หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พทุ ธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อนุมัติในการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑
๖
๗
๒๑
๓๙
๔๑
๔๒
๔๖

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ก
-คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๔๘

ภาคผนวก ข
-ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

๖๙

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนฯลฯ (ฉบับที่ ๒)
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี)
พ.ศ.๒๕๖๒
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
- มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

๑๑๖
๑๓๐
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๗
๑๔๑
๑๔๖
๑๔๗

ภาคผนวก ง
-คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภษาไทย (๔ ปี)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

๑๔๙
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๕

ภาคผนวก จ
- บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
- บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๗
๑๖๓

ภาคผนวก ฉ
-ประวัติและผลงานอาจารย์ประจำหลักสูตร

๑๖๗

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒
-------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

หมวดที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑
ภาษาไทย
: ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Teaching Thai Language
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
Bachelor of Education (Teaching Thai Language)
B.Ed. (Teaching Thai Language)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาและทักษะในการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา
ราชการของประเทศโดยจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและวิชาชีพเพื่อการสื่อสารทำงานร่วมกับคน
อื่นและถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๑

๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนิสิตไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) เพียงสาขาวิชา
เดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลั กสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบทำงาน
ราชการในตำแหน่ง ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือทำงานอื่นได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยสามารถเข้าทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้
(๑) ครูสอนภาษาไทย และวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน
(๒) ครูสอนภาษาไทยทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
(๓) ครูสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
(๔) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับภาษาไทย
(๕) เป็นบุคลากรทางการศึกษา
๙. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
๑. พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
๑-๔๘๐๗--XXXXX-XX-X
ที่

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

สถาบัน และปีพ.ศ.
ที่สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ
วิชาโท ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๘
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๐

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๒

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
๒. นางลำยอง สำเร็จดี
๓-๖๕๙๙-XXXXX-XX-X
ที่

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ

สถาบัน และปีพ.ศ.
ที่สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ(สาขาวิชา)

ผู้ช่วย
ศาสตราตารย์
(ด้านภาษาไทย)

กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๒๙
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ๒๕๑๓

๓. นางชูศรี เกิดศิลป์
๓-๖๕๐๖-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๑๒
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๑๔

๔. นางสุทธินี สาโพธิ์
๓-๖๐๙๙-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๕
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๒๓

๕. นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
๓-๖๕๙๙-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม.(การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๔
การศึกษา)
กศ.ม.(การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๗
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน คือ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ พิ จ ารณาในการวางแผนหลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พุทธศักราช ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็ นแผนหลักของการพัฒ นาประเทศ และเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๐ : คำนำ)
พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการที่ครูสอน
ไม่ตรงสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สถาบัน
ผลิตครูจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยการผลิตครูที่ตรงกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนและทำให้
ภาษาไทยจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีบทบาทในประชาคมอาเซียนต่อไป
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๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อมูลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งจะทำให้หลักสูตรและการสอนมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
สังคม สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภ าษาไทย ปัจจุบันภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามของภาษา หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอัน
ก่อให้เกิดความวิบัติของภาษาจนปัจจุบันหลายๆหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงรักษาภาษาไทยอัน
เป็นภาษาประจำชาติไม่ให้วิบัติ ถูกกลืนและอาจจะสูญสิ้นไปได้ในอนาคต
การส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาไทย เป็นกลไกด้านหนึ่งในการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่สืบ
ทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งภาษาไทยมีความเป็นมาควบคู่กับวิถีชีวิตของสังคมไทยมาช้านานการผลิต
ครู ภ าษาไทยมี ส่ ว นในการเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรม ประเพณี แ ละค่ านิ ย มที่ งดงามในความเป็ น ไทย สามารถ
แก้ปัญหาและสนองความต้องการของสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นภูมิปัญญาหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
๑๑.๓ สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดย
ปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่
วิช าชีพครู ปรับ ปรุงระบบเงิน เดือนและค่าตอบแทนครู พัฒ นาระบบความก้าวหน้ า ของครูโดยใช้ การ
ประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการพัฒ นาครูในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
และภาษา เป็นต้น
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็น
ฐานให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ได้บัณฑิตภาษาไทยที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีความเป็นไทย อีกทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในศาสตร์แห่งวิชาชีพครูและภาษาไทย สามารถนำหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาไป
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้งสามารถ
นำหลักการ และระเบียบวิธีการทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒ นาการศึกษาและงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ในการเป็ น ศู น ย์ กลางการศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นสังคม
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แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จึงเป็นการ
ดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าว
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
 หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก สามารถนำไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นิสิตจากสาขาวิชา
อื่นเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่กำกับดูแลและประสานงาน
หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
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หมวดที่ ๒
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑. ปรัชญา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของ
ความเป็นครู และจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม
ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๑.๒. วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
๑.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย
๑.๒.๒ มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
๑.๒.๓ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
๑.๒.๔ สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๕ เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาไทยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
๑.๒.๖ มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๒.๗ มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ปรับ ปรุงหลั กสู ตรการสอน. ๑. เชิญองค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ภาษาไทยให้ มี ม าตรฐานตาม ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนรวมในการ
และปรับปรุงหลักสูตร
กรอบคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๒. บันทึกการวิพากษ์หลักสูตร
แห่งชาติและคุรุสภากำหนด
๒. ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๓. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้
๑. ประเมินความพึงพอใจและความ
๑. รายงานผลการประเมินความพึง
สอดคล้องกับความต้องการของ ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สังคม อย่างบูรณาการ
๒. ติดตามความเปลี่ยนแปลงความ
๒. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ต้องการของสังคมและแนวโน้มในอนาคต
๓. พัฒนาบุคลากรด้านการ
๑. จัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ และ ๑. รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอนและบริการ
เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
สอน
วิชาการ ให้มีประสบการณ์จาก สมัยใหม่ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร
๒. หนังสือ/ตำรา/เอกสาร
การนำความรู้ทางสังคมไป
และอาจารย์ผู้บรรยาย
ประกอบการสอน
ปฏิบัติงานจริง
๒. จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ๓. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ และเผยแพร่
ผู้บรรยาย
๔. งานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการสอน
๓. สนับสนุนให้คณาจารย์นำรู้และทักษะที่ รูปแบบการสอน
ตนเองมีความเชี่ยวชาญให้บริการวิชาการ
แก่สังคม
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หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึ ก ษาใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิภ าค โดย ๑ ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ งออกเป็ น ๒ ภาค
การศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มี
ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตาม
เอกสารในภาคผนวก)
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
๒. การดำเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร
๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) หรือ ต้ องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด
๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์
๑) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
๒) ตามข้อบั งคับมหาวิท ยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) หรือ ต้ องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กำหนด
๒.๔ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิ สิ ตแรกเข้าศึกษาตามหลั กสู ต ร มีพื้ นฐานการเรียนรู้ที่ ต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษา
เทียบเท่าเพื่อสมัครเข้าศึกษามีมาตรฐานที่ต่างกัน ดังนี้
๒.๔.๑ วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียนแตกต่างกัน
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๒.๔.๒ ความแตกต่างด้านอายุ
๒.๔.๓ วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
๒.๔.๔ ปัญหาการปรับตัวทางสังคม
๒.๔.๕ วิถีชีวิตประจำวัน
๒.๔.๖ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
๒.๔.๗ ความคาดหวังและเป้าหมายของการศึกษา
๒.๕ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
๒.๕.๑ แยกกลุ่มนิสิตออกตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
๒.๕.๓ ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
๒.๕.๔ สร้างกลไกการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม
๒.๕.๕ จัดตั้งชมรมหรือหน่วยงานเพื่อให้นิสิตได้ให้ความช่วยเหลือกันและกัน
๒.๕.๖ จัดตารางสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
๒.๕.๗ ทำการศึกษาถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของการศึกษาของนิสิตเพื่อเป็นฐานข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการด้านวิชาการ
๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จำนวนนิสิต

๒๕๖๒
๖๐
๖๐
-

ชั้นปีที่ ๑
ชั้นปีที่ ๒
ชั้นปีที่ ๓
ชั้นปีที่ ๔
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๑๒๐
๑๘๐
๒๔๐
-

๒๕๖๖
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๖๐
๓๐๐
๖๐

๒.๗ งบประมาณตามแผน
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ

๒๕๖๒

ค่าบำรุงการศึกษา
๖๔๒,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน
๓๒๔,๐๐๐
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๔๘๐,๐๐๐
รวมรายรับ
๑,๔๔๖,๐๐๐

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑,๑๖๗,๐๐๐ ๑,๖๙๒,๐๐๐ ๒,๒๑๗,๐๐๐ ๒,๗๔๒,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐ ๙๑๘,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ ๑,๕๓๖,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐
๒,๗๘๗,๐๐๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐ ๕,๓๑๓,๐๐๐ ๖,๖๗๘,๐๐๐
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๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดำเนินการ
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๒. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
๓. ทุนการศึกษา
๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จำนวนนิสิต *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต

ปีงบประมาณ
๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๑,๐๘๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑,๖๑๐,๐๐๐

๑,๐๘๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑,๘๙๐,๐๐๐

๑,๒๙๖,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒,๓๘๖,๐๐๐

๑,๗๒๘,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๓,๐๙๘,๐๐๐

๒,๑๖๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓,๘๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๖๒๕,๐๐๐
๖๐
๒๗,๐๘๓

๓๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐
๑,๙๒๐,๐๐๐ ๒,๔๓๑,๐๐๐ ๓,๑๕๘,๐๐๐ ๓,๘๘๕,๐๐๐
๑๒๐
๑๘๐
๒๔๐
๓๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๓,๕๐๖
๑๓,๑๕๘ ๑๒,๙๕๐

๒.๘ ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิตที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปี จากสถาบั นอุดมศึกษาอื่นมา
ก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลั กสู ตรนี้ สามารถเที ยบโอนหน่ วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้อบังคับที่ มหาวิทยาลั ย
กำหนด โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน
ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอน
และการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญา
และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๙

โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ไม่น้อยกว่า
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๒.๒.๑ วิชาบังคับ
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
๒.๓.๑ วิชาเอก
๑) วิชาบังคับ
๒) วิชาเลือก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

๓๐
๑๘
๑๒
๑๒๐
๒๔
๓๖
๒๔
๑๒
๖๐
๖๐
๔๐
๒๐
๖
๑๕๖

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนว่ยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
๑) หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่ ม วิช า คื อ กลุ่ มวิช าภาษา กลุ่ ม วิช าสั งคมศาสตร์ กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ และกลุ่ มวิช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
และวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๓๐

หน่วยกิต

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่
๑.๑ วิชาบังคับ

จำนวน ๑๘ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๓๙
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๒๓๘

มนุษย์กับสังคม
กฎหมายทั่วไป
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปรัชญาเบื้องต้น
ศาสนาทั่วไป
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

มจร.

หน้า ๑๐

๑.๒ วิชาเลือก

จำนวน ๑๒ หน่วยกิต

๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๑๐๕
๐๐๐ ๑๐๖
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๑๑๘
๐๐๐ ๑๑๙
๐๐๐ ๑๒๐
๐๐๐ ๑๒๑
๐๐๐ ๑๒๘
๐๐๐ ๑๒๙
๐๐๐ ๑๓๐
๐๐๐ ๑๓๑
๐๐๐ ๑๓๕
๐๐๐ ๑๓๖
๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๒๑๒
๐๐๐ ๒๑๓
๐๐๐ ๒๔๑
๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

การเมืองกับการปกครองของไทย
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
ภาษาไทยเบื้องต้น
ภาษาไทยชั้นสูง
ภาษาจีนเบื้องต้น
ภาษาจีนชั้นสูง
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
ภาษาฮินดีชั้นสูง
วัฒนธรรมไทย
มนุษย์กับอารยธรรม
ชีวิตกับจิตวิทยา
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สันติศึกษา
ภาวะผู้นำ
หลักธรรมาภิบาล

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒๐ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาวิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐
พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘
ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๑๑

๐๐๐ ๒๖๐
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒
ธรรมนิเทศ
๐๐๐ ๒๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
๐๐๐ ๒๕๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๐๐๐ ๔๕๗
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

๒(๒-๐-๔
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒) (๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)

๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑
ความเป็นครูวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๐ ๑๐๒
ภาษาและวัฒนธรรม
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๑๐๓
จิตวิทยาสำหรับครู
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๒๐๔
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๒๐๕
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๐๖
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๐๗
การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน ๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๐๘
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓(๒-๒-๕)
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๙
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑
๒(๑-๒-๓)
๒๐๐ ๒๑๐
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
๒(๑-๒-๓)
๒๐๐ ๓๑๑
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓
๒(๐-๔-๒)
๒๐๐ ๔๑๒
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๖(๐-๑๘-๐)
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๒๐๔ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๑๒

๒๐๔ ๓๑๐
๒๐๔ ๓๑๑
๒๐๔ ๓๑๒
๒๐๔ ๓๑๓
๒๐๔ ๔๑๔
๒) วิชาเลือก
๒๐๔ ๒๑๕
๒๐๔ ๓๑๖
๒๐๔ ๓๑๗
๒๐๔ ๔๑๘
๒๐๔ ๔๑๙
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖

๒๐๔ ๔๒๗
๒๐๔ ๔๒๘
๒๐๔ ๔๒๙

การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๒๐ หน่วยกิต
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
วรรณคดีวิจารณ์
ภาษาไทยถิ่น
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการ
วิทยุและโทรทัศน์
สำนวนไทย
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
วรรณกรรมสมัยใหม่
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ภาษาเขมรในภาษาไทย
การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๐-๖-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
นิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ต้องเลือกศึกษาในรายวิชาเอกหรือวิชาเลือกหรือรายวิชา
อื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๑๓

๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา
รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๗
๐๐๐ ๑๐๘
๐๐๐ ๑๐๙
๐๐๐ ๒๑๐
๐๐๐ ๑๑๖
๐๐๐ ๑๔๗
๐๐๐ ๑๕๘
๐๐๐ ๒๖๒
๐๐๐ ๑๕๑
๒๐๐ ๑๐๑
๒๐๐ ๑๐๒

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๑๕
๐๐๐ ๑๓๙
๐๐๐ ๑๐๓
๐๐๐ ๑๑๗
๐๐๐ ๒๑๑
๐๐๐ ๑๔๘
๐๐๐ ๑๔๙
๐๐๐ ๒๕๙
๐๐๐ ๑๕๒
๒๐๐ ๑๐๓
๒๐๐ ๑๐๙

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปรัชญาเบื้องต้น
ศาสนาทั่วไป
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๑.๒ วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๑ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต
พระไตรปิฎกศึกษา**
ประวัติพระพุทธศาสนา**
ธรรมนิเทศ
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
๒.๒ วิชาชีพครู ๕ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๕ หน่วยกิต
ความเป็นครูวิชาชีพ
ภาษาและวัฒนธรรม
รวมหน่วยกิต
( ) ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๑.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต
การเมืองกับการปกครองของไทย
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
วัฒนธรรมไทย
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๒ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๗ หน่วยกิต
พระวินัยปิฎก**
พระสุตตันตปิฎก**
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๒.๒ วิชาชีพครู ๕ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
จิตวิทยาสำหรับครู
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑
รวมหน่วยกิต
**รายวิชาข้อสอบกลาง

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

หน่วยกิต
(๒)(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๒๐ (๔)
หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๒-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)
๒๒

มจร.

หน้า ๑๔

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๒
๐๐๐ ๒๓๘
๐๐๐ ๑๐๔
๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๐
๐๐๐ ๒๖๓
๐๐๐ ๒๖๑
๐๐๐ ๒๕๓
๒๐๐ ๒๐๔
๒๐๐ ๒๑๐

๒๐๔ ๒๐๑

รหัสวิชา
๐๐๐ ๑๐๑
๐๐๐ ๑๑๔
๐๐๐ ๑๕๐
๐๐๐ ๒๕๔
๒๐๐ ๒๐๕

๒๐๔ ๒๐๒
๒๐๔ ๒๐๓
๒๐๔ ๒๐๔
๒๐๔ ๒๑๕

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
กฎหมายทั่วไป
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๑.๒ วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต
การปกครองคณะสงฆ์ไทย**
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา**
ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
๒.๒ วิชาชีพครู ๕ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๓ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๓ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
รวมหน่วยกิต
( ) ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๔ หน่วยกิต
๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม**
ภาษากับการสื่อสาร**
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๓ หน่วยกิต
พระอภิธรรมปิฎก**
ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
๒.๒ วิชาชีพครู ๓ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๑๑ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๑ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต
วรรณคดีไทยปริทัศน์
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
หลักภาษาไทย
๒) วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
รวมหน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)

๓(๓-๐-๖)
๒๒(๒)
หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๒-๔)
๓(๒-๒-๕)

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒๑

มจร.

หน้า ๑๕

**รายวิชาข้อสอบกลาง
รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๕
๒๐๐ ๓๐๖
๒๐๐ ๓๐๗
๒๐๐ ๓๑๑

๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘

๒๐๔ ๓๑๖

รหัสวิชา

๐๐๐ ๓๕๖
๒๐๐ ๓๐๘

๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

๓๐๙
๓๑๐
๓๑๒
๓๑๑
๓๑๓

๒๐๔ ๓๑๗
xxx xxx

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ---- หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๒๑ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
๒.๒ วิชาชีพครู ๗ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๕ หน่วยกิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒ หน่วยกิต
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๑๔ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๔ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๑๑ หน่วยกิต
วิวัฒนาการของภาษาไทย
ร้อยกรองไทย
คติชนวิทยา
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๒) วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต
วรรณคดีวิจารณ์
รวมหน่วยกิต
( ) ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ---- หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๒๐ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๒.๒ วิชาชีพครู ๓ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๑๖ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๖ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๑๔ หน่วยกิต
การใช้ภาษาไทย
การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
๒) วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต
ภาษาไทยถิ่น
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๒ หน่วยกิต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หน่วยกิต

(๒)(๑-๒-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๐-๔-๒)

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๒๒(๒)

หน่วยกิต

๑(๑-๒-๔)
๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
รวมหน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๒(๒-๐-๔)
๒๒

มจร.

