฯลฯ พรอมกับใหผูศึกษาฝกการเขียน และบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
1521401

พุทธศาสนพิธีและพุทธวัฒนธรรม
3(3-0)
Buddhism Ceremonies and Buddhist Cultures
ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในการจัดศาสนพิธีตามเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยประจักษแจงในความหมายความสําคัญ ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น และคุณคา
ของพิธีกรรมนั้นๆ การออกแบบกิจกรรมเรียนรูการเรียนการสอน เพื่อไปสูภาคปฏิบัติจริง การใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
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1521402

พุทธวิธีการสอน
3(3-0)
Buddhist Approach For Teaching
คุณลักษณะความเปนกัลยาณมิตรของผูสอนที่มีตอผูเรียน 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 การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูและ
รูปแบบวิธีการสอน กระบวนการวิจัยพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวิเคราะหผลการเรียนรู การนํา
ผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
1521405

หลักการคิดในพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Thought Principles in Buddhism
รูปแบบการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ10 ประการ การออกแบบการสอนโดยประยุกต
โยนิโสมนสิการในการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดแกปญหาและคิด
ริเริ่มสรางสรรค การกําหนดแผนการสอน การใชสื่อและเทคโนโลยี การประเมินผลการเรียนรู
1521406

ธรรมบทศึกษา
3(3-0)
Dhammapada Studies
ความหมาย ประวั ติ โครงสราง และเนื้อหาสาระของธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท
วิเคราะหสืบคนสาระสําคัญของหลักพุทธธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม สังคมที่ปรากฏในอรรถกถาธรรม
บท สามารถสอนเชิงประยุกตโดยใชสื่อและเทคโนโลยีชวยสอนเพื่อบูรณาการกับการศึกษาในสังคมไทยได
อยางเหมาะสมและเชิงประจักษตอผูเรียน
1521407

ชาดกศึกษา
3(3-0)
Jataka Studies
แหลงที่มา ประวัติ โครงสราง เนื้อหา และแนวคิดที่ปรากฏในชาดกอิทธิพลของชาดกที่มี
ตอการศึกษาไทย การสอนแบบบูรณาการการวัดและประเมินผลการเรียนรู นําเสนอสื่อผสมชาดกไดอยางมี
ประสิทธิผลตอผูเรียน
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1521408

การศึกษาพุทธประวัติเชิงวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Teaching of the Buddha’sBiography
วิเคราะหพุทธประวัติในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และ
สารัตถะของพระพุทธเจาในแงพัฒนาการของศาสนา ความเปนธรรมราชาของพระพุทธเจา เทคนิค การ
ประกาศพระศาสนา สารธรรมจากพุทธสาวกพุทธสาวิกาคนสําคัญ รวมทั้งพุทธสุภาษิตที่เกี่ยวของกับการ
สอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใช
สื่อและเทคโนโลยีในการสอน
1521409

ศาสตรแหงการตีความเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Hermeneutics for Teaching of Buddhism
วิเคราะหเปรียบเทียบศาสตรแหงการตีความตามแบบตะวันออกและตะวันตก เพื่อทราบ
ความหมาย วิ ธี ก าร และชนิ ด ของการตี ค วาม โดยวิ เ คราะห คั ม ภี ร ชั้ น อรรถกถาและปกรณ วิ เ สสทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการสอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
1521410

นักปราชญทางพระพุทธศาสนาในสังคมปจจุบัน
3(3-0)
Buddhist Scholars in Present-Day Society
ปวงปราชญสําคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งในสังคมไทยและนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเปนที่
ยอมรับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอัตชีวประวัติ ผลงาน บทบาทตอสาธารณะชน ปฏิปทาที่งดงาม การเผยแผ
พระพุทธศาสนา การเสริมสรางความสงบสันติสุขตอสังคมโลก ขอคิด-คําคม ที่มีอิทธิพลและแรงบันดาลใจ
ใหกับสังคมไทยในปจจุบันเพื่อการสอน การออกแบบการสอน การสรางนวัตกรรมการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
1521411

การสอนจริยศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
Ethics Teaching for Basic Education
เขาถึงสารัตถะอรรถธรรมสัมพันธในการสอนจริยศึกษา การวิเคราะหหลักสูตร โครงสราง
เนื้อหา การวิเคราะหแบบเรียน กระบวนการสอน การออกแบบกิจกรรม การพัฒนาสื่อ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูทางจริยศึกษา การสาธิตการสอน การจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม การประเมินผล
พฤติกรรมจริยศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1521412

การศึกษาพุทธศิลปเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Buddhist Art
พัฒนาการพุทธศิลปะในอินเดียสูประเทศไทยสกุลศิลปะสมัยตางๆ ทั้งดานประติมากรรม
จิตรกรรมสุนทรียศาสตรจากพุทธศิลปในยุคตาง ๆกําเนิดของพระเครื่องในประเทศไทยยุคตาง ๆ ปรัชญา
ธรรมทางวั ต ถุ มงคล ความงดงามพุ ทธศิล ปใ นสมัย ตางๆ ในประเทศไทย การกํา หนดวัต ถุประสงคกั บ
กลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
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1521413

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา 3(2-2)
Innovation and Information Technology for Buddhism Teaching
ประเภท รูปแบบ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน หลักวิธีการผลิตโดยการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ฝกปฏิบัติการนําเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
รูปแบบตางๆเพื่อการสอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย
1521414

