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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

หมวดที ่๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖ 
 ภาษาไทย :    หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Social Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครศุาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
 ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education in Social Studies  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Ed. (Social Studies) 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมศึกษา และน าความรู้
ทางพุทธศาสตร์และสังคมศึกษา มาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมแก่นิสิต โดยการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และวิชาชีพ เพื่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวน ๑๕๖ หน่วยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี 

  ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
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  ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   
    ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ๕.๓ ภาษาที่ใช้  
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่                
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่...........เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ....../๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่.....เดือน.................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถท างานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ดังนี้ 

๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่เก่ียวข้องกับสัมพันธ์กัน 
๒) ครูสอนสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๔) อาชีพเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๕) อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อสกุล คุณวุฒิ ส าเร็จการศึกษาจาก 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  
 ที่อยู่ :  ๒๔๙ ถ.มาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เนื่องจากในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กล่าวคือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้
พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าว
สู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้
ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการที่ครู
สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบมา โดยเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ไม่ควรจะขาดแคลนครูที่จบด้าน
สังคมศึกษา สังคมศึกษาถือว่าเป็นรายวิชาที่มีกลุ่มสาระความรู้ครอบคลุมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ด้วยดีมีความสุข อีกทั้งการที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนไทยและเด็กไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สาขาวชิา สถาบัน ปี 
อาจารย ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. 

(ประไพ ปุญฺญกาโม) 
๓-๗๒๐๖-๐๐๓๓๖-๒๐-๒ 

Ph.D. (บริหารการศึกษา) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
พธ.บ.( พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์
 

นางวรพร  พรหมใจรักษ ์
๓-๑๒๐๑-๐๑๒๓๗-๙๘-๑ 

อ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
อ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๒ 

อาจารย ์ พระมหาจ าปา  สิริยโส      
(ชาลีเปรี่ยม) 
๓-๖๗๐๕-๐๐๓๗๙-๖๖-๑ 

กศ.ม.(การศึกษา) 
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๕ 

อาจารย ์ นางละออ  ปิ่นทอง 
๓-๒๔๙๙-๐๐๓๗๑-๑๒-๐ 

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

๒๕๕๐ 
๒๕๒๗ 

อาจารย ์ ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย 
๓-๗๒๐๕-๐๐๑๒๐-๔๗-๐ 

Ph.D. (สาขาปรัชญา)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๗ 
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การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้ค านึงถึงสถานการณ์ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก
สังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เสรีทางการค้า ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศการผลิต
บุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้  ความสามารถ 
และมีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม และรองรับการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูซึ่งถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเยาวชนสู่สังคมแห่งการ
แข่งขันที่ต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่มั่นคง ซึ่งต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบทางด้านต่างๆ ที่มี
ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจ
และสังคม 

 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ 

และสังคม และมุ่งธ ารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดี
อย่างมีสุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้คงไว้สืบไป 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 ๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก สามารถน าไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน
เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลและประสานงาน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาก าหนด ตลอดถึงความสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที ่ ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญา 

  บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้มีความใฝ่รู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเป็น
คร ูมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 

  ๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และด ารงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
       ๒. มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลาย และมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
       ๓. สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
       ๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ 
       ๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องทางสังคมศึกษาส าหรับ
ผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม 

๖. สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและน าทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๔ ปี) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาให้
มีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและครุุ
สภาก าหนด 

- เชิญองค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- บันทึกการวิพากษ์หลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

- ประเมินความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
อย่างบูรณาการ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการ

ของสังคมและแนวโน้มในอนาคต 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางสังคมไปปฏิบัติงาน
จริง 

- จัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
สมัยใหม่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้บรรยาย 

- จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้บรรยาย 

- สนับสนุนให้คณาจารย์น าความรู้และ
ทักษะที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

- รายงานผลการประเมินการสอน 
- หนังสือ/ต ารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 
- ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์

และเผยแพร่ 
- งานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการสอน

รูปแบบการสอน 
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หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้มีระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารใน
ภาคผนวก) 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไม่มี 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคต้น   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 ๒.๒ การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

          ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ/สามเณร 

          ๑)  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
        ๒)  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                     ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ 
           ๑) ต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
                     ๒) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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                       ๓) หรือ ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
              ๒.๔  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
  นิสิตแรกเข้าศึกษาตามหลักสูตร มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษา
เทียบเท่าเพ่ือสมัครเข้าศึกษามีมาตรฐานที่ต่างกัน ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครเรียนแตกต่างกัน 

  ๒.๔.๒ ความแตกต่างด้านอายุ 
 ๒.๔.๓ วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 

  ๒.๔.๔ ปัญหาการปรับตัวทางสังคม 

  ๒.๔.๕ วิถีชีวิตประจ าวัน 

  ๒.๔.๖ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๔.๗ ความคาดหวังและเปา้หมายของการศึกษา 

 ๒.๕ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
  ๒.๕.๑ แยกกลุ่มนิสิตออกตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 

   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   ๒.๕.๓ ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

  ๒.๕.๔ สร้างกลไกการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการปรับตัวทางสังคม 

  ๒.๕.๕ จัดตั้งชมรมหรือหน่วยงานเพื่อให้นิสิตได้ให้ความช่วยเหลือกันและกัน 

  ๒.๕.๖ จัดตารางสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๕.๗ ท าการศึกษาถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของการศึกษาของนิสิตเพ่ือเป็นฐานข้อมูล 

ส าหรับการบริหารจัดการด้านวิชาการ 

 ๒.๖ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๔ ปี  

 
จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 
 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ชั้นปีที่ ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๓ - - ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปีที่ ๔ - - - ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - ๖๐ 

 ๒.๗ งบประมาณตามแผน 
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  ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๖๔๒,๐๐๐ ๑,๑๖๗,๐๐๐ ๑,๖๙๒,๐๐๐ ๒,๒๑๗,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๓๒๔,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๙๑๘,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๔๘๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๙๒๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒,๗๘๗,๐๐๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐ ๕,๓๑๓,๐๐๐ 

 
   

 ๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ก. งบด าเนินการ 
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๓๔๔,๐๐๐ ๑,๗๖๔,๐๐๐ ๒,๑๘๔,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
รวม (ก) ๑,๖๖๔,๐๐๐ ๒,๔๓๔,๐๐๐ ๓,๑๖๔,๐๐๐ ๓,๘๖๔,๐๐๐ 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
รวม (ข) ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑,๙๖๔,๐๐๐ ๒,๕๒๔,๐๐๐ ๓,๒๘๔,๐๐๐ ๔,๐๑๔,๐๐๐ 
จ านวนนิสิต * ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ๒๗,๐๘๓ ๒๐,๒๕๘ ๑๗,๕๔๔ ๑๖,๑๘๗ 

 

 ๒.๘ ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒.๙ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักสูตร ๔ ปี จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน 
เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
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ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ๓.๑ หลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๕๖ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
  โครงสร้างหลักสูตร  
  ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า   ๓๐  หน่วยกิต 
        ๑.๑  วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต 
        ๑.๒  วิชาเลือก   ๑๒  หน่วยกิต 
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                   ไม่น้อยกว่า   ๑๒๐  หน่วยกิต 
   ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
   ๒.๒ วิชาชีพครู                    ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
         ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หนว่ยกิต 
         ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒  หน่วยกิต 
   ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา             ไม่น้อยกว่า     ๖๐   หน่วยกิต   
          ๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖๐  หน่วยกิต 
            ๑) วิชาบังคับ  ๔๐   หน่วยกิต 
                   ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า     ๖   หน่วยกิต 
                 รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   ๑๕๖  หน่วยกิต 
   
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) หมวดศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.  
๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชา
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วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
และวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 

        ๑. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 

                นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่ 

  ๑.๑ วิชาบังคับ   จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา             (๒)(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 

  ๑.๒ วิชาเลือก    จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
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  ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผู้น า ๒(๒-๐-๔) 

    ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔) 

    ๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒๐  หน่วยกิต              

        ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวน  ไม่น้อยกว่า   ๒๔  หน่วยกิต   
     นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องศึกษาวิชากลุ่ม
พระพุทธศาสนา จ านวนไม่น้อยกว่า 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) 
   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) 
   ค. 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) 
   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) 
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     ๒.๒ วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า    ๓๖   หน่วยกิต  
       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หน่วยกติ  
 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม    ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู            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  ๖๐  หน่วยกิต  

 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐  หน่วยกิต 
          ๑) วิชาบังคับ ๔๐  หน่วยกิต 
                 ๒) วิชาเลือก ๒๐  หน่วยกิต 

๑) วิชาบังคับ  ๔๐  หน่วยกิต 

๒๐๓  ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่                ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                       ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                         ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม   ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา  ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์              ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕)  
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา    ๒(๑-๒-๓) 

  ๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๔  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา   ๓(๐-๖-๖) 
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๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ     ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน      ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์      ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๐   ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม  ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่   ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม    ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล   ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป    ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตร์โลก      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๓๐      การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา               ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผู้น าทางสังคม              ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๒ การวิจัยทางสังคมศึกษา     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม                   ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด   ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๗    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น   ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๘ อาเซียนศึกษา      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา    ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต     ๒(๒-๐-๔) 

    ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  
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  นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา  
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 ๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา 
   

ปีที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๘  หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองต้น ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
      ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒  หน่วยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๐(๔) 
      ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 

ปีที่ ๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑๐ หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก ๖ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒ หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๗ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
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 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒(๑-๒-๓) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

       ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๘ หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ๑๔  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  ๖  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒(๑-๒-๓) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๓  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๓ ๒๐๑ สังคมสมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒(๒) 

                       ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๔  หน่วยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุม่พระพุทธศาสนา  ๓  หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐ 

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๑  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต  

๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓(๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
                       ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๑  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๘  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕) 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๔  หน่วยกิต  
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๔  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๘  หน่วยกิต  

๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 

 ๒) วิชาเลือก  ๖  หน่วยกิต  
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒(๒) 
                       ()ไม่นับหน่วยกิต  
 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  หน่วยกิต  



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๒๑ 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๐  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

      ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หน่วยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๑๔  หน่วยกิต  

๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ท่ัวไปทางรัฐศาสตร์  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
๒๐๓ ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์ ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๒  หน่วยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ----  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  

๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๖(๐-๑๘-๐) 
 รวมหน่วยกิต ๖ 

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๗  หน่วยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 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  



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๒ 

 ๑) วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓(๐-๖-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๑๐  หน่วยกิต  
๒๐๓ ๔๒๐ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๒ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถแีละความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  ๔  หน่วยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๒๓ 

 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 

 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
 ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ 
 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จะนิมนต์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาเห็นสมควร 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)  
 ตลอดระยะเวลาการศึกษา นิสิตคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ได้ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงกับสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ และทักษะการเป็นครูมืออาชีพ 
และจากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี ซึ่งนิสิตทุกคนต้องปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ 
ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (รวม ๔ ภาคการศึกษา) 
 การจัดให้นิสิตปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน ๔ ภาค
การศึกษา ภายใต้การนิเทศร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถานศึกษา โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ได้แก่ 
 - ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน 

 - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อสกุล 
คุณวุฒิ 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

อาจารย ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. 
(ประไพ ปุญฺญกาโม) 
๓-๗๒๐๖-๐๐๓๓๖-๒๐-๒ 

Ph.D. (บริหารการศึกษา) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
พธ.บ.( พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๖๑ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๓ 

อาจารย ์
 

นางวรพร  พรหมใจรักษ ์
๓-๑๒๐๑-๐๑๒๓๗-๙๘-๑ 

อ.ม.(ประวัติศาสตร์) 
อ.บ.(ประวัติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๒๙ 
๒๕๒๒ 

อาจารย ์ พระมหาจ าปา  สิริยโส      
(ชาลีเปรี่ยม) 
๓-๖๗๐๕-๐๐๓๗๙-๖๖-๑ 

กศ.ม.(การศึกษา) 
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒๕๕๓ 

๒๕๔๕ 

อาจารย ์ นางลออ  ปิ่นทอง 
๓-๒๔๙๙-๐๐๓๗๑-๑๒-๐ 

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 

๒๕๕๐ 
๒๕๒๗ 

อาจารย ์ ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย 
๓-๗๒๐๕-๐๐๑๒๐-๔๗-๐ 