หน้า ๑๖

รหัสวิชา

๒๐๐ ๔๑๒

รหัสวิชา

๐๐๐ ๔๕๗

๒๐๔ ๔๑๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒

xxx xxx
xxx xxx

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ---- หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๖ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู ๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ --- หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๖ หน่วยกิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รวมหน่วยกิต
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รายวิชา
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ---- หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๑๗ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๒.๒ วิชาชีพครู --- หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ --- หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ --- หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ๑๖ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๖ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๓ หน่วยกิต
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๒) วิชาเลือก ๑๓ หน่วยกิต
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์
สำนวนไทย
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๔ หน่วยกิต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต

๖(๐-๑๘-๐)
๖

หน่วยกิต

๑(๑-๒-๔)

๓(๐-๖-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒๑

๓.๑.๕. คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

หน้า ๑๗

๓.๒. ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สถาบัน และปีพ.ศ.
ที่
คุณวุฒิ(สาขาวิชา)
เลขประจำตัวประชาชน
ทางวิชาการ
ที่สำเร็จการศึกษา
อาจารย์
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๘
๑. พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๕๐
๑-๔๘๐๗--XXXXX-XX-X
วิชาโท ภาษาไทย)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๒๙
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ๒๕๑๓

๒. นางลำยอง สำเร็จดี
๓-๖๕๙๙-XXXXX-XX-X

ผู้ช่วย
ศาสตราตารย์
(ด้านภาษาไทย)

๓. นางชูศรี เกิดศิลป์
๓-๖๕๐๖-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๑๒
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๑๔

๔. นางสุทธินี สาโพธิ์
๓-๖๐๙๙-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๕
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ๒๕๒๓

๕. นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
๓-๖๕๙๙-XXXXX-XX-X

อาจารย์

กศ.ม.(การวิจัยและประเมินผล มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๔
การศึกษา)
กศ.ม.(การประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐
การศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๓๗
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

หมายเหตุ ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ดูที่ภาคผนวก ฉ
๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จะนิมนต์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การสอนภาษาไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็ นไปตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
พิจารณาเห็นสมควร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ตลอดระยะเวลาการศึ ก ษา นิ สิ ต คณะครุ ศ าสตร์ ได้ อ อกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ โดยตรงกั บ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะการเป็นครูมืออาชีพ และจากผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี ซึ่งนิสิต
ทุ ก คนต้ อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา ๑ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา ๒ ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ใน
สถานศึกษา ๓ และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (๔ ภาคการศึกษา)
การจัดให้นิสิตไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ๔ ภาคการศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ได้แก่
- ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานบริหารของโรงเรียน
- ศึกษาและบริการชุมชน
- งานด้านวิชาการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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วิธีการจัดการเรียนการสอน
- การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์
- การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน
- การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารของ
โรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๑.๒ มีสถานะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดต่อ
การศึกษาและผู้อื่น
๔.๑.๓ มีสถานะประจำสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
๔.๑.๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
๔.๑.๓.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ
๔.๑.๓.๓ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๓.๔ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
๔.๑.๓.๕ การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย
๔.๒ ช่วงเวลา
๔.๒.๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีที่ ๑ (เวลา ๕ สัปดาห์)
๔.๒.๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๒ (เวลา ๕ สัปดาห์)
๔.๒.๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีที่ ๓ (เวลา ๕ สัปดาห์)
๔.๒.๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีที่ ๔ (เวลา ๑๘ สัปดาห์)
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๔.๓.๑ การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ จัดให้ ฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึก ษา ๔ – ๖ ชั่ว โมง/
สัปดาห์ ประมาณ ๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา ในรายวิชา
๒๐๐ ๑๐๙
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑
๒ (๑-๒-๓)
๒๐๐ ๒๑๐
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
๒ (๑-๒-๓)
๒๐๐ ๓๑๑
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓
๒ (๐-๔-๒)
๔.๓.๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดให้ปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษา เต็ม
เวลาในรายวิชา
๒๐๐ ๔๑๒
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๖ (๐-๑๘-๐)
๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน มุ่งเน้นในรายวิชาเฉพาะสาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการ
การสอนภาษาไทย เป็นต้น และทำการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับวิชาชีพครู ในชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเป็น ปีปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์
๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ
โครงงานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย นิสิตสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจในรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนโดยมีอาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ส่วนการวิจัย
ในชั้นเรียนนั้นนิสิตครูต้องกำหนดปัญหาการวิจัยตามสภาพจริงของนักเรียนที่ตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตาม
สถานศึกษา
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๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถทำวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๑ และ๓ และภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปีที่ ๒ และ๔
๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
มีการปฐมนิเทศนิสิต อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ในการเป็นที่ปรึกษา
และให้คำแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การทำวิจัยในชั้นเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ าวหน้าในการฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ การทำวิจัยในชั้ นเรีย น จาก
รายงานผลการพัฒนางานโดยนำเสนอในรูปแบบของเอกสารประกอบการประเมิน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
และนำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยง เป็นผู้
ประเมินผลงานตามเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
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หมวดที่ ๔
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
๑. ด้านบุคลิกภาพ

๒. ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวนิ ัยใน
ตนเอง

๓. ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔. จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
๑. มีการสอดแทรกเรื่องการสำรวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ
การแต่ งกาย การเข้าสั งคม และศาสนพิ ธี เทคนิ คการพู ด การสื่ อสาร การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชา และในโครงการ/
กิจกรรม
๒. มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ พั ฒ นานิ สิ ต ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ เช่ น
โครงการปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความ
เป็นครู และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู
๑. ในรายวิชามีการกำหนดให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรอง
หัวหน้า มีเลขานุการกลุ่ม
๒. ในรายวิ ช าและในหลั ก สู ต รมี ก ารกำหนดให้ นิ สิ ต จั ด โครงการ/
กิจ กรรมจิ ต อาสา โครงการ/กิจ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนและโรงเรีย น โครงการ/
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรม
เสริมความเป็นครู
๑. ในรายวิช ามีการให้นิ สิ ตใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการค้น คว้ า
ข้อมูล และนำเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่ อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒ นา
ทักษะทางวิชากชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ในรายวิชามีการใช้ไลน์( Line) ใช้เฟสบุ๊ค(facebook) ใช้ยูทูป(You
Tube) และใช้น วัตกรรมการและเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัย ใหม่ อื่น ๆ ในการ
เรียนการสอน และการบรรยาย
๓. มี การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมอบรมมทั กษะการใช้ น วั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาและการใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่
๑. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความเป็นครูอยู่เกือบทุ กรายวิชาที่ มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์
ผู้สอนทุกท่านมีการสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน
๒. ในการจั ดโครงการ/กิจกรรมที่ ท างหลั กสู ตร/ทางคณะครุศาสตร์
ดำเนินการจัดให้ มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากการฟังการบรรยาพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากร
พิเศษที่ทางหลักสูตร/ทางคณะครุศาสตร์ เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึ ก ษา โครงการสั ม มนานิ สิ ต ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา และ
โครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่างๆ
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๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวมในการเรียนการสอน
(๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน
(๓) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา
(๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
(๒) อภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
(๔) นิสิตประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
๒) ด้านความรู้
๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นำเสนอผลงาน
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ
(๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา
(๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
(๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ
(๕) ศึกษาดูงาน
๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นำเสนอผลงาน
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทำงานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) มอบหมายงานกลุ่ม
(๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
(๔) ศึกษาดูงาน
๔.๓) กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
(๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการทำงานร่วมกับเพื่อน
(๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑) ผลการเรี ยนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
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๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ
(๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
(๓) นำเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ทดสอบย่อย
(๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
(๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย
(๔) นำเสนอผลงาน
๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู และวิชาเอก
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน
ที่ ได้ รั บ มอบหมายทั้ งด้ านวิช าการและวิช าชีพ และสามารถพั ฒ นาตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง ประพฤติต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มี
ความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
(๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning)
(๓) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study)
(๔) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification)
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)
(๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive lecture)
(๗) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning)
(๘) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
(๙) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) วัดและประเมิน จากการสั งเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง (Authentic
Approach)
(๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(๓) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
(๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
(๕) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
(๖) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๗) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๒) ด้านความรู้
๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
(๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้
และเนื้ อหาวิชาที่สอนอย่างลึ กซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พั ฒ นาผู้ เรี ย นโดยมี ผ ลลั พ ธ์การเรี ย นรู้แ ละเนื้อ หาสาระด้ านมาตรฐานผลการเรีย นรู้ด้ านความรู้ข องแต่ล ะ
สาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
(๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ ธรรม สามารถเผชิญและเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
(๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน
๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทฤษฎี ส รรสร้ า งนิ ย ม (Constructivism) โดยให้ ผู้ เรี ย น
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง
(๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning)
(๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)
(๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
(๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
(๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน
(๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
(๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)
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(๙) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
(๑๑) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-based learning )
(๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ
(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
(๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของความรู้
(๔) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า
(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้ าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
(๓) สร้ างและประยุ ก ต์ใช้ ค วามรู้จากการทำวิจั ย และสร้างหรือ ร่ว มสร้างนวัต กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม
(๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning)
(๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking skills)
(๓) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning)
(๔) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)
(๕) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning)
(๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)
(๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development)
(๘) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed Learning)
(๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning)
(๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning)
(๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method )
(๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
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๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพและทางสังคม
(๒) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(๔) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน
(๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม
(๒) ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(๑) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
(๒) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action)
(๓) การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองานวิชาการ
(๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective
thinking)
(๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)
(๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning)
(๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๔.๓) กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา
(๓) วัดและประเมิ น จากผลการนำเสนองานเป็น กลุ่ ม การเป็น ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ดี ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
(๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑) ผลการเรี ยนรู้ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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(๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน
การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีใน
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์
(๒) การสื บ ค้ น และนำเสนอรายงานประเด็ น สำคัญ ด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๓) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ
(๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL)
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ ด้าน
การศึกษา
(๒) วัดและประเมิน จากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญการศึกษาที่มีการ
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
(๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๖.๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พื้นที่
(๒) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
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(๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิ ดเป็น ทำเป็น โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
(๔) สร้ างบรรยากาศ และจั ดสภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น แหล่ งวิท ยาการ เทคโนโลยี
วัฒ นธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและ
สร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำทั กษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรียนและการ
พัฒนาตนเอง
๖.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL)
(๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอน
กับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK)
(๓) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
(๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach)
(๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning)
๖.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(๓) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
(๒ ) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา
๒) ด้านความรู้
(๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา
(๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
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(๓) สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
(๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก
(๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓) ด้านทักษะทางปัญญา
(๑) สามารถค้นหาข้อมูล ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน
(๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
(๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถทำงานเป็นทีม
(๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้
(๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู และวิชาเอก
๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น มีความ
สามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
(๔) มี ความกล้ าหาญและแสดงออกทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม สามารถวินิ จ ฉัย จั ดการและคิ ด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความ
ไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
๒) ด้านความรู้
(๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ
จิ ตวิท ยาการเรีย นรู้เพื่ อจั ดการเรี ย นรู้ และช่ วยเหลื อ แก้ไขปั ญ หาส่ งเสริมและพั ฒ นาผู้ เรียนหลั ก สู ต รและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยนและภาษาเพื่อการ
สื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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หน้า ๓๐

กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบู รณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้
(๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและนำไปประยุกต์ใ ช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย
(๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒ ธรรม สามารถเผชิญ และเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน
(๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน
๓) ทักษะทางปัญญา
(๑) คิ ด ค้ น หา วิ เคราะห์ ข้ อ เท็ จ จริง และประเมิ น ข้ อ มู ล สื่ อ สารสนเทศจากแหล่ งข้ อ มู ล ที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒ นางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
(๒) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้นำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์
(๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม
(๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและนำมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม
(๒) ทำงานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ทำงานเป็ น ที ม เป็ น ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ เรี ย น
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
(๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
(๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การทำงาน การ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน
๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
(๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูต รรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมิน ผู้ เรีย น การบริห ารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพื้นที่
(๒) มีความสามารถในการนำความรู้ท างจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็ นรายบุ คคล
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความแตกต่างระหว่า ง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดทางกาย
(๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึ กการปฏิบั ติให้ ท ำได้ คิดเป็น ทำเป็ น โดยบู รณาการการทำงานกับการเรียนรู้และคุณ ธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญที่สุด
(๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ
(๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการ
พัฒนาตนเอง

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

รายวิชา

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทัว่ ไป
General Law
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Technique of Higher Learning
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป Religions
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร Language and Communication
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Linguistics
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Logic
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย Basic Statistics and Research
ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน Economics in Daily Life
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Man and Environment
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน Current World Affairs
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Basic English
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง Advanced English
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น Basic Sanskrit
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง Advanced Sanskrit

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๕. ทักษะการ
๔. ทั กษะความสั ม พั น ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓








































































































































































































































































































































































































































































๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.







หน้า ๓๓

รหัสวิชา

๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐
๐๐๐

๑๒๐
๑๒๑
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๕
๑๓๖
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๔๑

๐๐๐ ๒๔๒
๐๐๐ ๒๖๔
๐๐๐ ๒๖๕
๐๐๐ ๒๖๖

รายวิชา

ภาษาไทยเบื้องต้น
Basic Thai
ภาษาไทยชั้นสูง
Advanced Thai
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนชั้นสูง
Advanced Chinese
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
Advanced Japanese
ภาษาฮินดีเบื้องต้น Basic Hindi
ภาษาฮินดีชั้นสูง
Advanced Hindi
วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
มนุษย์กับอารยธรรม Man and Civilization
ชีวิตกับจิตวิทยา
Life and Psychology
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
Physical Science and Technology
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Computer and Information
Technology
สันติศึกษา Peace Education
ภาวะผู้นำ Leadership
หลักธรรมาภิบาล Good Governance

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๕. ทักษะการ
๔. ทั กษะความสั ม พั น ธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ การสื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓ ๔ ๑
๒
๓











































































































































































































































































































































๑. คุณธรรม จริยธรรม

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๒. ความรู้

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.









































































หน้า ๓๔

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping)

ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รหัสวิชา

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑
๒
๓







































































































 





































 





































 





































 





































 





































 



























































































































































































๑.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

๑. วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา Tipitaka Studies
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
Vinaya Pitaka
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
Suttanta Pitaka
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก Abhidhamma Pitaka
ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา History of Buddhism
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกี รรมพระพุทธศาสนา
Buddhist Festival and Traditions
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย Thai Sangha Administration
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ Dhamma in English
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ Research and Literary Works on Buddhism
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา Dhamma Communications
ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ Buddhist Meditation I
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ Buddhist Meditation II
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ Buddhist Meditation III
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ Buddhist Meditation IV
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ Buddhist Meditation V
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ Buddhist Meditation VI
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ Buddhist Meditation VII









๒. ความรู้

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มจร.

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

หน้า ๓๕

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
๑

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๒ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน
๒๐๐ ๓๐๘ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

๒

 

๓

๔

ความรู้
๑

๒

๓

ทักษะทางปัญญา
๔

๑

๒

๓

๔

ทักษะ
ความสัมพันธ์ฯ
๑ ๒ ๓



ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ
๑ ๒ ๓

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
๑

๒

๓

๔

๕

 


  



   


 



 









 






 





 


 
 


 




  
  
 
   
 
       



  

  
    
        

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


 
 
  
 
  
     

มจร.

หมาย
เหตุ

หน้า ๓๖

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
๑
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๑๐๑
วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒๐๔ ๒๐๒
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๒๐๔ ๒๐๓
วรรณคดีไทยปริทัศน์
๒๐๔ ๒๐๔
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
๒๐๔ ๒๐๕
หลักภาษาไทย
๒๐๔ ๓๐๖
ร้อยกรองไทย
๒๐๔ ๓๐๗
คติชนวิทยา
๒๐๔ ๓๐๘
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๒๐๔ ๓๐๙
การใช้ภาษาไทย
๒๐๔ ๓๑๐
การวิจยั และนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๓๑๑
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
๒๐๔ ๓๑๒
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๒๐๔ ๓๑๓
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
๒๐๔ ๔๑๔
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๓๑๕
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
๒๐๔ ๓๑๖
ภาษาไทยถิ่น
๒๐๔ ๓๑๗
สำนวนไทย
๒๐๔ ๓๑๘
วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๑๙
วรรณคดีวิจารณ์

๒

๓

ความรู้
๔

๑

๒

๓

ทักษะทางปัญญา
๔



๑

๒

๓

๔









ทักษะ
ความสัมพันธ์
๑ ๒
๓

ทักษะการ
วิเคราะห์
๑ ๒ ๓




























 








๕






๔







๓










๒







๑








วิทยาการจัดการเรียนรู้

















































รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช




มจร.

หน้า ๓๗

หมาย
เหตุ

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
๑
๒๐๔ ๔๒๐
๒๐๔ ๔๒๑
๒๐๔ ๔๒๒
๒๐๔ ๔๒๓
๒๐๔ ๔๒๔
๒๐๔ ๔๒๕
๒๐๘ ๔๒๖
๒๐๔ ๔๒๗
๒๐๔ ๔๒๘
๒๐๔ ๔๒๙

ทักษะภาษาเพือ่ การสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและ
โทรทัศน์
สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
วรรณกรรมสมัยใหม่
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
ภาษาเขมรในภาษาไทย
การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย

๒

๓

ความรู้
๔

๑

๒

๓

ทักษะทางปัญญา
๔

๑

๒





๓

๔

ทักษะ
ความสัมพันธ์
๑ ๒
๓









รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

วิทยาการจัดการเรียนรู้
๑

๒

๓






ทักษะการ
วิเคราะห์
๑ ๒ ๓



๔

๕

























มจร.