จิตวิทยาสําหรับครูพระพุทธศาสนา
3(3-0)
Psychology for Buddhism Teachers
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น กระบวนการเรี ย นรู ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นา
สุนทรียภาพและจริตตามหลักไตรสิกขา การอภิปรายจิตวิทยาความเปนครูในพระไตรปฎก จรรยาบรรณ
ความเป น ครู อุ ด มคติ การพั ฒ นาบุคลิ กภาพผูส อน การสรางภาวะผูนําการเรีย นการสอน การกําหนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย
1521415

การบริหารจิตและเจริญปญญา
3(1-3)
Mind and Wisdom Development
องคความรูแหงสมถะและวิปสสนา การฝกสวดมนตในพระสูตรที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จิตเจริญปญญาการฝกสมาธิในอิริยาบถตางๆ อยางมีสติ ฝกทักษะการกําหนดรูเทาทันและเห็นชัดในอารมณ
ที่มากระทบตามความเปนจริงการฝกบริหารจิตเจริญปญญาตามหลักสติปฏฐาน 4 การฝกทักษะคิดตาม
หลักโยนิโสมนสิการสัมปทาเพื่อเปนบุพนิมิตแหงมรรค7การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย
1524906

ศึกษาอิสระทางการสอนพระพุทธศาสนา
3(1-3)
Individual Study for Teaching of Buddhism
คนควาวิจัยภาคสนามทางการสอนพระพุทธศาสนา ที่สามารถประยุกตใชในกิจการทาง
พระพุ ท ธศาสนา มี ค วามอิ ส ระในการออกแบบการสอน การสร า งนวั ต กรรมการสอน การกํ า หนด
วัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย การใชสื่อและเทคโนโลยีโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่
ปรึกษาและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1524907

สัมมนาทางพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Seminar on Buddhism
สัมมนาปญหาการสอนพระพุทธศาสนาในประเด็นตางๆ โดยนําหลักพุทธธรรมและปญหา
สังคมปจจุบันมาตั้งเปนประเด็นปญหาแลวใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปราย เสนอความคิดเห็น การ
วิเคราะหหาทางออกรวมกัน รวมทั้งวิเคราะหหาแนวทางประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อแกปญหาสังคมปจจุบัน
การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย
1521501

การบูรณาการการสอนพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Integration of Buddhism Teaching
ความหมายบูรณาการ กระบวนการเสริมสรางจริยธรรม การบูรณาการระหวางบาน วัด
โรงเรียน และชุมชน การบูรณาการภายในวิชา การบูรณาการแบบสหวิชา การเรียนการสอนโดยผูเรียนใช
การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ฝกปฏิบัติการออกแบบการสอน การประยุกตศาสตรตางๆ
เพื่อการนําเสนอการเรียนการสอนการกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมาย
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1521502

การจัดการการเรียนรูพระพุทธศาสนา
3(2-2)
Learning Management of Buddhism
แนวคิด หลักการและรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู กระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวม การเรียนรูอยางมีความสุข การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิด การเรียนรูเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและ
ลั ก ษณะนิ สั ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นรูโ ดยผู เรี ย นใช ก ารวิจั ย เป น ส ว นหนึ่ง ของกระบวนการเรีย นรู
กระบวนการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร ปจจัยและตัวบงชี้วัดผลการดําเนินงาน การกําหนดวัตถุประสงคกับ
กลุมเปาหมาย การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1023105

การพัฒนาหลักสูตรพระพุทธศาสนาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2)
Development of Buddhism Curriculum for Basic Education
ความสําคัญ ขอบข ายสาระการเรีย นรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การออกแบบหนวยการเรียนรู ปญหาและแนวโนม
การพั ฒ นาหลั กสู ต รพระพุ ทธศาสนาในโรงเรีย น ฝกปฏิ บัติ ก ารพัฒ นาหลั กสูตรพระพุทธศาสนาระดั บ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1521217

พุทธศาสนสุภาษิตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Buddhist Verses
เขียนคําบาลีอักษรไทยและภาษาไทยถูกตองตามหลักภาษาอธิบายความกระทูตั้งใหสมกับ
ความหมายเดิมของธรรมที่ปรากฏไมสับสนวกวนใชภาษาและสํานวนโวหารที่เหมาะสมมีขอสรุปมีลักษณะ
เปนเทศนาโวหารตามรูปแบบการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมที่มีพุทธศาสนสุภาษิตที่กําหนดไว
1522408

การศึกษาระบบการปกครองของคณะสงฆไทย
3(3-0)
Introduction to Thai Monks Administrative System
พัฒ นาการระบบการปกครองคณะสงฆไทยจนถึงปจ จุบัน การเขีย นหนังสือราชการที่
เกี่ยวกับพระสงฆ 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 ที่เหมาะสมตอพระรัตนตรัย การออกแบบกิจกรรม การฝก
ปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลและพิธีกรรมตางๆ การจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจิตเจริญปญญา โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น การ
บรรพชาภาคฤดูรอน การกําหนดวัตถุประสงคกับกลุมเปาหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1521602

การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนา
2(1-2)
Measurement and Evaluation of Buddhism Learning
การวัดและประเมินผลการเรียนรูพระพุทธศาสนาตามระบบไตรสิกขา การประเมินตาม
สภาพจริง ตามหลักอริยวัฒิ5 หลักการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือ ที่ใช
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหผลการเรียนรู การนําผลการวิเคราะหไปใชเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนับหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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