  

หน้า ๓๘

หมาย
เหตุ

หมวดที่ ๕
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
ให้ กำหนดระบบการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ก ารเรียนรู้ของนิ สิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณ ภาพภายในของสถาบั น อุดมศึก ษาที่ จะต้อ งทำความเข้าใจตรงกัน ทั้ งสถาบั น และนำไปดำเนิ น การจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ น ไปตามแผนการสอน มี ก ารประเมิ น ข้อ สอบโดยผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ
ภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(๑) ภาวะการได้งานทำของบัณ ฑิ ต ประเมินจากบั ณ ฑิ ตแต่ล ะรุ่น ที่จบการศึกษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น
(๓) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสิต
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(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จำนวนโครงงานที่นิสิตได้จัดทำและได้รับการ
ยอมรั บ จากสั งคมจนได้รั บ การเผยแพร่ต่อ สาธารณะ (ข) จำนวนรางวัล ทางสั งคมและวิช าชีพ (ค) จำนวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (ง) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของ
เวลาการศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๓.๑.๒ ผ่ านการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ เป็น ระยะเวลา ๑ ปี ตามกำหนดของหลั กสู ตรและ
มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
๓.๑.๓ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ ๖
การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ มีการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ตลอดจนภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ตรงสาขาวิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการสอนและภาษา ซึง่ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยด้านการสอนและสาขาวิชาการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
(๒) การเพิ่ม พู น ทั กษะการจัด การเรียนการสอนที่ ทัน สมั ยและบู รณาการกับ พุ ท ธวิธีการสอน
ตลอดจนการประเมินผลที่ทันสมัยและตามสภาพจริง
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(๑) การมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมบริการวิช าการแก่ ชุม ชนที่ เกี่ยวข้ องกับ การพั ฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและการสอนภาษาไทย
(๓) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
(๔) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ
(๕) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจัดและ
หน่วยงานภายนอก
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หมวดที่ ๗
การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน ๕ รูป/คน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ในการ
บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ งแต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน
๑.๒ จั ด ให้ มี อ าจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ผ ลงานวิ ช าการเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน
๑.๓ มี ก ารควบคุ ม ภาระงานและผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี
๑.๕ มีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
๒. บัณฑิต
๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
๒.๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี
และแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า
๓.๕๑ (จากระดับ ๕)
๓. นิสิต
๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบและกลไก โดยกำหนดคุณ สมบัติของนิสิ ตให้
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
๓.๒ มีก ระบวนการในการส่ งเสริมและพั ฒ นานิ สิ ต มีการวางแผนการดำเนิ นงานอย่ างเป็น ระบบ
มีกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริ มสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตสำนึกสาธารณะ
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๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกันหรือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความสำเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพื่อนำมาพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร
๔. อาจารย์
หลั ก สู ตรมีกระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรั บ อาจารย์ใหม่ การคัด เลื อ ก
อาจารย์ โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาไทย และความมุ่งมั่น
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการสอนภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องนำไปสู่การมีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตร
๔.๒ การบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับ คุ ณ วุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ส่งเสริมจูงใจสนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีป ระสิทธิภาพ ทำ
ให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕๑ (จาก
ระดับ ๕)
ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรีย มไว้ส ำหรับ การปรับ ปรุ งหลั กสู ตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทำให้ บ รรลุ เป้ าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒ นาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้
อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทาง
วิชาการให้ได้ ดังนี้
(๑) ผลงานวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี หรือ
(๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน ๑ เรื่อง
ต่อปี หรือ
(๓) เอกสารประกอบการสอน/หนั ง สื อ /ตำรา/งานแปล ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ประเภทใดประเภทหนึ่ง จำนวน ๑ เรื่องต่อปี
ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการประเมินความพึง
พอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ (จากระดับ ๕)
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการบริห ารจั ดการให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบ
หลักสูตรมีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา มีการประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการกำกับให้เป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.๒
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความชำนาญใน
เนื้อหา ทั้งนี้คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน โดยมีการกำกับให้
อาจารย์ทุกท่านจะต้องมีการทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา และมีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผลการ
ดำเนินการของประการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่าง
ครบถ้วน
ส่งเสริมให้ อาจารย์ จั ดกิจ กรรมที่ เป็น กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับ
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน
๕.๓ การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือ
การประเมินที่ห ลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่ า การ
สังเกตพฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลั ก สู ต รโดยการสนั บ สนุ น ของคณะครุ ศ าสตร์ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มทางกายภาพทั้ งห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา
ประกอบด้วย ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้นให้เพียง
และทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต โดยมีการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน มี
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ต่ อ สิ่ งสนั บ สนุ น การเรียนรู้ ม ากกว่า ๓.๕๑ คะแนน (จากระดั บ ๕
คะแนน)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๗. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
๑
๒
(๑) คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(๒) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ ส อดคล้ องกั บ X
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี)
(๓) มีร ายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์ X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(๔) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิช า และรายงานผล X
X
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ X
X
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนิ สิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล X
X
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว
(๘) คณาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศ อบรมหรื อ X
X
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
(๙) คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับ การพัฒ นาทางวิชาการ และ/หรือ X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จำนวนบุ คลากรสนับ สนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ X
X
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณ ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๓) นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเป็ น ครู X
X
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่กำหนดและเป็นประจำทุกปี
(๑๔) มีการจัดประสบการณ์ บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน X
X
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา
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หมวดที่ ๘
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบ
คำถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ
- ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจข้อมูลจาก
- นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย ๓ คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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เอกสารแนบ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ภาคผนวก ก
คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
*********************************

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ จำนวน ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑
มนุษย์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Society )
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม
ประชาสังคม กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๐๒
กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(General Law)
ศึกษาความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลั กษณะทั่วไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗
เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๒) (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาค
นิพนธ์
๐๐๐ ๑๐๘
ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึ ก ษาความหมายและขอบเขตของปรั ช ญา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างปรัช ญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒ นาการของปรัช ญาตะวันออกและ
ปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙
ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(Religions)
ศึก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ความสำคั ญ คุ ณ ค่ าของศาสนา ประวัติ พั ฒ นาการ หลั กใน
การศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกัน
และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อ สังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔
ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการ
เรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๐๐๐ ๑๑๕

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย
และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙
คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่า
ความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมาย
เซต ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์
เซต จำนวนจริง ระบบจำนวนจริง คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การดำเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์
อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนั ตตลักขณสูตรหรือในสูตรอื่นๆ บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ การ
หาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะ
เป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิ จัยลักษณะและ
ประเภทการวิจั ย ขั้น ตอนการวิจั ย รู ป แบบการวิจั ย การเขี ย นโครงร่างการวิ จัย และการเขี ย นรายงาน
ผลการวิจัย
๒) วิชาเลือก จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓
การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Politics and Thai Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของ
ไทยสถาบั น ทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบี ยบการ
ปกครองของไทยและพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
๒ (๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่
เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวกับมนุ ษย์ แนวคิดการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล้ อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาว
พุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article) การใช้กาล
(Tense) การสร้ า งประโยค (Sentence) การใช้ บุ รพบท (Preposition) สั น ธาน (Conjunction) ฝึ ก ทั ก ษะ
เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีรูปประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗
ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการ
อ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘
ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษร
และเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ
บุ รุ ษสรรพนาม นิ ย มสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สั ม พัน ธสรรพนาม กริยาศัพ ท์ ส่ ว นประกอบของกริย า
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่
เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙
ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยย
ศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชัน
ตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยค
ปฏิเสธ แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
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๐๐๐ ๑๒๐

ภาษาไทยเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Thai)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่
ฟั ง พู ด ทั ก ทาย ขอบคุ ณ ขอโทษ ขออนุ ญ าต แนะนำตั ว เอง แนะนำผู้ อื่ น บอกชื่ อ สิ่ ง ของที่ ใช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑
ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟั งข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิล ป์ การอ่าน
หนังสือพิมพ์และตำราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘
ภาษาจีนเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน
การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙
ภาษาจีนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาจี น เน้ น การสนทนาโดยอาศั ย ข้ อ มู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการอ่าน
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑
ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
ฝึ กทั กษะในการฟั ง พู ด อ่ าน และเขียนภาษาญี่ ปุ่ น เน้ นการสนทนาโดยอาศัย ข้อมู ล จาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ฝึกการฟัง
อ่านเขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน
๐๐๐ ๑๓๖
ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน
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๐๐๐ ๒๑๑

วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒ นธรรม พัฒ นาการของวัฒ นธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ไทยกับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒
มนุษย์กับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน
ความหมายของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และพั ฒ นาการของอารยธรรมตะวั น ออกและตะวั น ตกในยุ ค ต่ า งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิด สร้างสรรค์ ในรู ป แบบต่างๆ การแลกเปลี่ ย นกั น ระหว่างอารยธรรมตะวัน ออกกั บ
ตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๑๓
ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพัฒ นาการและองค์ป ระกอบของชีวิต ความสั มพั น ธ์ของจิตวิท ยากั บการดำรงชี วิต
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดำรงอยู่
ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑
วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต การขนส่ ง การสื่ อ สาร เทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญาไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Computer and Information Technology)
ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่ อ สาร องค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ ระบบดิ จิ ทั ล ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทต่ า งๆ
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒ นาระบบ ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ
จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔
สันติศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Peace Education)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและ
ศาสนาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมี
ขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข
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๐๐๐ ๒๖๕

ภาวะผู้นำ
๒ (๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่
๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้นำกับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้อง
ดีงามและความเปลี่ ยนแปลงที่ส ร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสั ยทัศน์ผู้ นำ ผู้ นำกับการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง กรุ ณ า โดยอาศั ย องค์ ค วามรู้ ภ าวะผู้ น ำตามทฤษฎี ต ะวั น ตกและภาวะผู้ น ำในทาง
พระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและ
ระดับโลกที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก
๐๐๐ ๒๖๖
หลักธรรมาภิบาล
๒ (๒-๐-๔)
(Good Governance)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หน่วยกิต
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา จำนวน ๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗
พระไตรปิฎกศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึกษากำเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจำแนกโครงสร้างและ
เนื้ อหาสาระพระไตรปิฎ กคำอธิบ ายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษรลำดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘
พระวินัยปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา
สาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙
พระสุตตันตปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้างของพระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เลื อ กศึ ก ษา
วิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสำคัญที่
น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๐
พระอภิธรรมปิฎก
๒ (๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึก ษาประวัติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิ ธ รรมปิ ฎ ก เนื้ อ หาสาระ
ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป
และนิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘
ประวัติพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่น
ของพระพุทธศาสนา การแยกนิ กายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การ
ใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต
๐๐๐ ๒๕๙
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกต์การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒
ธรรมนิเทศ
๒ (๒-๐-๔)
(Dhamma Communication)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการ
พัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย
๐๐๐ ๒๖๓
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒ (๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว)วัดพระเชตุพน
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี(วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยา
ของอาจารย์พร รัตนสุ วรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
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ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ จำนวน ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็ นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓
สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
นำไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกำหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด
๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๓
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับ
อินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การ
เกิด ของไตรสิ กขาและไตรลั ก ษณ์ หลั ก ธรรมที่ ค วรรู้ได้ แก่ วิปั ส สนู ป กิเลส ๑๐ วิปั ส สนาญาณ ๑๖ ปฏิ บั ติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิ
ปักขิยธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบ
อารมณ์
๐๐๐ ๓๕๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
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๐๐๐ ๔๕๗

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑ (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสำนัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปั จจุบัน เปรียบเทีย บกับมหาสติปัฏ ฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัส สนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม และนั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑
ความเป็นครูวิชาชีพ
๓ (๓-๐-๖)
(Professional Teacher)
รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงาน
ครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะสำคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริม
การเรียนรู้ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
๒๐๐ ๑๐๒
ภาษาและวัฒนธรรม
๓ (๒-๒-๕)
(Language and Culture)
รู้ เข้าใจ และตระหนั กถึงความสำคัญ ของภาษาไทย วัฒ นธรรมไทย การส่ งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สั งคมและการดำเนิ น ชี วิต เพื่ อ การสื่ อสารและพั ฒ นาความเป็ น ครูมื อ อาชี พ รวมทั้ งสามารถใช้ ภ าษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู
๓ (๒-๒-๕)
(Psychology for Teachers)
รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาการให้ คำปรึกษาและการแนะแนว การให้ คำปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้ ส ามารถใช้
กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ
โดยคำนึ งถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน รวมทั้ง
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒-๒-๕)
(Educational Philosophy and Curriculum Development)
รู้ แ ละเข้ า ใจ แนวคิ ด ทฤษฏี ท างปรั ช ญาการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงของปรั ช ญา
การศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถ
นำหลั กสู ตรไปใช้ การประเมินหลั กสูตร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพื่ อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๒๐๐ ๒๐๕

การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
๓ (๒-๒-๕)
(Learning Design and Classroom Management)
รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
เพื่อบู รณาการความรู้ทั้ งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรีย นเป็นศูนย์กลาง
รวมทั้งสามารถจัดทำแผนการเรีย นรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิ สัมพั นธ์
(Interactive Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร
๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
(Educational Innovation and Information Technology)
รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏี และความสำคั ญ ของนวัต กรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
สื่อสาร เพื่อการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน
๓ (๒-๒-๕)
(Learning and Learner Assessment)
รู้ เข้าใจ และวิ เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฏี หลั ก การและกระบวนการวัด ประเมิ น การเรียนรู้
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน โดยคำนึงถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกต่าง
ระหว่า งผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ ส ามารถออกแบบการวั ด ประเมิ น การเรีย นรู้ สำหรับ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาผู้ เรีย น
ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒๐๐ ๓๐๘

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓ (๒-๒-๕)
(Research for Learning Development)
รู้และเข้าใจ ความสำคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้น
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยสำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑
๒ (๑-๒-๓)
(Practicum in School ๑)
รู้ เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้
ในสภาพห้ องเรี ย น เพื่ อนำมาวิเคราะห์ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู ถอดบทเรีย นจากประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ใน
สถานศึ ก ษา สั งเคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนำผลจากการเรี ย นรู้ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ เป็ น
รายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒
๒ (๑-๒-๓)
(Practicum in School ๒)
รู้และเข้าใจการจั ดทำแผนการเรียนรู้ การจัดทำสื่ อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติ
และการให้คะแนน เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จำลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒๐๐ ๒๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓
๒ (๐-๔-๒)
(Practicum in School ๓)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำ
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่ งการเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒ นาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒๐๐ ๔๑๒
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
๖ (๐-๑๘-๐)
(School Internship)
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค รู ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและนำผลไป
ใช้ในการพัฒ นาผู้ เรีย น สามารถทำวิจั ยเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๒.๓.๑ วิชาเอกไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๒๐๑

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Linguistics)
ลักษณะของภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์ ในด้านระบบเสียง พยางค์ คำ วลี และประโยค
เพื่อนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
(Thai Literature Review)
ความหมายและประเภทของวรรณคดี แ ละวรรณกรรมไทย การปริ ทั ศ น์ ว รรณคดี แ ละ
วรรณกรรมไทยประเภทต่ างๆ ตั้ งแต่ ส มั ย สุ โขทั ยจนถึงปั จจุ บั น และออกแบบกิ จกรรมการเรียนการสอน
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๒๐๔ ๒๐๓

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
๓(๒-๒-๕)
(Reading and Writing Skill Development)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การเลือกใช้คำ
การสร้างประโยค การแต่งคำประพันธ์ การเขียนบทความ และหนังสือราชการ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม การ
ประเมินทักษะการอ่านและการเขียน และการออกแบบกิจกรรมพัฒ นาทักษะการอ่านและการขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒๐๔ ๒๐๔ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Grammar)
ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ คำ วลี ประโยค หลักเกณฑ์การอ่านและการ
เขียนคำ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒๐๔ ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
(Evolution of Thai)
ประวัติของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง ตัวอักษร คำ ความหมาย และ
ไวยากรณ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Poetry)
รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะเนื้อหา ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่
ละสมัย การถอดคำประพันธ์ ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ
๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Folklore)
ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถีชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความ
เชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Management metodes for learning Thai Language)
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธีการสอนที่ใช้ในการสอนภาษาภาษาไทย
วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยขั้นพื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล
การสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน
๒๐๔ ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Usage of Thai)
หลักการใช้ภ าษาไทย ปั ญ หา และการแก้ปัญ หาการใช้ภ าษาไทย วัฒ นธรรมการใช้ ภ าษา
ในการ ฟั ง ดู พู ด อ่ าน เขี ย น ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอย่ างมี วิ จ ารณญาณ การใช้ ภ าษาวิ ช าการและภาษาใน
ชีวิตประจำวัน ศิลปะการใช้ภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว การแสดงความรู้สึกนึกคิด การพูดโน้มน้าวใจ
บุคลิกภาพ และการพูดในโอกาสต่างๆ
๒๐๔ ๓๑๐ การวิจัยและนวัตกรรมทางการสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Research and innovation in Thai language teaching)
การออกแบบนวัตกรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือก
ประเภทนวัตกรรม การเลือกหัวข้อวิจัย การนำเสนอโครงร่างตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย การ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ผลิตนวัตกรรมสำหรับ การเรียนการสอน การนำนวัตกรรมไปพัฒ นาผู้เรียน การประเมินผลนวัตกรรมและ
งานวิจัย
๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
(Comparative Literature)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการเปรียบเทียบวรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบท
และบริบทตามแนวคิดประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและวรรณคดีสากล
๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Foreign Languages in Thai)
ประวัติและลักษณะสำคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ที่มา
รากศัพท์ การกลายรูปคำ การกลายเสียง การกลายความหมายลักษณะสำคัญที่แตกต่างกัน ของภาษานั้น ๆ
๒๐๔ ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Teaching Thai for Foreign Language)
เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย การออกแบบวิธีสอนโดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน และการนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาษาไทย
ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง
๒๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๓(๐-๖-๖)
(Independent Studies in Teaching Thai language)
ศึกษาค้นคว้า เลือกหัวข้อวิจัย จัดทำรายงานการวิจัยภาคสนามที่สามารถประยุกต์ใช้ในการ
สอนภาษาไทย นำเสนอผลงานผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Textbooks Analysis)
ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับตั้งแต่หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา การใช้
ภาษา กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อการ
เรียนการสอน การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร
๒๐๔ ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์
๓(๓-๐-๖)
(Literary Criticism)
หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดีประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย
๒๐๔ ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น
๒(๒-๐-๔)
(Thai Dialects)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง คำ ประโยคของภาษาไทยถิ่นต่างๆ เปรียบเทียบ
ความเหมือน และความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
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๒๐๔ ๔๑๘

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Pali and Sanskrit in Thai)
ประวัติ แ ละลั กษณะภาษาบาลี แ ละสั น สกฤต การยื ม คำภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตมาใช้ ใน
ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคำบาลีและสันสกฤตที่ใช้ใน
ภาษาไทย
๒๐๔ ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์
๓(๓-๐-๖)
(Creative language skills for radio and television programs)
การพัฒ นาบุคลิกภาพ ทักษะภาษา เพื่อสร้างสรรค์รายการวิทยุ โทรทัศน์ การวิเคราะห์สื่อ
การสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย การเผยแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๐๔ ๔๒๐ สำนวนไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Idioms)
ที่มา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของสำนวน ภาษิต คำพังเพยและความ
เปรียบในภาษาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสำนวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบสำนวนไทยในแต่ละภูมิภาค
และเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสำนวนต่างประเทศ
๒๐๔ ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Teaching Thai Language and Literature)
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การประเมินผลการ
สัมมนา การกำหนด แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนำเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา
๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๒(๒-๐-๔)
(Literature Works and Visual Arts)
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งของราช
สำนักและท้องถิ่น อิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพลของทัศนศิลป์ที่มีต่อวรรณกรรม
๒๐๔ ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
๓(๓-๐-๖)
(Creation of Thai Books for Children)
หลั ก การและขั้น ตอนการสร้างหนั งสื อ ให้ เหมาะสมกั บ เด็ ก แต่ ล ะวัย ในด้านเนื้ อหา ภาษา
ภาพประกอบและรูปเล่ม
๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
(Modern Literary Works)
พัฒ นาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี
ชีว ประวัติ อัตชีวประวัติ ความสั มพัน ธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ สังคม วิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ
๒๐๔ ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๓(๓-๐-๖)
(Creative Writing)
หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองชนิดต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิง
คดี โดยคำนึงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๒๐๔ ๔๒๖

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
๒(๒-๐-๔)
(Measurement and evaluation of Thai language teaching
in the ๒๑st century)
หลักการ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การจัดเก็บข้อมูล การรายงานผล การออกแบบการ
วัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑
๒๐๔ ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Thai Language on Sociological Aspects)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของสังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ
และสังคม สังเกตการใช้ภาษาไทยในสถานะและอาชีพที่แตกต่างกัน
๒๐๔ ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Khmer in Thai)
ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมคำภาษาเขมร มาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและ
ความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคำเขมรใช้ในภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย
๒(๑-๒-๓)
(Usage of Visual Aid in Teaching Thai)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนฺโลยีเพื่อการศึกษา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างบทเรียนออนไลน์ การผลิตสื่อการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผล
การศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการสอนภาษาไทย
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑
รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๒๗๑
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาไทย)
(การสอนภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education
Program in Teaching Thai
Program in Teaching Thai
Language
Language
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต
(การสอนภาษาไทย)
(การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education
Program in Teaching Thai
Program in Teaching Thai
Language
Language
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai Language) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Thai Language)
๑. เหตุผลในการปรับปรุง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับ
การผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของสถาบันการศึกษา จากหลักสูตรการผลิตครู หลักสูตร ๕
ปี โดยปรับเป็นหลักสูตร ๔ ปี ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้หลักสูตรครู ๔ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นหนึ่งในส่วนของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง
๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรงศึกษาธิการ จึงขอเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อ
ประโยชน์ ในการพั ฒ นานิ สิ ตเพื่ อ เป็ น บุ ค ลากรด้ านการสอนภาษาไทย อัน จะเป็ น ประโยชน์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป
วิท ยาลั ย สงฆ์ พุ ทธชิน ราช ได้เปิ ดการเรียนการสอนหลั กสู ตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการใช้หลักสูตรฯ ดังกล่าว
ครบรอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๒. สาระในการปรับปรุง
๒.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้
เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาของ
ความเป็นครู และจิตสำนึกในการบริการ และช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม
ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒
หลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต คณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น
หลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยา
ของความเป็ นครู และจิตสำนึกในการบริการ และ
ช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน
ของคุ ณ ธรรม ศี ล ธรรม มนุ ษ ยธรรม และเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม

๒.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีรายละเอียดการปรังปรุงดังนี้
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มี
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้
๔.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย
๔.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาไทย
๔.๒.๒ มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิด
๔.๒.๒ มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี
๔.๒.๓ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และ
๔.๒.๓ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
และจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๔ สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไป
๔.๒.๔ สามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๕ เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาไทยที่มี
๔.๒.๕ เป็นผู้นำด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้
คุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
ภาษาไทยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม
๔.๒.๖ มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
๔.๒.๖ มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๒.๗ มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์
๔.๒.๗ มีความรับผิดชอบและมี
ที่ดีกับชุมชน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๖๖

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ (หลักสูตร ๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
--------------------------หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (๕ ปี)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๒.๒.๑ วิชาบังคับ
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา
ไม่นอ้ ยกว่า
๒.๓.๑ วิชาเอก
๑) วิชาบังคับ
๒) วิชาเลือก
๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก

๓๐ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๑๔๘ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๔๖ หน่วยกิต
๓๐ หนว่ยกิต
๑๖ หน่วยกิต
๗๘ หน่วยกิต
๖๘ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๒๐ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

๔ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๘๔ หน่วยกิต

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑.๑ วิชาบังคับ
๑.๒ วิชาเลือก
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
๒.๒.๑ วิชาบังคับ
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา
ไม่น้อยกว่า
๒.๓.๑ วิชาเอก
๑) วิชาบังคับ
๒) วิชาเลือก

๓๐ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๑๒๘ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๓๖ หน่วยกิต
๒๔ หนว่ยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๖๐ หน่วยกิต
๖๐ หน่วยกิต
๔๐ หน่วยกิต
๒๐ หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

๖ หน่วยกิต
๑๕๖ หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Society)
ศึกษาความหมายและความเป็ น มาเกี่ยวกับมนุ ษย์กับ สั งคม ตาม
หลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาล
และสั น ติ ภ าพ กระบวนการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม การวิ เคราะห์ ปั ญ หา
สังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี
๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(General Law)
ศึ ก ษาความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป ที่ ม าของระบบ
กฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับมุสลิ
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
(Technique of Higher Learning)
ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็น
กลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Society)
ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สถาบั น สั ง คม ประชาสั ง คม
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

หมายเหตุ

แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(General Law)
แก้ไข
ศึ ก ษาความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป ที่ ม าของระบบ
คำอธิบาย
กฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
รายวิชา
เอกชนที่ เกี่ ย วกั บ พระสงฆ์ กฎหมายที่ พ ระสงฆ์ ค วรรู้ เป็ น การเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา(๒) (๒-๐-๔)
เปลี่ยนแปลง
(Technique of Higher Learning)
หน่วยกิตและ
ศึ ก ษาเทคนิ ค การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เน้ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
แก้ไข
ตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ คำอธิบาย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
รายวิชา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขา
ต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(General Religions)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคำสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน
อิท ธิพ ลของศาสนาต่ อสั งคมโลก วิธีการเผยแผ่ ศาสนา ความร่วมมือ ระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่านคำร้อยแก้ว คำร้อย
กรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหาร
ต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับ
สาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึ ก ษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิ ช า
ภาษาศาสตร์ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Philosophy)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญา
สาขาต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป
๒ (๒-๐-๔)
(General Religions)
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ความสำคั ญ คุ ณ ค่ า ของศาสนา
ประวั ติ พั ฒ นาการ หลั ก ในการศึ ก ษาศาสนา หลั ก คำสอน พิ ธี ก รรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปั จจุบัน อิท ธิพ ลของศาสนาต่อสั งคมโลก วิธีการเผยแผ่ ศาสนา
ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร
๒ (๒-๐-๔)
(Language and Communication)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การ
อ่ า นและการเขี ย นภาษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจำวั น และศึ ก ษา
ระเบียบงานสารบรรณ
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Linguistics)
ศึ ก ษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิ ช า
ภาษาศาสตร์ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สั ท ศาสตร์
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข้ อ ความ ประโยคเปิ ด
ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่า
ความจริ ง การสมมูลกัน การให้ เหตุผ ล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต
เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการ
ประยุกต์เซต จำนวนจริง ระบบจำนวนจริง คุณสมบัติของจำนวนจริง สมการ
อสมการ ค่าสัมบู รณ์ ความสัมพัน ธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การ
ดำเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส
แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(๒) (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิ มิต คำที่เป็ น ปฏิปั กษ์ต่อกัน วิภ าค การนิยามความหมาย
ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุ น เปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
ศึกษาหลักพื้นฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และ

วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Mathematics)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ข้ อ ความ ประโยคเปิ ด
ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหา
ค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภท
คงเดิม
เซต เซตย่อย การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต พีชคณิตของเซต
และการประยุกต์เซต จำนวนจริง ระบบจำนวนจริง คุณสมบัติของจำนวน
จริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน
แมตริกซ์ การดำเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์
มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Introduction to Logic)
ศึกษานิมิต คำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย
ญัตติประพจน์ในแบบ ต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติ
เปลี่ยนแปลง
ผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและ
หน่วยกิต
วิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตร
อื่น ๆ บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาที
ของนาคารชุ น เปรียบเที ยบความเหมื อนและความต่ างระหว่างตรรกศาสตร์
ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Statistics and Research)
คงเดิม
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางสถิ ติ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การรวบรวม
ข้อมูล การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย
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ความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ
F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย

ปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ
Z T และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การ
วิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Politics and Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒ นาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบัน ทางการเมือง และการปกครองของไทย
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจั ดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
๒ (๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ ท าง
เศรษฐกิ จ ที่ เกิ ดขึ้น ในชีวิต ประจำวัน รู ป แบบต่ าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการ
ทำงานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบั นการเงิน เน้ นการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบันใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ย วกับ มนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Politics and Government)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
๒ (๒-๐-๔)
(Economics in Daily Life)
ศึก ษาหลั กการเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ ท าง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจำวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทำงาน
ของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิ จ
เงินตราและสถาบั นการเงิ น เน้ นการวิ เคราะห์ สถานการณ์ ปั จจุ บั นในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ
๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Environment)
ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่ งแวดล้ อ ม หลั ก คำสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุ รักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
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๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึ ก ษาเหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลกทั้ ง มิ ติ ท างด้ านเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศ
ไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้า
นาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพ
บท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
คำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit )
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ

ประเทศไทย
๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๒ (๒-๐-๔)
(Current World Affairs)
ศึกษาเหตุการณ์ส ำคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ
สั งคมและการเมื อ ง ความร่ ว มมื อ และความขั ด แย้ งที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมโลก
ประเทศไทยกับเหตุการณ์สำคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic English)
ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้า
นาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุ
รพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด
อ่ า นและเขี ย นในลั ก ษณะที่ สั ม พั น ธ์ กั น เน้ น ด้ า นการอ่ า นและความเข้ า ใจ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced English)
ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง
พู ด อ่ า น และเขี ย น เน้ น การอ่ า น การเขี ย นและความเข้ า ใจข้ อ ความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Sanskrit )
ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบ
เสี ย ง การเปลี่ ย นแปลงอั ก ษรและเสี ย ง การเขี ย น การอ่ า นคำศั พ ท์
ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษ
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นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพัน ธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่ วนประกอบของกริยา สรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
ธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์
ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Sanskrit)
(Advanced Sanskrit)
ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะ
ศึ ก ษานามศั พ ท์ การแจกรู ป นามศั พ ท์ พยั ญ ชนะการั น ต์
สนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก พยั ญ ชนะสนธิ สั ง ขยาศั พ ท์ อั พ ยยศั พ ท์ กริ ย าศั พ ท์ การประกอบรู ป เป็ น
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก อาขยาตกรรตุ วาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุ
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ วาจก ณิ ชันตกรรมวาจก การสลั บเปลี่ ยนประโยคกรรตุ วาจกเป็ นกรรมวาจก
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Thai)
(Basic Thai)
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์
ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระหน่วยเสียงวรรณยุกต์
หน่ วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึ กทั กษะการฟั ง พู ด หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังคำสั่ง คำบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย
ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น บอกชื่อสิ่งของที่
ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาได้ทั้งคำที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม
๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Thai)
(Advanced Thai)
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง
ศึกษาวิเคราะห์ ห น่วยเสี ยงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วย
วรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการ เสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึก
ฟังข่าวจากวิท ยุ โทรทั ศน์ การพูด วาทศิล ป์ การอ่านหนังสื อพิ มพ์และตำรา ทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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วิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย และตำราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์
ในภาษาไทย
๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Chinese)
(Basic Chinese)
ศึ ก ษาโครงสร้ างของภาษาจี น ในเรื่ อ งระบบเสี ย ง ระบบคำ และ
ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูล ระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัย
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Chinese)
(Advanced Chinese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนา
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Japanese)
(Basic Japanese)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และ
ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบัน
จากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Japanese)
(Advanced Japanese)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนา
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เน้ น การ
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น
๒ (๒-๐-๔)
(Basic Hindi)
(Basic Hindi)
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ และ
ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคำ
ระบบประโยค ฝึกการฟัง -อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์ และระบบประโยค ฝึ กการฟั ง -อ่าน-เขี ยน-สนทนาภาษาฮิ น ดี และระบบ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๗๔

พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาฮิ น ดี เน้ น การ
สนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน
๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม
๒ (๒-๐-๔)
(World and Environment)
ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ ความหมายของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ภาวะอุณหภูมิพื้นโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันดำ สภาวะเรือน
กระจก มลพิ ษ ทางอากาศ ทางน้ ำ การตั ด ไม้ ท ำลายป่ า ปั ญ หาขยะล้ น โลกและ
สารพิษใต้ดิน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความ
เสี่ยง
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์
การเผยแพร่ แ ละสร้ า งสรรค์ วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมไทยกั บ การพั ฒ นา
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึ ก ษาความเป็ น มาและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น ความหมายของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และ
พั ฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ออกและตะวั น ตกในยุค ต่ างๆ ความสั ม พั น ธ์

ไวยากรณ์พื้นฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง
๒ (๒-๐-๔)
(Advanced Hindi)
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการ
สนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน

คงเดิม

ตัดออก

๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย
๒ (๒-๐-๔)
(Thai Culture)
ศึ ก ษาความหมายและเนื้ อ หาของวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการของ
วัฒ นธรรมไทย ประเภทของวัฒ นธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒ นธรรม การ
อนุ รักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒ นธรรมไทย วัฒ นธรรมไทยกับ การ
พัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย
๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม
๒ (๒-๐-๔)
(Man and Civilization)
ศึ ก ษาความเป็ น มาและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติ ศ าสตร์จ นถึ งสมั ย ปั จ จุ บั น ความหมายของอารยธรรม บ่ อ เกิ ด และ
พัฒ นาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๗๕

ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสั งคมตะวันออกและ
ตะวัน ตก ที่ก่อ ให้ เกิดผลกระทบและความคิ ดสร้างสรรค์ ในรูป แบบต่ างๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึ ก ษาพั ฒ นาการและองค์ ป ระกอบของชี วิ ต ความสั ม พั น ธ์ ข อง
จิตวิทยากับ การดำรงชีวิต วิเคราะห์คุณ สมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของ
สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ แ ละการดำรงอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ประวั ติ แ ละผลงานของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ในยุ ค สมั ย ต่ า ง ๆ ความคิ ด เกี่ ย วกั บ เอกภพ ระบบสุ ริ ย ะ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ (๒-๐-๔)

(Introduction to Computer and Information Technology)

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการสื่ อ สาร องค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ ระบบดิ จิ ทั ล
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบ
การประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหาร
ข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและ

ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๐๐๐ ๒๐๑ ชีวิตกับจิตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Life and Psychology)
ศึกษาพั ฒ นาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสั มพั นธ์ของ
จิตวิทยากับการดำรงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
(Physical Science and Technology)
ศึ ก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ประวัติ แ ละผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ในยุค สมัย ต่าง ๆ ความคิด เกี่ยวกับ เอกภพ ระบบสุ ริยะ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ชี วิ ต ประจำวั น พระพุ ท ธศาสนากั บ
วิทยาศาสตร์
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)

คงเดิม

คงเดิม

(Introduction to Computer and Information Technology)

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติ
ของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล
ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภทต่ า งๆ แพลตฟอร์ม คอมพิ ว เตอร์
ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและ
การบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

คงเดิม

หน้า ๗๖

ความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์

ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา (Peace Education)
๒ (๒-๐-๔)
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ความรุ น แรง
สั น ติภ าพและปฏิ บั ติก ารจัดการความขั ดแย้ งโดยสั นติ วิธี ซึ่ งประกอบด้ ว ย
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่ านความ
ขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒ นาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้าง
ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและ
อยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข
๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักธรรมาภิ
บาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
๐๐๐ ๒๖๖ ภาวะผู้นำ
๒ (๒-๐-๔)
(Leadership)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของ
ผู้นำกับการใช้การสื่อสารที่เอื้ออาทร ผู้นำกับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำ วิสัยทัศน์ผู้น ำ ผู้นำ
กับการสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้นำตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้นำในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้นำของ
บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่
สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งใน
ประเทศและระดับโลก

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

เพิ่มเติม
รายวิชา

เพิ่มเติม
รายวิชา

เพิ่มเติม
รายวิชา

หน้า ๗๗

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๒๔ หน่วยกิต
นิ สิ ต ทุ ก คณะต้ อ งศึ ก ษาวิ ช ากลุ่ ม พระพุ ท ธศาสนา จำนวน ๒๔ หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้ว ยกลุ่ ม วิช าพระพุ ท ธศาสนา ๒๔ หน่ ว ยกิ ต นอกจากนี้ นิ สิ ตแต่ ล ะ
สาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
๒๔ หน่วยกิต
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิช าภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒
หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต
หมายเหตุ
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
ปรับเปลี่ยน
๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
กลุ่มวิชา
๒.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
๒.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๗๘

๐๐๐ ๒๖๒
๐๐๐ ๒๖๓

ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)

๐๐๐ ๒๕๔
๐๐๐ ๓๕๕
๐๐๐ ๓๕๖
๐๐๐ ๔๕๗

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗

๑(๑-๒-๔)
(๒)(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)
๑(๑-๒-๔)

หน้า ๗๙

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึ ก ษากำเนิ ด ความเป็ น มา และพั ฒ นาการของคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ลำดับ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎ กใน
ประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
วินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนี
วิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้ า งของ
พระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร
มหาปรินิ พ พานสู ตร อัคคัญ ญสู ตร รวมทั้ งประเด็นสำคัญ ที่น่ าสนใจ จาก
นิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตร
นิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา
๒(๒-๐-๔)
(Tipitaka Studies)
ศึ ก ษากำเนิ ด ความเป็ นมา และพั ฒ นาการของคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎก การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก คำอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อัก ษร ลำดั บ คั ม ภี ร์ท างพระพุ ท ธศาสนา ความเป็ น มาของพระไตรปิ ฎ กใน
ประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Vinaya Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัย
ปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สำคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Suttanta Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระ
สุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่สำคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหา
ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง
๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิก าย และขุ
ททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๘๐

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗
คั ม ภี ร์ โดยเน้ น ให้ เข้ าใจหลั ก ปรมั ต ถธรรม คื อ จิ ต เจตสิ ก รูป และ
นิพพาน โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒) (๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึ ก ษาความเป็ น มา ความหมาย หลั ก การ วิ ธี ก าร และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนา
ภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ
๓ รูป ฌาน ๔ อรูป ฌาน ๔ วสี ๕ นิ ว รณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้ มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติและนำไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกำหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทั้งแบบ
สมถยานิ กะ และวิปั ส สนายานิกะ หลั กธรรมที่ ควรรู้ ได้แก่
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก
๒(๒-๐-๔)
(Abhidhamma Pitaka)
ศึ ก ษาประวั ติ ความเป็ น มา ความหมาย โครงสร้ างของพระ
อภิธรรมปิฎ ก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏ กทั้ง ๗
คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation I)
ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์
ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติ
ปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน
๔ อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและนำไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ
นั่งกำหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation II)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัส สนาสติปัฏ ฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ ง
แบบ
สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา
๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๘๑

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลั กการและวิธีป ฏิ บัติ เวทนานุ ปัส สนาสติปั ฏ ฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส
๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิ น
จงกรม ๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหา
สติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่
ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับ
ของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม
๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation III )
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏ ฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
๓ ระยะ นั่งกำหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation IV)
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหา
สติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควร
รู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกำหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
(๒)(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation V)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัม
มานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิ จจสมุปบาท หลั กธรรมที่ค วรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึ ก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกำหนด ๕ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ์

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๘๒

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการ
บรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีก ารปฏิ บั ติ กรรมฐาน สภาวธรรมที่ เกิดดั บในขณะ
ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบ
กับมหาสติ ปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม
และนั่งกำหนด ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความสำคั ญ และลั ก ษณะเด่ น ของพระพุ ท ธศาสนา การแยกนิ ก ายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษา
ขบวนการและองค์ ก ารใหม่ ๆ ในวงการพระพุ ท ธศาสนายุ ค ปั จ จุ บั น และ
อนาคต

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VI)
ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่
เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกำหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗
๑(๑-๒-๔)
(Buddhist Meditation VII)
ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ
ฯ วิธีแก้สภาวธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา
สติ ปั ฏ ฐานสู ต ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิปั ส สนากรรมฐานโดยการเดิ น จงกรม และนั่ ง
กำหนด ส่งและสอบอารมณ์
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(History of Buddhism)
ศึกษาประวัติศาสนาพระพุ ทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความสำคั ญ และลั ก ษณะเด่ น ของพระพุ ท ธศาสนา การแยกนิ ก ายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิ ท ธิ พ ลของพระพุ ท ธศาสนาต่ อ วั ฒ นธรรมในประเทศนั้ น ๆ รวมทั้ งศึ ก ษา
ขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

หน้า ๘๓

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึ ก ษาเทศกาลและพิ ธี ก รรมที่ ส ำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบั บ ต่ า งๆ กฎ ระเบี ย บ คำสั่ งและประกาศที่ ส ำคั ญ ของคณะสงฆ์ การ
ประยุกต์ การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลาย
ในภาษาอังกฤษ และหนั งสื อที่ส ำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้
รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขี ย นบทความ การพู ด ในที่ ชุม ชน การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพเกี่ ย วกับ การพู ด
การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Buddhist Festival and Traditions)
ศึ ก ษาเทศกาลและพิ ธี ก รรมที่ ส ำคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Sangha Administration)
ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎ ระเบียบ คำสั่งและประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์ การประยุกต์
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันสำหรับคณะสงฆ์ไทย
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma in English)
ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้
ในภาษาอังกฤษ
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Dhamma Communications)
ศึกษาหลั กการและวิธีการเผยแผ่ พ ระพุท ธศาสนา ศิล ปะการ
เขียนบทความ การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

แก้ไข
คำอธิบาย
รายวิชา

หน้า ๘๔

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึ ก ษางานวิ จั ย ทางพระพุ ท ธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที่ น่ าสนใจ เช่ น เตภู มิ ก ถาของพญาลิ ไท
มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม
สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์
ของพุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรม
ของพระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ โต) พุ ท ธวิท ยาของอาจารย์พ ร รัต น
สุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)
(Research and Literary Works on Buddhism)
ศึ ก ษางานวิ จั ย ทางพระพุ ท ธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทย ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังค
ลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติ
ยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุท ธ
ทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระ
พรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

คงเดิม

หน้า ๘๕

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------

ที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต

ที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต

๑.

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ

๓(๒-๒-๕)

๑.

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ

๓(๓-๐-๖)

๒.

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม

๓(๒-๒-๕)

๒.

๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม

๒(๑-๒-๕)

๓.

๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
มนุษย์
๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

๒(๑-๒-๓)

๓.

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู

๓(๒-๒-๕)

๔.

๒๐๐ ๑๐๓ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา
๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร

๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๔.

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

๓(๒-๒-๕)

๕.

๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน
๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู้
๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา

๓(๒-๒-๕)

๕.

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

๖.

๓(๒-๒-๕)
๒(๑-๒-๓)

๗.

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน
๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน

๖.
๗.

๒(๑-๒-๓)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับ
เปลี่ยน

หมายเหตุ

ปรับชั่วโมงและ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับหน่วยกิตและ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก
วิชาเดิมเป็น ๑
รายวิชา ปรับหน่วย
กิตและคำอธิบาย
รายวิชา
ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก
วิชาเดิมเป็น ๑
รายวิชา ปรับชั่วโมง
และคำอธิบาย
รายวิชา
ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

๒(๑-๒-๓)

ปรับหน่วยกิตและ
คำอธิบายรายวิชา

๓(๒-๒-๕)

ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก
วิชาเดิมเป็น ๑
รายวิชา ปรับชั่วโมง
และคำอธิบาย
รายวิชา

๓(๒-๒-๕)

๓(๒-๒-๕)

หน้า ๘๖

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อวิชา

ที่

รหัสวิชา

๘.

๒๐๐ ๓๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ที่

รหัสวิชา

๓(๒-๒-๕)

๘.

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต

หน่วยกิต

การปรับ
เปลี่ยน

หมายเหตุ

๓(๒-๒-๕)

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
ปรับชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อวิชาและ
คำอธิบายรายวิชา
ปรับชื่อวิชา ปรับ
หน่วยกิต ปรับชั่วโมง
และคำอธิบาย
รายวิชา
ปรับชื่อวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต

๙.
๑๐.
๑๑.

๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑

๒(๐-๔-๒)

๑๑.

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

๒(๐-๔-๒)

๒๐๐ ๔๑๓ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒

๒(๐-๔-๒)

๑๒.

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

๒(๐-๔-๒)

๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

๖(๐-๑๘-๐)

๑๓.

๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓

๒(๐-๔-๒)

๑๒.

๒๐๐ ๕๑๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

๖(๐-๑๘-๐)

๑๔.

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔

๖(๐-๑๘-๐)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

หน้า ๘๗

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------

ที่

๑.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๓ (๒-๒-๕)
(Professional Teacher)
พัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิช าชีพครู การพัฒ นาครูให้มีความรอบรู้ใน
เนื้ อ หาวิช าที่ ส อนและกลยุ ท ธ์การสอน ยึ ดหลั กธรรมาภิ บ าลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละ
ให้ สั งคม ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ต ามจรรยาบรรณของวิช าชี พ ครู
สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู สร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน รู้จักแสวงหา
และเลือกใช้ข้อมูล ข่าวสารความรู้เพื่อพัฒ นาวิชาชีพครู รวมทั้งมี ความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒ วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หน่วยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๓ (๓-๐-๖)
ปรับชั่วโมงและ
(Professional Teacher)
คำอธิบายรายวิชา
รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพครูและ
จิ ต วิ ญ ญาณ ความเป็ น ครู สภาพงานครู บทบาทหน้ า ที่ ข องครู
คุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ ของความเป็ น ครู มื อ อาชี พ ในศตวรรษที่ ๒๑
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิช าชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและ
วิชาชีพครู เพื่อการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทโลก ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ างด้ า น
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม สามารถส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ยอมรั บ ความ
แตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่ดีมี
สุขอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๘๘

ที่
๒.

๓.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๓ (๒-๒-๕)
(Language and Culture)
ความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษา
บาลี เ พื่ อ การเป็ น ครู ภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบันและการดำเนิน
ชีวิต การยอมรับและการอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายของ
วัฒ นธรรม การใช้ภาษาและวัฒ นธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก
ทั กษ ะการฟั ง การพู ด ก ารอ่ าน แล ะการเขี ย น ภ าษ าไท ยแล ะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
(Developmental Psychology and Human Learning)
หลักพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีพัฒนาการ พัฒนาการทาง
กาย สังคม จิตใจ และการรู้คิดจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการและการเรียนรู้ ธรรมชาติของสมอง การเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ รูป แบบการเรีย นรู้ (Learning Styles) การใช้
หลักการทางจิตวิทยาเพื่อส่ งเสริมการเรีย นรู้และแก้ไขปัญ หาของเด็กที่
เรียนหนังสือไม่ได้ บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการพัฒนาสมองและการ
เรียนรู้
๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒ (๑-๒-๓)
(Educational Psychology and Guidance)
แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐานและ
จิตวิทยาการศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิด เชาวน์ปัญ ญา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๓ (๒-๒-๕)
(Language and Culture)
รู้ เข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของภาษาไทย
วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการดำเนินชีวิต
เพื่อ การสื่ อสารและพั ฒ นาความเป็ นครูมืออาชีพ รวมทั้ งสามารถใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสำหรับครู
๓ (๒-๒-๕)
(Psychology for Teachers)
รู้แ ละเข้ า ใจแนวคิ ด พื้ น ฐาน หลั ก การ และทฤษฎี ท าง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและ
การแนะแนว การให้ ค ำปรึ ก ษาและการแนะแนวเชิ ง พุ ท ธ เพื่ อ ให้
สามารถใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ
ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยคำนึงถึงวิธีการ
เรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด
ของผู้เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ
จิตวิทยาการให้ คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และพัฒ นาผู้เรียน รวมทั้ ง
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ปรับหน่วยกิตและ
คำอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหา
จากวิชาเดิมเป็น ๑
รายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและ
คำอธิบายรายวิชา

หน้า ๘๙

ที่

๔.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ความถนัด การสร้างแรงจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว การแนะแนวใน
สถานศึ กษา ฝึ กการใช้ กระบวนการทางจิ ตวิท ยาและการแนะแนวเพื่ อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นให้ เต็ ม ศั ก ยภาพ การให้ ค ำปรึก ษาเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว การให้
คำปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพโดยคำนึงถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning styles)
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งสามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
๒๐๐ ๑๐๓ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕)
ปรับปรุงชื่อวิชา
(Philosophy and Ethics in Education)
(Educational Philosophy and Curriculum Development)
โดยรวมเนื้อหา
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนา
รู้ แ ละเข้ า ใจ แนวคิ ด ทฤษฏี ท างปรั ช ญ าการศึ ก ษา จากวิชาเดิมเป็น ๑
เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒ นาสถานศึกษา วิเคราะห์ ความเชื่อมโยงของปรัช ญาการศึกษา พุ ท ธปรัช ญา ทฤษฏี รายวิชา ปรับ
พุ ท ธปรั ช ญา หลั ก จริ ย ธรรม และหลั ก การศึ ก ษาในพระพุ ท ธศาสนา หลั ก สู ต ร แนวคิ ด ทางศาสนา เศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม ที่ มี
ชั่วโมง และ
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ท ฤษฎี อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการ คำอธิบายรายวิชา
การศึ ก ษาและทฤษฎี ท างจริ ย ธรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การจั ด การศึ ก ษาใน ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถนำหลักสูตรไป
ประเทศตะวันตกและประเทศไทย กลวิธีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา ใช้ การประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร
๓ (๒-๒-๕)
(Curriculum Development)
ความสำคัญของหลักสูตร หลักการ และแนวคิดในการจัดทำ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๐

ที่

๕.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรไทยและต่างประเทศ ประเภทของ
หลั กสู ตร ปั จ จัย และพื้ น ฐานที่มี อิทธิพลต่ อการพั ฒ นาหลั กสู ตร การนำ
หลั ก สู ต รไปใช้ การออกแบบและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ การ
ประเมิน หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเชิงสมรรถนะ (Competencybased curriculum) และการนำผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นา
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)
(Learning Design and Classroom Management)
หลั ก การ แนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาและนั ก จิ ต วิ ท ยาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
และการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกออกแบบการสอนและการ
จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ ล งมือ ทำ (Active learning) คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกการจัดทำแผนการเรียนรู้
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)
(Learning Design and Classroom Management)
รู้ เข้ า ใจ และวิ เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ก าร
ออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทั ล ในการจั ดการเรีย นรู้ รูป แบบการจัด การ
เรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและ
สร้างบรรยากาศในชั้น เรียน การจัดสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อ การเรีย นรู้ เพื่ อ
บูรณาการความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้
แบบลงมือทำ (Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสั มพันธ์
(Interactive Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รู้ เข้ า ใจ และวิ เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ก าร
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๑

ที่

๖.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
(Innovation and Information Technology in Education)
หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ การออกแบบ การพั ฒ นา การประยุก ต์ใช้ และการ
ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
ยุ ท ธวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริ ห ารจั ด การและสร้ า ง
บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการ
ความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้แบบลงมือทำ
(Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive
Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้เกิด
ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร
๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) ปรับหน่วยกิตและ
(Innovation and Information Technology in Education)
คำอธิบายรายวิชา
รู้ แ ละเข้ า ใจ แนวคิ ด ทฤษฏี และความสำคั ญ ของ
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา
สามารถใช้ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการสื่อสาร การออกแบบ พัฒ นาหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รู้ แ ละเข้ า ใจ แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละความสำคั ญ ของ
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา
สามารถใช้ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อการออกแบบ พัฒ นาหลักสูตรและการ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๒

ที่

๗.

๘.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู้
๓ (๒-๒-๕)
(Learning Assessment)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสอบภาคปฏิบัติและการสร้าง
เกณฑ์การประเมิน การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การนำผลการวัด
และประเมิ น ไปใช้ ในการพั ฒ นาผู้ เรี ย น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้างและการใช้
เครื่ อ งมื อ วั ด การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ การให้ ค ะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่ อพัฒนา
ผู้เรียน

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน ๓ (๒-๒-๕)
ปรับปรุงชื่อวิชา
(Learning and Learner Assessment)
โดยรวมเนื้อหา
รู้ เข้ า ใจ และวิ เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฏี หลั ก การและ จากวิชาเดิมเป็น ๑
กระบวนการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล รายวิชา ปรับ
การเรี ย นรู้ แ บบต่ า งๆ การออกแบบ สร้ าง การพั ฒ นาและเลื อ กใช้
ชั่วโมงและ
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้ของ คำอธิบายรายวิชา
ผู้ เรี ย นทั้ ง เป็ น รายบุ ค คลและชั้ น เรี ย น โดยคำนึ ง ถึ ง มาตรฐานทาง
จริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทชั้น
เรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อให้สามารถออกแบบการวัด
ประเมินการเรียนรู้ สำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ออกแบบและ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา
๒ (๑-๒-๓)
(Quality Assurance in Education)
หลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
คุณภาพการศึกษา การประกัน คุณ ภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒๐๐ ๓๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓ (๒-๒-๕)
๒๐๐ ๔๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓ (๒-๒-๕)
(Research for Learning Development)
(Research for Learning Development)
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับคำอธิบาย
รายวิชา
หน้า ๙๓

ที่

๙.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา

การปรับเปลี่ยน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย รูปแบบการวิจัย
กระบวนการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย
จรรยาบรรณนักวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ฝึก
ปฏิบั ติการทำวิจัย เพื่อแก้ไขปั ญ หาการเรีย นรู้และพัฒ นาผู้ เรียน รวมทั้ ง
นำเสนอผลการวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รู้และเข้าใจ ความสำคัญ ของการวิจัยเพื่อพัฒ นาผู้เรียน
วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การ
นำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขี ย นรายงานการวิ จั ย เพื่ อ นำไปใช้ ในการทำวิ จั ย สำหรั บ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต

๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต

๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ ๒ (๐-๔-๒)
(Professional Experiences ๑)
ศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน
การบริห ารจัดการในโรงเรีย น สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้ในสภาพ
ห้องเรียน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การ
สอนที่หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้ อ สอบ การให้ ค ะแนนและการตั ด สิ น ผลการเรี ย น การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน ศึกษาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้แก้ ปัญหาและ
พัฒ นาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการศึกษาสังเกตเมื่อสิ้นสุ ด
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
๒ (๐-๔-๒)
ปรับชื่อวิชาและ
(Internship ๑)
คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและสั ง เกตเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของ
โรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้
ในสภาพห้องเรียน การจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้ อ สอบ การให้ ค ะแนนและการตั ด สิ น ผลการเรีย น การสอบ
ภาคปฏิ บั ติ แ ละการให้ ค ะแนน วิ เคราะห์ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์ การเรียนรู้ในสถานศึกษา สั งเคราะห์ องค์
ความรู้และนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรี ย นรู้ (PLC) เพื่ อ นำไปใช้ ในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรอบรู้
ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง โดยประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมายเหตุ

หน้า ๙๔

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ (๑-๒-๓)
(Practicum in School ๑)
รู้ เข้ า ใจ และศึ ก ษาสั ง เกตสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปของ
โรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพื่อนำมา
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้
ในสถานศึ ก ษา สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนำผลจากการเรี ย นรู้ ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ยและทั น ต่อ การเปลี่ ย นแปลง โดยประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๑๐. ๒๐๐ ๔๑๓ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ๒ (๐-๔-๒)
(Professional Experiences ๒)
พัฒ นาความเป็ น ครูมื ออาชีพ โดยฝึ กเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จำลองตามแผน
สั ง เกตการสอนของเพื่ อ น ทดลองปฏิ บั ติ ก ารสอนจริ ง ในสถานศึ ก ษา

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
๒ (๐-๔-๒)
ปรับชื่อวิชาและ
(Internship ๒)
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จำลองตาม
แผน สังเกตการสอนของเพื่อน ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดย
การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่ อ
และเทคโนโลยี การวัด และประเมิ น ผลตามกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ใน

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๕

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน รายวิชาเฉพาะด้าน ฝึกทดลองสอน วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางใน
บั น ทึ กข้อ มูล และนำเสนอผลการศึ กษาเมื่อสิ้ นสุ ดการฝึ กประสบการณ์ การพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามเป็ น ครู มื อ อาชี พ ที่ เ ท่ า ทั น ต่ อ การ
วิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้า
ร่ว มโครงการที่ เกี่ยวข้องกับ การส่ งเสริม อนุ รักษ์ วัฒ นธรรม และภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และนำผลจากการเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)
(Practicum in School ๒)
รู้และเข้าใจการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดทำสื่อและ
เทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อ สอบหรือเครื่อ งมื อ วัด ผล การ
ตรวจข้ อ สอบ การให้ ค ะแนนและการตั ด สิ น ผลการเรีย น การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค
ในสถานการณ์ จ ำลอง และปฏิ บั ติ งานผู้ ช่ ว ยครูร่ ว มกั บ ครูพี่ เลี้ ย งใน
สถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๖

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑. ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖ (๐-๑๘-๐)
(Teaching Internship ๑)
บู ร ณ าการความรู้ ใ นวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าเฉพาะสู่ ก าร
ปฏิบั ติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้ เรียนคิด
วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ สามารถวั ด และ
ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้เรียน ศึกษาและทำวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓
๒ (๐-๔-๒)
ปรับชื่อวิชา ปรับ
(Internship ๓)
หน่วยกิต ปรับ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหา
ชั่วโมงและ
สาระและกิ จ กรรมการจัด การเรีย นรู้สื่ อ และเทคโนโลยี การวัด และ คำอธิบายรายวิชา
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพของ
ผู้ เรี ย น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล และนำเสนอผลการศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น สุ ด การฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เข้ า ร่ ว มโครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้
ในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามรอบรู้ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒)
(Practicum in School ๓)
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหา
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ในรายวิ ช าเอก แก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรมของ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๗

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒. ๒๐๐ ๕๑๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖ (๐-๑๘-๐)
(Teaching Internship ๒)
บู ร ณ าการความรู้ ใ นวิ ช าชี พ ครู แ ละวิ ช าเฉพาะสู่ ก าร
ปฏิบั ติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้ เรียนคิด
วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ สามารถวั ด และ
ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง
และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
นักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
บันทึกข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และนำผลจากการเรี ย นรู้ ในสถานศึ ก ษาไปประเมิ น
สะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ๖ (๐-๑๘-๐)
(Internship ๔)
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณ ธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสู่การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก
โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นคิ ด วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ใน
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น สามารถประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และทำวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
สถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ งประสงค์ นำผลจากการเรี ย นรู้ ใ น
สถานศึ ก ษาไปประเมิ น สะท้ อ นกลั บ (AAR) เป็ น รายบุ ค คลและร่ว ม

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ปรับชื่อวิชา
และคำอธิบาย
รายวิชา

หน้า ๙๘

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
นำไปใช้ในการพั ฒ นาตนเองให้ มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

การปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)
(School Internship)
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณ ธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิช าชีพ สามารถบูรณาการ
ความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนเพื่อให้ผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้
สามารถวัดและประเมินผลและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานศึ ก ษา ร่ว มมื อ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนในการพั ฒ นาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๙๙

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
การปรับ
เปลี่ยน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
ลดหน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต
๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต
ลดหน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต
๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา
คงเดิม
๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
ปรับชื่อและ
๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๓(๒-๒-๕)
คำอธิบาย
๒๐๔
๒๐๓
การพั
ฒ
นาทั
ก
ษะการอ่
า
นและการเขี
ย
น
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน
๓(๒-๒-๕)
รายวิชา
๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๔ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา
๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา
๒๐๔ ๓๐๕ ร้อยกรองไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา
๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัส
๒๐๔ ๔๑๔ การสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕) และชื่อวิชา
ปรับรหัส ชื่อ
๒๐๔ ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕) วิชาและ
๒๐๔ ๔๑๗ วาทการ
๓(๒-๒-๕)
คำอธิบาย
ปรับรหัส ชื่อ
๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
วิชาและ
๒๐๔
๓๑๐
การวิ
จ
ย
ั
และนวั
ต
กรรมทางการสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
คำอธิบาย
๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

๓(๓-๐-๖)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
คำอธิบาย
ปรับรหัสวิชา

หมาย
เหตุ

ยุบรวม
รายวิชา

ยุบรวม
รายวิชา
ยุบรวม
รายวิชา
ยุบรวม
รายวิชา

หน้า ๑๐๐

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย

๓(๐-๖-๖)

๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่

๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๔๑๕ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก

๓(๒-๒-๕)

๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักภาษา
๒๐๔ ๓๑๓ ภาษาไทยถิ่น
๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๙ สำนวนไทย
๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์
๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๓(๐-๖-๖)
๒๐๔ ๓๑๓ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔)

๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์
๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์

๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๓๖ วรรณคดีประวัติศาสตร์

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๓๗ วรรณคดีพระพุทธศาสนา

๒(๒-๐-๔)

๓๑๗
๔๑๘
๔๒๐
๔๒๘

ภาษาไทยถิ่น
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
สำนวนไทย
ภาษาเขมรในภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ปรับรหัสวิชา
เพิ่มมาจาก
วิชาเลือก
ยกไปวิชา
เลือก
ยกไปวิชา
เลือก
คงเดิม

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

ปรับรหัสวิชา

๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต
ตัดออก
ตาม
คำแนะนำ
ตัดออก
ตาม
คำแนะนำ
ตัดออก
ตาม
คำแนะนำ
ตัดออก
ตาม
คำแนะนำ
ตัดออก
ตาม
คำแนะนำ

หน้า ๑๐๑

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑

การปรับ
เปลี่ยน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมสมัยใหม่

๒(๒-๐-๔)

ปรับรหัสวิชา ยกมาจาก
และหน่วยกิต วิชาบังคับ
ปรับรหัสวิชา

กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา
๒๐๔ ๔๓๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์

๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)

๒๐๔ ๔๓๕ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๒๐๔ ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา

๒(๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย

๓(๒-๒-๕)

๒๐๔ ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย
๒(๑-๒-๓)
๒๐๔ ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

หมาย
เหตุ

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต
ปรับรหัสวิชา
ตัดออก

ตาม
คำแนะนำ
ตาม
คำแนะนำ

๒๐๔ ๔๑๙ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับ
รายการวิทยุและโทรทัศน์

๓(๓-๐-๖)

เพิ่มเติม

๒๐๔ ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย

๓(๓-๐-๖)

ปรับเวลา
เรียน
ปรับรหัสวิชา

๒๐๔ ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย
๒(๑-๒-๓)
๒๐๔ ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ๒(๒-๐-๔)
ภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑

๒(๒-๐-๔)

๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
คำอธิบาย
ยกไปวิชา
บังคับ
ตัดออก

ตาม
คำแนะนำ

หน้า ๑๐๒

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
ที่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๑. ๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๑ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Linguistics)
(Thai Linguistics)
ลั ก ษณ ะของภาษาไทย ในด้ า นระบบเสี ย ง คำ
ลักษณะของภาษาไทย ในด้านระบบเสียง คำ ประโยค
ประโยคตามแนวทางภาษาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไป ตามแนวทางภาษาศาสตร์ เพื่อนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการ
ใช้ในการสอนภาษาไทย
สอนภาษาไทย
๒. ๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีไทยปริทัศน์
๓(๓-๐-๖)
(Thai Literature Review)
(Thai Literature Review)
ความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม
ความหมายและประเภทของวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย การปริทัศน์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ตั้งแต่ ไทย การปริทัศน์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัย
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และออกแบบกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ
วรรณคดีและวรรณกรรมไทยแบบบูรณาการ
๓. ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ๓(๒-๒-๕)
(Reading Skill Development)
(Reading and Writing Skill Development)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่าน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ กระบวน ทักษะ การอ่าน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง การใช้ และเขียนที่หลากหลายทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง การประเมินทักษะอย่างมี
ทักษะ เพื่ อการอ่านอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ การประเมินทักษะการ ประสิทธิภาพ การออกแบบกิจกรรมพัฒ นาทักษะการอ่านและเขียน
อ่าน การออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างสร้างสรรค์ และศิลปะการอ่านออกเสียง

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ปรับรหัส
วิชา

ปรับรหัส
วิชา และ
คำอธิบาย

ปรับรหัส
ชื่อวิชา
ยุบรวม
และ
รายวิชา
คำอธิบาย

หน้า ๑๐๓

ที่
๔.

๕.

๖.

๗.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน
๓(๒-๒-๕)
(Writing skill Development)
การเลือกใช้คำ การสร้างประโยค การเรียบเรียง
ข้อความ การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ
การแต่งคำประพันธ์ การเขียนเชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ
การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และบุคคล การใช้
สำนวนโวหาร รูปแบบและกลวิธีการเขียน
๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Grammar)
ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ คำ วลี
ประโยค หลั กเกณฑ์การอ่านและการเขียนคำ เพื่อนำไปใช้ในการ
เรียน การสอน
๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Evolution of Thai)
ประวัติของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง
ตัวอักษร คำ ความหมาย และไวยากรณ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน
๒๐๔ ๓๐๕ ร้อยกรองไทย
๓(๒-๒-๕)
(Thai Poetry)
รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะ
เนื้อหา ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย การถอดคำ
ประพันธ์ ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ
ยุบรวมกับ
รายวิชาการ
พัฒนาทักษาะ
การอ่าน

๒๐๔ ๒๐๔ หลักภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Grammar)
ลักษณะของภาษาไทยด้านอักษร เสียง พยางค์ คำ วลี
ประโยค หลั ก เกณฑ์ ก ารอ่ านและการเขี ย นคำ เพื่ อ นำไปใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้
๒๐๔ ๓๐๕ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
(Evolution of Thai)
ประวัติของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านเสียง
ตัวอักษร คำ ความหมาย และไวยากรณ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบัน
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Poetry)
รูปแบบของร้อยกรองไทยประเภทต่าง ๆ ลักษณะ
เนื้อหา ลีลา วรรณศิลป์ของร้อยกรองในแต่ละสมัย การถอดคำ
ประพันธ์ ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับรหัส
วิชาและ
ข้อความ
ปรับรหัส
หน่วยกิต
และจำนวน
เวลาเรียน

ปรับเปลีย่ น
จำนวนเวลา

หน้า ๑๐๔

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๘. ๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Folklore)
ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณ ค่าของคติช น
วิ ถี ชี วิ ต ไทย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความเชื่ อ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
บทบาทของคติชนในบริบทของสังคมไทย วิเคราะห์คติชนในแต่ละ
ท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยและออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ บูรณาการ
๙. ๒๐๔ ๔๑๘ การสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Teaching Thai)
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธี
สอนที่ใช้ในการสอนภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยขั้น
พื้นฐาน การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและ
ประเมินผลการสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน

การปรับ
เปลี่ยน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐๔ ๓๐๗ คติชนวิทยา
๓(๓-๐-๖)
(Folklore)
ความหมาย ประวัติ ประเภท และคุณค่าของคติชน วิถี
ปรับรหัส
ชีวิตไทย คุณธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของ
วิชา
คติ ช นในบริ บ ทของสั ง คมไทย วิเคราะห์ ค ติ ช นในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อ สั งคมไทยและออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นการสอนแบบ
บูรณาการ
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
(Management methods for learning
Thai language)
ปรับรหัส
ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย ทักษะและวิธี และชื่อ
สอนที่ใช้ในการสอนภาษาไทย วิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยขั้น พื้นฐาน วิชา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและการวัดและประเมินผล
การสอนวิชาภาษาไทย และการสาธิตการสอน
๑๐. ๒๐๔ ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๓๐๙ การใช้ภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Usage of Thai)
(Usage of Thai)
หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และ
หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย ปัญหา และ
ปรับรหัส
การแก้ปั ญ หาการใช้ภ าษาไทย ศิล ปะและวัฒ นธรรมการใช้ภ าษา การแก้ปัญหาการใช้ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษา ใน
และชื่อ
ในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การ
วิชา
การใช้ภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจำวัน
ใช้ภาษาวิชาการและภาษาในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หมาย
เหตุ

หน้า ๑๐๕

ที่
๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๒๐๔ ๔๑๗ วาทการ
๓(๒-๒-๕)
(Rhetoric)
ศิลปะการใช้ภาษา หลักการพูด การเล่าเรื่องราว การ
แสดงความรู้สึกนึกคิด การพูดโน้มน้าวใจ บุคลิกภาพ และการพูดใน
โอกาสต่างๆ
๒๐๔ ๔๑๙ การวิจัยทางการสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
(Research Methodology for Teaching Thai)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาไทย ฝึ ก
ออกแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือก
หัวข้อและการเขียนโครงร่างวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
ความคิด การเก็บ รวบรวมข้อมูล แบบต่างๆ การจำแนก วิเคราะห์
และการตีความข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
(Innovation of Learning
Management in Thai)
การผลิตสื่อและแบบเรียนภาษาไทย นวัตกรรมจากงานวิจัยทางการ
เรียนการสอนภาษาไทย การผลิตสื่อใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
(Comparatives Local Literary Works)
ความหมาย ประเภทและลักษณะวรรณกรรมท้องถิ่น
ประเภทต่างๆ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด การนำวรรณกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ยุบไปรวม
กับวิชา
การใช้
ภาษาไทย
๒๐๔ ๓๑๐

การวิจัยและนวัตกรรม
๓(๒-๒-๕)
ทางการสอนภาษาไทย
(Research and innovation
in Thai language teaching)
การออกแบบนวั ต กรรมด้ ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เพื่ อ
ปรับรหัส
พัฒ นาการเรียนการสอนภาษาไทย การเลือกประเภทนวัตกรรม การ
ยุบรวม
ชื่อ และ
เลือกหัวข้อวิจัย การนำเสนอโครงร่างตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีของ
รายวิชาตาม
คำอธิบาย
การวิจัย การผลิตนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน การนำนวัตกรรม
คำแนะนำ
รายวิชา
ไปพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลนวัตกรรมและงานวิจัย

๒๐๔ ๓๑๑

วรรณกรรมเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
(Comparative Literature)
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวทางการเปรียบเทียบ
วรรณกรรมด้านสารัตถะสัมพันธ์ของตัวบทและบริบทตามแนวคิด

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับรหัส
ชื่อวิชา
และ
คำอธิบาย

ยุบรวม
รายวิชา
วรรณคดี
เปรียบเทียบ

หน้า ๑๐๖

ที่

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
ของแต่ละท้องถิ่นมาเปรียบเทียบกัน และนำมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย
๒๐๔ ๓๐๘ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Foreign Languages in Thai)
ประวั ติ แ ละลั ก ษณะสำคั ญ ของภาษาต่ า งประเทศ
ต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ที่มา รากศัพท์ การกลายรูปคำ
การกลายเสี ยง การกลายความหมายลั กษณะสำคัญที่แตกต่างกัน
ของภาษานั้น ๆ
๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖)
(Independent Studies in Teaching Thai)
ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทย ที่
สามารถประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยโดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Modern Literary Works)
พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของ
วรรณกรรมสมัยใหม่ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ชีวประวัติ
อัตชีวประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์
และประเมินค่าวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
๒๐๔ ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕)
(Creation of Thai Books for Children)
หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสมกับ

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
ประยุกต์ ข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ ของวรรณคดีไทยและ
วรรณคดีสากล
๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Foreign Languages in Thai)
ประวัติและลักษณะสำคัญของภาษาต่างประเทศต่างๆ ปรับรหัส
ที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทย ที่ มา รากศัพ ท์ การกลายรูป คำ การ
วิชา
กลายเสี ยง การกลายความหมายลั กษณะสำคัญ ที่แตกต่างกัน ของ
ภาษานั้น ๆ
๒๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖)
(Independent Studies in Teaching Thai)
ปรับรหัส
ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางการสอนภาษาไทย ที่สามารถ
วิชา
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยโดยความเห็นชอบและควบคุมดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ยกไปวิชา
เลือก

ยกไปวิชา
เลือก
หน้า ๑๐๗

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
เด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม

๑๙.

๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาหลักภาษา
๒๐. ๒๐๔ ๓๑๓ ภาษาไทยถิ่น
๒(๒-๐-๔)
(Thai Dialects)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง คำ
ประโยคของภาษาไทยถิ่นต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือน และความ
แตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน
๒๑. ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
(Pali and Sanskrit in Thai)
ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืม
คำภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
เสี ย ง คำและความหมาย ตลอดจนหลั ก การสั ง เกตคำบาลี แ ละ
สันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย
๒๒. ๒๐๔ ๔๒๙ สำนวนไทย
๒(๒-๐-๔)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ยกมาจาก
วิชาเลือก

ตาม
คำแนะนำ

๒๐๔ ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔)

(Teaching Thai for Foreign Language )
เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย การออกแบบวิธีสอน
โดยเน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน การ
เรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการเรียนรู้
ภาษาตามสภาพจริง
๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต

๒๐๔ ๓๑๗ ภาษาไทยถิ่น
๒(๒-๐-๔)
(Thai Dialects)
ปรับรหัส
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาถิ่น ระบบเสียง คำ ประโยค
วิชา
ของภาษาไทยถิ่นต่างๆ เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่าง
ของภาษาไทยถิ่นต่างๆ กับภาษาไทยมาตรฐาน
๒๐๔ ๔๑๘ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖)
(Pali and Sanskrit in Thai)
ประวัติและลักษณะภาษาบาลีและสันสกฤต การยืมคำ ปรับรหัส
ภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง
วิชา
คำและความหมาย ตลอดจนหลักการสังเกตคำบาลีและสันสกฤตที่ใช้
ในภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๐ สำนวนไทย
๒(๒-๐-๔)
ปรับรหัส

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๐๘

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
(Thai Idioms)
ที่ม า ความหมาย ลั กษณะ รูป แบบและพั ฒ นาการ
ของสำนวน ภาษิ ต คำพั ง เพยและความเปรี ย บในภาษาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างสำนวนไทยกับวัฒนธรรม เปรียบเทียบสำนวน
ไทยในแต่ ล ะภู มิ ภ าคและเปรี ย บเที ย บสำนวนไทยกั บ สำนวน
ต่างประเทศ
๒๓. ๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Khmer in Thai)
ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมคำภาษาเขมร
มาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและความหมาย
ตลอดจนหลักการสังเกตคำเขมรใช้ในภาษาไทย
กลุ่มวิชาวรรณคดีและวัฒนธรรมไทย
๒๔. ๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์
๓(๓-๐-๖)
(Literary Criticism)
หลั ก เกณฑ์ ทฤษฎี แ ละแนวการวิ จ ารณ์ ว รรณคดี
ประเภทต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ
ในแต่ละยุคสมัย
๒๕. ๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๓(๓-๐-๖)
(Literary Works and Visual Arts)
ความสั มพัน ธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งของราชสำนักและท้องถิ่น อิทธิพล
ของวรรณกรรมที่มีต่อทัศนศิลป์ และอิทธิพ ลของทัศนศิล ป์ที่มีต่อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
(Thai Idioms)
ที่มา ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและพัฒนาการของ
สำนวน ภาษิต คำพังเพยและความเปรียบในภาษาไทย ความสัมพันธ์
ระหว่างสำนวนไทยกับ วัฒ นธรรม เปรียบเทียบสำนวนไทยในแต่ล ะ
ภูมิภาคและเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสำนวนต่างประเทศ
๒๐๔ ๔๒๘ ภาษาเขมรในภาษาไทย
๓(๓-๐-๖)
(Khmer in Thai)
ประวัติและลักษณะภาษาเขมร การยืมคำภาษาเขมร
มาใช้ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงทางเสียง คำและความหมาย
ตลอดจนหลักการสังเกตคำเขมรใช้ในภาษาไทย

การปรับ
เปลี่ยน
วิชา

หมาย
เหตุ

ปรับรหัส
วิชา

๒๐๔ ๓๑๖ วรรณคดีวิจารณ์
๓(๓-๐-๖)
(Literary Criticism)
ปรับรหัส
หลักเกณฑ์ ทฤษฎีและแนวการวิจารณ์วรรณคดีประเภท
วิชา
ต่างๆ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยประเภทต่างๆ ในแต่ละ
ยุคสมัย
ปรับรหัสวิชา
๒๐๔ ๔๒๒ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๒(๒-๐-๔)
และหน่วยกิต
(Literary Works and Visual Arts)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวรรณกรรมกั บ สถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม ทั้งของราชสำนักและท้องถิ่น อิทธิพล
ของวรรณกรรมที่ มี ต่ อ ทั ศ นศิ ล ป์ และอิ ท ธิพ ลของทั ศ นศิ ล ป์ ที่ มี ต่ อ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑

วรรณกรรม
วรรณกรรม
๒๖. ๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
๒(๒-๐-๔)
(Evolution of Thai Literature)
ประวัติวรรณคดีไทยสมัยต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของ
วรรณคดีในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์กับสังคมไทย
อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทย
๒๗. ๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
(Comparative Literature)
ทฤษฎีและแนวทางวรรณคดีเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
วรรณคดีไทยกับวรรณคดีชาติอื่นๆ ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด
๒๘. ๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน
๒(๒-๐-๔)
(Didactic Literature)
วรรณคดีคำสอนของไทยและวรรณคดีคำสอนของ
ต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทย การสอนจริยธรรมในวรรณคดีไทย
เลือกศึกษาวรรณคดีคำสอนบางเรื่องโดยละเอียด
๒๙. ๒๐๔ ๔๓๖ วรรณคดีประวัติศาสตร์
๒(๒-๐-๔)
(Literature in History)
ลักษณะ วัตถุประสงค์ ประเภทและคุณค่าของ
วรรณคดี เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบใน
วรรณคดี และเลือกศึกษาวรรณคดีบางเรื่องโดยละเอียด
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๓๐. ๒๐๔ ๔๓๗ วรรณคดีพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Literature in Buddhism)
ลักษณะ ประเภท วัตถุประสงค์ ปรัชญา คุณค่า
และอิทธิพลของวรรณคดี พระพุทธศาสนา ตลอดจนวรรณคดี
ชาดก และเลือกศึกษาวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่สำคัญโดยละเอียด
๓๑.
๒๐๔ ๔๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่
๓(๓-๐-๖)
(Modern Literary Works)
พัฒนาการ ประเภท และองค์ประกอบของวรรณกรรม
สมัยใหม่ เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิเคราะห์และประเมินค่า
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ
กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา
๓๒. ๒๐๔ ๔๓๘ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒(๒-๐-๔) ๒๐๔ ๒๑๕ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Textbooks Analysis)
(Thai Textbooks Analysis)
ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทย
ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับตั้งแต่
นับตั้งแต่หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ
หนังสือจินดามณี จนถึงหนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ มัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา
วัตถุประสงค์ เนื้อหา การใช้ภาษา กิจกรรม การเรียนการสอน
การใช้ภ าษา กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลหนังสื อ
การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อ เรียนในระดั บต่าง ๆ การใช้ห นังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอน การ
การเรียนการสอน การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทย เปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร
ของแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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ตัดออก
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ปรับรหัสวิชา ยกมาจากวิชา
และหน่วยกิต บังคับ

ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
๓๓. ๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๓(๒-๒-๕)
(Creative Writing)
หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและ
ร้อยกรองชนิดต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึงถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓๔. ๒๐๔ ๔๓๕ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Thai Language on Sociological Aspects)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของ
สังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ และสังคม สังเกตการใช้
ภาษาไทยในสถานะและอาชีพที่แตกต่างกัน
๓๕. ๒๐๔ ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
๒(๒-๐-๔)
(Language for Mass Communication)
ความสำคัญของภาษาสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์สาร
ในสื่อประเภทต่างๆ การใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
๒๐๔ ๔๒๕ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๓(๓-๐-๖)
(Creative Writing)
หลักและศิลปะการเขียน ฝึกการเขียนร้อยแก้วและร้อย
กรองชนิดต่างๆ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึงถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒๐๔ ๔๒๗ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๒(๒-๐-๔)
(Thai Language on Sociological Aspects)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับโครงสร้างของ
สังคมไทยที่สะท้อนให้เห็นสถานะ อาชีพ และสังคม สังเกตการใช้
ภาษาไทยในสถานะและอาชีพที่แตกต่างกัน

๓๖.

๒๐๔ ๔๑๙

ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับ ๓(๓-๐-๖)
รายการวิทยุและโทรทัศน์
(Creative language skills
for radio and television programs)
การพัฒ นาบุคลิกภาพ ทักษะภาษา เพื่อสร้างสรรค์
รายการวิทยุ โทรทัศน์ การวิเคราะห์สื่อ การสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย การ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ปรับรหัสวิชา
และหน่วยกิต

ปรับรหัสวิชา

ตัดออก

ตามคำแนะนำ

เพิ่มเติม

ตามคำแนะนำ

หน้า ๑๑๒

ที่

๓๗.

๓๘.

๓๙.

๔๐.

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๓๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๒-๒-๕)
(Seminar on Teaching Thai Language and Literature)
การวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ปั ญ หาการเรีย นการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทย การประเมิ นผลการสั มมนา การกำหนด
แนวทางการสอนภาษาและวรรณคดีไทย การนำเสนอการศึกษา
เป็นกรณีศึกษา
๒๐๔ ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก ๓(๒-๒-๕)
(Creation of Thai Books for Children)
หลักการและขั้นตอนการสร้างหนังสือให้เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม
๒๐๔ ๓๑๔ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓)
(Usage of Visual Aid in Teaching Thai)
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนฺ โ ลยี เพื่ อ การศึ ก ษา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ การผลิตสื่อการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การ
ประเมินผลการศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อ
การสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๓๓ การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระ
๒(๒-๐-๔)
การเรียนรู้ภาษาไทย
(Measurement and Evaluation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

๒๐๔ ๔๒๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Teaching Thai Language and Literature)
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนภาษา
และวรรณคดีไทย การประเมินผลการสัมมนา การกำหนด แนวทางการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทย การนำเสนอการศึกษาเป็นกรณีศึกษา

ปรับเวลา
เรียน

๒๐๔ ๔๒๓ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก ๓(๓-๐-๖)
(Creation of Thai Books for Children)
หลั กการและขั้นตอนการสร้างหนังสื อให้ เหมาะสมกับ
เด็กแต่ละวัยในด้านเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบและรูปเล่ม
๒๐๔ ๔๒๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓)
(Usage of Visual Aid in Teaching Thai)
หลั ก การพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนฺ โ ลยี เพื่ อ การศึ ก ษา
การประยุกต์ใช้คอมพิว เตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ การผลิตสื่อการศึกษา การสร้างแบบทดสอบ การ
ประเมินผลการศึกษา ระบบ m-Learning และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อ
การสอนภาษาไทย
๒๐๔ ๔๒๖ การวัดและประเมินผลการเรียน
๒(๒-๐-๔)
การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
(Measurement and evaluation of Thai

ปรับรหัสวิชา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

ปรับรหัสวิชา

ปรับรหัส ชื่อ
วิชาและ
คำอธิบาย

หน้า ๑๑๓

ที่

ชื่อวิชา-คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
of Thai Subject Group)
language teaching in the ๒๑st century)
หลั ก การวั ด และประเมิ น ผล ประเภท รู ป แบบ
หลักการ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ การจัดเก็บ
กระบวนการวัดและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินและรายงานผล
ข้อมูล การรายงานผล การออกแบบการวัดและการประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑

๔๑. ๒๐๔ ๔๓๔ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ๒(๒-๐-๔)
(Teaching Thai for Foreign Language )
เทคนิควิธีการสอนภาษาไทย การออกแบบวิธีสอนโดย
เน้นสัมพันธ์การใช้ทักษะทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน และ
การนำไปใช้เพื่อการสื่อสาร การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้ภาษาไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม การประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาตามสภาพจริง
๔๒. ๒๐๔ ๔๓๒ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒(๒-๐-๔)
ภาษาไทย
(Management for Learning
Thai Subject Group)
แนวคิด รูปแบบ กลวิธีการจัดกิจกรรม การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การสังเกตและการฝึกงานครู
การศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหา การบูรณาการ การเรียนรู้
ภาษาไทยกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและกลุ่มสาระอื่นๆ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

การปรับ
เปลี่ยน

หมาย
เหตุ

ยกไปวิชา
บังคับ

ตัดออก

ตามคำแนะนำ

หน้า ๑๑๔

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๑๕

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๑๖

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๑๗

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๑๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๑๙

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๐

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๑

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๓

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๔

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๕

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๖

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๗

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๒๙

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๐

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๑

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๓

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๔

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๕

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๖

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๗

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๓๙

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๐

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๑

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๓

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๔

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๕

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๖

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๗

ภาคผนวก ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๔๙

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๐

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๑

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๓

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๔

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๕

ภาคผนวก จ
บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๖

บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์
๑. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
๒. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,ผศ.ดร.
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
๔. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร.
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว
๕. นายพีรวัฒน์ ชัยสุข
หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา
๖. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ดูยอดรัมย์อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยการศึกษาและการแนะแนว
๘. ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๙. ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๐. นางสาวสายหยุด มีฤกษ์
อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑๑. พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน
อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา
๑๓. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ
อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑๔. พระมหาภัทรวิชญ์ ปญฺญาวชิโร,ดร.
อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑๕. พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.
อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก
อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑๗. ดร.บุญมี พรรษา
อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
๑๘. นายอนันต์ คติยะจันทร์
วิทยาเขตหนองคาย
๑๙. พระมหาจรูญศักดิ์ โฆสิตภาณี
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๒๐. นายทวีโชค เหรียญไกร
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๒๑. พระมหาศรายุทธ สมฺนตปสาทิโก
วิทยาเขตขอนแก่น
๒๒. พระรชต กตปุญฺโญ
วิทยาเขตขอนแก่น
๒๓. นายบุญส่ง นาแสวง
วิทยาเขตขอนแก่น
๒๔. นายนิพนธ์ เหลาหา
วิทยาเขตขอนแก่น
๒๕. พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท,ดร.
วิทยาเขตนครราชสีมา
๒๖. พระชรันดร์ ธีรวโร
วิทยาเขตนครราชสีมา
๒๗. นายอัมพร เจือจันทร์
วิทยาเขตนครราชสีมา
๒๘. พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล
วิทยาเขตอุบลราชธานี
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๗

๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิมล ศรศักดา
๓๐. นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ
๓๑. นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
๓๓. นายปัญญา สุนันตา
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ศรีทอง
๓๕. นายชายชาญ วงศ์ภักดี
๓๖. พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง
๓๘. นางกฤษณา อุทัยกาญจน์
๓๙. นายจอมพณ สมหวัง
๔๐. นางจิราภรณ์ คล้อยปาน
๔๑. นางบุปผา เตียวตระกูล
๔๒. พระครูสิริภูรินิทัศน์
๔๓. พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก
๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน
๔๕. นายเนาวรัตน์ หอมขจร
๔๖. นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์
๔๗. พระภาณุพงษ์ เตชวโร
๔๘. นายพิบูลย์ศักดิ์ เมืองโคตร
๔๙. นางสาวศศิธร ล่องเลิศ
๕๐. นางสาวรินดา ประกอบบุญ
๕๑. นายกฤษฏากานต์ น้อยหมอ
๕๒. นายวุฒิภัทร มูลศรี
๕๓. นายสุบิน วันนันตา
๕๔. พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
๕๕. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ
๕๖. นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง
๕๗. นายไสว แก้วเกตุ
๕๘. พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร.
๕๙. ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน
๖๐. นายโฆษิต คุ้มทั่ว
๖๑. นายนิกร พลเยี่ยม
๖๒. นางศศิธร บุญครอง
๖๓. นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม
๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล พรหมมี
๖๕. พระดนัย ธีรวํโส
๖๖. นายพรภิรมย์ ยอดบุญ
๖๗. นางสาวณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์

วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาเขตนครสวรรค์
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๕๘

๖๘. พระมหาทองคำ ฐิเปโม
๖๙. พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี
๗๐. พระโชดดี วชิรปญฺโญ
๗๑. นายอุทิศ การเพียร
๗๒. นายสิทธิชัย ธารพล

เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณบดี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา
๒. รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ
อ ดี ต ร อ งศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร ะ ดั บ ๙ ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง/
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
๓. ดร.นิทรา ฉิ่นไพศาล
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน/
โรงเรียนวัดอมรินทราราม แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ เข้าร่วมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็น มี
๑. พระแดนชัย สุริยวํโส
๒. พระมหาพิศาล ชวโน
๓. พระธนุพงษ์ วงฺสเมธี
๔. นายอนุชิต กิ่งก้าน

นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมกัน ณ
ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ นำบูชาพระรัตนตรัย
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หั วหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน นำเสนอการพัฒ นาและปรับปรุง
รายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการนำเสนอการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่ มี
การปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑. รายวิชาชีพครู
รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ ให้ความเห็นว่า
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๑. ในชื่อของรายวิชาชีพครูไม่อยากให้ปรับเปลี่ยนมาก
กล่าวคือ ชื่อรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า การออกแบบ
หลักสูตรในโรงเรียน ไม่ใช่สิ่งที่นิสิตจะทำได้ ให้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นวิชา การพัฒนาหลักสูตร เหมือนเดิม ซึ่ง
ดร.นิทรา ก็สนับสนุนให้ตัดคำว่า “การออกแบบ” และให้เป็นการพัฒนาหลักสูตร
๒. เห็นด้วยกับการแยกรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา ออกเป็นสองรายวิชา “จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว และวิชา จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์
๓. แนะนำให้เปลี่ยนชื่อ รายวิชาปรัชญาการศึกษาและคุณธรรมสำหรับครู ชื่อนี้บอกเป็นสองวิชาคือ
ปรัชญากับคุณธรรม ให้ใช้ชื่อ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา จะสอดคล้องมากกว่า
๔. ในรายวิชา ความเป็นครูวิชาชีพ ให้เพิ่มเนื้อหาส่วนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ สาระที่ตัดออกไปใส่
เข้ามา จะทำให้รายวิชามีความสำคัญและทันสมัย
๕. รายวิชา การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน แต่เดิมเราเคยมีวิชา วิธีสอน แต่โลก
เปลี่ยนไปแล้ว เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน แต่การออกแบบการเรียนรู้ มันยากเกินที่จะให้นิสิตทำได้
หรืออาจต้องเปลี่ยนเนื้อหา ในเนื้อหาบอกว่า การฝึกออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้ถูกต้อง สรุปอยากให้
เปลี่ยนกลับไปเป็นวิชา การจัดการเรียนรู้
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ให้ความเห็นว่า
๑. การปรับปรุงแต่ละครั้งต้องศึกษาประเด็นเหล่านี้ในการประกอบพิจารณา
- ผลการประเมินหลักสูตรก่อนหน้านี้ สิ่งที่จะแก้หลักสูตรนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานจากผลการประเมิน
จากครั้งก่อน
- นโยบาย ทิศทางการพัฒนาของการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์โดยรวมของหลักสูตร ความเป็นเอกลักษณ์ของตน
- มีความจำเป็นของบัณฑิต ที่จะผลิตออกไปมากน้อยเพียงไหน มีจุดขายยังไง
- ข้อมูลบริบท แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ.
- มาตรฐานวิชาชีพ เกณฑ์การรับปริญญา
ถ้าหลักสูตรได้ศึกษาและนำหลักเกณฑ์ทั้ง ๗ ประการข้างต้นมาเป็นประเด็นในการพัฒนาหลักสูตร ก็
มั่นใจได้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมในการเปิด
๒. มาตรฐานวิชาชีพครู ตาม ๑๑ มาตรฐาน เวลาเขียนหลักสูตร ต้องนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์นั้นๆเป็นหลักสำคัญ
๓. เนื้อหาโดยรวมดูเหมือนจะยังไม่สอดคล้องเท่าไหร่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ปรับๆ
๔. ใน พรบ.การปฏิรูปการศึกษาล่าสุด ให้เน้นจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นหลัก ต้องทำครูให้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ในเรื่องของการปฏิรูปครูโดยเน้นจิตวิญญาณความเป็นครู แบบนี้
เป็นต้น
๕. มาตรฐานที่ทางสำนักมาตรฐานให้ไว้เป็นเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรฐาน แต่ถ้าที่ไหนทำได้ เพิ่มเติม
ได้ ยิ่งดี ทำให้ได้ หรือถ้าทำไม่ได้ก็ห้ามต่ำกว่าที่กำหนด ให้ทำตามขั้นต่ำที่มาตรฐานกำหนด
ดร.นิทรา ฉิ่นไพศาล ให้ความเห็นว่า

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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เวลาทำหลักสูตร หรือเขียนรายวิชา ให้นึกถึงผู้ปฏิบัติเป็นหลัก ก็คือนิสิต ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่า
การออกแบบหลักสูตรยากเกินไปสำหรับนิสิต ครูที่อยู่ โรงเรียนระดับชำนาญการก็ออกแบบไม่ได้ ทำได้เพียงนำ
หลักสูตรมาปรับให้เข้ากับบริบทโรงเรียน
ทั้งนี้สรุปโดยภาพรวมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นชอบรายวิชาและเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาชีพครู
ที่ทางคณะครุศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำไปใช้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑
๒. โครงสร้างหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
โครงสร้างใหม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจำนวน ๔๖ หน่วยกิต และ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขา
จำนวน ๗๘ หน่วยกิตเป็น ไปตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี แต่ตามโครงการสร้าง นิสิตคณะครุศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต
เห็นว่าเรียนเยอะกว่านักศึกษาของสถาบันอื่นๆ ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาลง
ได้อีกก็จะช่วยนิสิตนักศึกษาได้
๓. รายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาทีป่ รับตามคำแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนว่ยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนว่ยกิต
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๓(๓-๐-๖) ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๑๐๓ ปรัชญาการศึกษาและคุณธรรมสำหรับครู
๓(๓-๐-๖) ๒๐๐ ๑๐๓ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์ ๒ (๒-๐-๔) ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
๒(๑-๒-๓)
มนุษย์
๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๒(๑-๒-๓)
๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง ๓(๒-๒-๕)
การศึกษา
การศึกษา
๒๐๐ ๒๐๗ การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
๓(๒-๒-๕)
เรียน
ชั้นเรียน
๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู้
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู้
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๑๐ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๑๐ การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๓(๒-๒-๕)
๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา
๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา
๒(๑-๒-๓)
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต
๒๐๐ ๔๑๒
๒๐๐ ๔๑๓
๒๐๐ ๕๑๔
๒๐๐ ๕๑๕

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

๒(๐-๔-๒)
๒(๐-๔-๒)
๖(๐-๑๘-๐)
๖(๐-๑๘-๐)

๒๐๐ ๔๑๒
๒๐๐ ๔๑๓
๒๐๐ ๕๑๔
๒๐๐ ๕๑๕

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

๒(๐-๔-๒)
๒(๐-๔-๒)
๖(๐-๑๘-๐)
๖(๐-๑๘-๐)

เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุก
ท่านที่เข้าร่วมประชุม

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.)
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา)
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม)
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๒

บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม C ๔๑๔ อาคารเรียนรวม โซนซ C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และ
วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์
๑.พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
๒.พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
๓.รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
๔.พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์
๕.พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น
๖.พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา
๗.พระครูปริยัติคุณรังสี,ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เลย
๘.พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๙.พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น
๑๐. พระชรันด์ ธีรวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา
๑๑.พระปลัดพงศ์ศิริ พุทฺธิวํโส
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา
๑๒.พระอธิการสมพร อนาลโย
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๓.พระสุวิจักขณ์ โชติวโร
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๑๔.รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง
๑๕.ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์
๑๖.นายอัมพร เจือจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา
๑๗. นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา
๑๘.นายสมคิด นันต๊ะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
๑๙.นายประทีป ยศนรินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
๒๐.พระสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม
๒๑.ดร.พิธพิบูลย์ กาจนพิพิธ

เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒.พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัย
๒. อาจารย์ดร.ธรรณปพร หงษ์ทอง
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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๓. รศ.บุปผา บุญทิพย์
๔. รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
๕. นางมยุรี สิงห์ไขมุกข์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม พร้อมกัน ณ
ณ ห้องประชุม C ๔๑๔ อาคารเรียนรวม โซนซ C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร. กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย (๔ ปี ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาพรวมถึ ง
กระบวนการในการพัฒ นาหลั กสู ตรว่า คณะครุศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์
และผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้พัฒนาและปรับปรุงจากการประเมินจากร่าง มคอ.๑ สาขาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ที่จะจัดให้หลักสูตรทาง
วิชาชีพปรับจาก หลักสูตร ๕ปี เป็นหลักสูตร ๔ปี พิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์หรือ
สภาพสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมและจัดทำเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม นำเสนอรายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
คำอธิบายรายวิชา รายวิชาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ รั บ ฟั งการนำเสนอพั ฒ นาและปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าการสอนภาษาไทย (๔ ปี ) หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิช าและคำอธิบาย
รายวิชาที่มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์
คณะครุศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
๑. ชื่อหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
๒. ชื่อปริญญา
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
๓. ปรัชญาของหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
๔. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว
๕. โครงสร้างหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
โครงสร้างใหม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจำนวน ๓๔ หน่วยกิต และ โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขา
จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต เป็นไปตาม ร่าง มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐาน
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี แต่ตามโครงสร้าง นิสิตคณะครุศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๔
หน่วยกิต เห็นว่าเรียนเยอะกว่านิสิตของสถาบันอื่น ๆ ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา
ลงได้อีกก็จะเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๖. รายวิชาและเนื้อหา
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ มีดังนี้
๑. ให้ปรับชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
๒. ให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับบางรายวิชา
๓. ให้ปรับหน่วยกิตในช่องวงเล็บจุดเน้นในการจัดการเรียนการสอน จาก ๓(๒-๒-๕) เป็น ๓(๓-๐๖) ลดภาคปฏิบัติตามสัดส่วนของรายวิชา
๔. ให้ลดรายวิชาเลือกวิชาเอก เพื่อให้คงเหลือรายวิชาที่จะเปิดสอนได้จริงครอบคลุมกลุ่ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย โดยให้ตัดรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกที่ไม่ได้เปิดสอนออก
จากหลักสูตร
๕. ให้ปรับเปลี่ยนประเมินหลักและรอง (จุดดำและจุดขาว) การประเมินใน ๖ ด้าน และได้
ปรับเปลี่ยนรายวิชาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
๖. ให้ปรับชื่อภาษาอังกฤษในคำว่า Literary กับ Literature ให้เลือกใช้คำใดคำนึงให้เหมือนกันใน
ทุก ๆ วิชา ที่ปรากฏ ในรายวิชาที่มีคำว่า วรรณกรรม และวรรณคดี
คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิชาบังคับ
๒๐๔ ๓๐๖
๒๐๔ ๑๐๑
๒๐๔ ๒๐๓
๒๐๔ ๒๐๔

ร้อยกรองไทย
วิวัฒนาการของภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอ่าน
การพัฒนาทักษะการเขียน

๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔
๒๐๔

วรรณกรรมท้องถิ่นปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖)
การสอนภาษาไทย
๓(๒-๒-๕)
การวิจัยทางการสอนภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย๓(๐-๖-๖)

๓๑๑
๓๐๘
๔๑๔
๔๑๕

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

วิชาเลือกเดิมที่กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแก้ไข
๒๐๔ ๓๑๗ ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๓๑๘ ภาษาไทยถิ่น
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๓๑๙ การใช้เทคโนโลยีช่วยสอนภาษาไทย ๒(๑-๒-๓)
๒๐๔ ๓๒๐ วรรณกรรมสมัยใหม่
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๔ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๙ สำนวนไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๐ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย ๒(๑-๒-๓)

รายวิชาที่ปรับตามคำแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิชาบังคับ
๒๐๔ ๓๐๖ ร้อยกรองไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๑๐๑ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
๓(๒-๒-๕) ปรับรวมเป็นวิชาเดียว
๒๐๔ ๓๑๑ วรรณกรรมเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๔ ๓๐๘ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓(๒-๒-๕)
๒๐๔ ๔๑๔ บัณฑิตนิพนธ์ทางการสอนภาษาไทย ๓(๐-๖-๖)
ปรับรวมเป็นวิชาเดียว
วิชาเลือกที่ตัดออก จากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๖ วรรณคดีเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๑ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๕ วรรณคดีประวัติศาสตร์
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๖ วรรณคดีพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๕

๒๐๔ ๔๓๑ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๒ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๔ ภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๕ วรรณคดีประวัติศาสตร์
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๖ วรรณคดีพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๒๐๔ ๔๓๗ วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย
๒(๒-๐-๔)
วิชาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ จากคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐๔ ๔๒๐ ทักษะภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สำหรับรายการ
วิทยุและโทรทัศน์
๓(๓-๐-๖)

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไม่มี
เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร.)
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ประธานที่ประชุม

(พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม)
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ)
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๖

ภาคผนวก ฉ
ประวัติและผลงานอาจารย์

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๗

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
***********************************

พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม (กำริสุ)
ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
สังกัด

อาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน ๓ ปีย้อนหลัง
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑ ๒๐๔ ๔๒๒ การสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
๒ ๒๐๔ ๒๐๒ วรรณคดีและวรรณกรรมไทย
๓ ๒๐๔ ๓๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่
๔ ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ
๕ ๒๐๔ ๓๐๔ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
๖ ๒๐๔ ๓๐๗ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
๗ ๒๐๔ ๔๑๘ การสอนภาษาไทย
๘ ๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา
๙ ๒๐๐ ๒๐๘ การพัฒนาหลักสูตร
๑๐ ๒๐๔ ๔๑๘ วรรณกรรมกับทัศนศิลป์
๑๑ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๘

ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๓.๑ งานวิจัย
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, ผศ.ลำยอง สำเร็จดี, ชูศรี เกิดศิลป์ (๒๕๖๑). “การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๒ บทความทางวิชาการ
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม “สัญลักษณ์ ภาษาสุนทรีย์ในวรรณคดีวรรณกรรมไทย”, วารสาร
พุทธชินราชปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ปีที่ ๓, ฉบับที่ ๑, ๒๕๖๒ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๒) : ๕๕-๖๘
๓.๓ หนังสือ/ตำรา
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม. “การสอนภาษาไทย”. (พิษณุโลก:โฟกัสปริ้นส์ติ้ง,๒๕๖๐), ๒๒๐ หน้า

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๖๙

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
***********************************

นางลำยอง สำเร็จดี
ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านภาษาไทย)
สังกัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
มหาวิทยาลัย
๑ ๒๐๔ ๔๒๘ การเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒ ๒๐๔ ๓๑๗ วาทการ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓ ๒๐๔ ๒๐๔ การพัฒนาทักษะการเขียน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔ ๒๐๐ ๒๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕ ๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖ ๒๐๔ ๓๐๕ ร้อยกรองไทย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗ ๒๐๔ ๔๓๐ ภาษาสื่อสารมวลชน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘ ๒๐๔ ๔๒๗ วรรณคดีคำสอน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๓.๑ งานวิจัย
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, ผศ.ลำยอง สำเร็จดี, ชูศรี เกิดศิลป์ (๒๕๖๑). “การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ลำยอง สำเร็จดี (๒๕๖๑). “ศึกษาเชิงวิเคราะห์และเปรียบเทียบวรรณกรรมนิทานคำกลอนของ
สุนทรภู่”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๒ บทความทางวิชาการ
ลำยอง สำเร็จดี “กระจกส่องให้เห็นริ้วรอยไม่พึงใจ...จะแก้ไขหรือทุบกระจกดี”, วารสาร
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๐

พุทธชินราชปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชิน
ราช ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๕๕-๖๘
๓.๓ หนังสือ/ตำรา
ลำยอง สำเร็จดี “วาทการ”. (พิษณุโลก:โฟกัสปริ้นส์ติ้ง,๒๕๖๐), ๒๑๒ หน้า

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๑

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
***********************************

นางชูศรี เกิดศิลป์
ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑ ๒๐๔ ๔๒๔ วรรณคดีประวัติศาสตร์
๒ ๒๐๔ ๔๑๕ วรรณกรรมท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบ
๓ ๒๐๔ ๓๐๖ วิวัฒนาการของภาษาไทย
๔ ๒๐๔ ๔๒๐ การสร้างหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก
๕ ๒๐๔ ๓๐๙ คติชนวิทยา
๖ ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๗ ๒๐๔ ๔๒๓ วรรณคดีวิจารณ์

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๓.๑ งานวิจัย
พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม, ผศ.ลำยอง สำเร็จดี, ชูศรี เกิดศิลป์ (๒๕๖๑). “การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๒ บทความทางวิชาการ
ชูศรี เกิดศิลป์ “ภาษาไทยปัจจุบัน กับการธำรงเอกลักษณ์”, วารสารพุทธชินราชปริทัศน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒,
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑): ๖๙-๘๓
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๒

๓.๓ หนังสือ/ตำรา
ชูศรี เกิดศิลป์. “วรรณคดีเปรียบเทียบ”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วรรณคดี
เปรียบเทียบ หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๓

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
***********************************

นางสุทธินี สาโพธิ์
ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑ ๒๐๔ ๔๒๔ วรรณคดีประวัติศาสตร์
๒ ๒๐๔ ๓๑๒ ภาษาบาลีและสกฤตในภาษาไทย
๓ ๒๐๔ ๓๑๖ วรรณกรรมสมัยใหม่
๔ ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๕ ๒๐๔ ๓๑๐ การใช้ภาษาไทย
๖ ๒๐๔ ๔๒๙ สำนวนไทย
๗ ๒๐๔ ๔๒๒ ภาษาเขมรในภาษาไทย
๘ ๒๐๔ ๒๐๑ หลักภาษาไทย
๙ ๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๓.๑ งานวิจัย
๓.๒ บทความทางวิชาการ
สุทธินี สาโพธิ์ “วรรณกรรมร้อยกรองส่งสะท้อนภาพชีวิต สุขสม ผิดหวัง หรือเศร้าใจ”,
วารสารพุทธชินราชปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๘๕-๑๑๑
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๔

๓.๓ หนังสือ/ตำรา
สุทธินี สาโพธิ์. “สำนวนไทย”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา สำนวนไทย
หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๕

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
***********************************

นางสาวสุดธิดา พ่วงเฟื่อง
ส่วนที่ ๑ ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
อาจารย์
สังกัด
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
๒. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
ที่
วิชา
๑ ๒๐๔ ๔๑๑ สัมมนาการสอนภาษาและวรรณคดีไทย
๒ ๒๐๔ ๓๑๑ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
๓ ๒๐๐ ๓๐๙ การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
๔ ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจยั
๕ ๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๖ ๒๐๔ ๔๑๙ การวิจยั ทางการสอนภาษาไทย
๗ ๒๐๔ ๔๒๕ วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย
๘ ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน
๙ ๒๐๔ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางการสอนภาษาไทย
๑๐ ๒๐๐ ๔๑๖ การวิจยั ในชัน้ เรียน
๑๑ ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม
๑๒ ๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
๑๓ ๒๐๔ ๓๐๖ วรรณคดีสำหรับครู
๑๔ ๒๐๐ ๔๑๔ การผลิตสื่อการสอน

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๖

๑๕ ๒๐๔ ๒๐๓ การพัฒนาทักษะการอ่าน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน)
๓.๑ งานวิจัย
สุดธิดา พ่วงเฟื่อง (๒๕๕๙), “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของครูภาษาไทย
ในศตวรรษที่ ๒๑”.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์, ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์, สุดธิดา พ่วงเฟื่อง (๒๕๖๐), “อาหาร
พื้นบ้าน: กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม”.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๒ บทความทางวิชาการ
สุดธิดา พ่วงเฟื่อง “บทความเรื่อง ครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21Thai Teacher in the
21st Century”, วารสารพุทธชินราชปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปีที่ ๒, ฉบับที่ ๒, (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑)
๓.๓ หนังสือ/ตำรา
สุดธิดา พ่วงเฟื่อง. “การประกันคุณภาพการศึกษา”. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา
การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช, ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๘

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.

หน้า ๑๗๗