Ph.D. (สาขาปรัชญา)  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๒๕๕๙ 
๒๕๕๓ 
๒๕๓๗ 
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 - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 - งานบริหารของโรงเรียน 

 - ศึกษาและบริการชุมชน 

 - งานด้านวิชาการ 

 - งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 - การปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ 
 - การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและศึกษางานอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน 

 - การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารของ
โรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ๔.๑.๑ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๔.๑.๒ มีสถานะในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดต่อ
การศึกษาและผู้อ่ืน 
 ๔.๑.๓ มีสถานะประจ าสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
 ๔.๑.๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 ๔.๑.๓.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
 ๔.๑.๓.๓ การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑.๓.๔ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.๑.๓.๕ การแก้ปัญหาและพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย 
 ๔.๒ ช่วงเวลา  
 ๔.๒.๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ครั้งที่ ๑ ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีที่ ๑ (เวลา ๕ สัปดาห์) 
 ๔.๒.๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ครั้งที่ ๒ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีที่ ๒ (เวลา ๕ สัปดาห์) 
 ๔.๒.๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ครั้งที่ ๓ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีที่ ๓ (เวลา ๕ สัปดาห์) 
 ๔.๒.๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีที่ ๔ (เวลา ๑๘ สัปดาห์) 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 ๔.๓.๑ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ๔ – ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ประมาณ ๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา ในรายวิชา 
   ๒๐๐ ๑๐๙ การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
   ๒๐๐ ๒๑๐ การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓) 
   ๒๐๐ ๓๑๑ การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒) 
 ๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดให้ปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษา 
เตม็เวลาในรายวิชา 
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   ๒๐๐ ๔๑๒ การปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๔  ๖ (๐-๑๘-๐) 
 

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน มุ่งเน้นในรายวิชาเฉพาะสาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการ
สังคมศึกษา เป็นต้น และท าการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับวิชาชีพครู ในชั้นปีที่ ๔ ซึ่งเป็นปีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานสาขาวิชาสังคมศึกษา นิสิตสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมี
อาจารย์ประจ าวิชาเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ส่วนการวิจัยในชั้นเรียนนั้น
นิสิตครูต้องก าหนดปัญหาการวิจัยตามสภาพจริงของนักเรียนที่ตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตามสถานศึกษา 
 
 
 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยทางการศึกษาและวิ จัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕.๓ ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปีที่ ๒-๔  
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 มีการปฐมนิเทศนิสิต อาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษา ในการเป็นที่ปรึกษา
และให้ค าแนะน าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท าวิจัยในชั้นเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา   
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท าวิจัยในชั้นเรียน จากรายงาน
ผลการพัฒนางานโดยน าเสนอในรูปแบบของเอกสารประกอบการประเมิน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และ
น าเสนอผลงานในการสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์นิเทศก์และครูพ่ีเลี้ยง เป็น ผู้
ประเมินผลงานตามเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของฝ่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
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หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรูก้ลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ืองการส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแต่งกาย 

การเข้าสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชา และในโครงการ/กิจกรรม 

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตด้านบุคลิกภาพ เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ด้านภาวะผูน้ า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวนิัยใน
ตนเอง 

- ในรายวิชามีการก าหนดให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่ม มีรองหัวหน้า มี
เลขานุการกลุ่ม  

- ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการก าหนดให้นิสิตจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครู 

ทักษะ IT - ในรายวิชามีการให้นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล และ
น าเสนอรายงาน หาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

- ในรายวิชามีการใช้ไลน์  (Line) ใช้เฟสบุ๊ค (facebook) ใช้ยูทูป (YouTube) 
และใช้นวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ อ่ืนๆ ในการเรียนการ
สอน และการบรรยาย  

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูสมัยใหม่ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็นครู
อยู่เกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมี
การสอดแทรกอยู่ในการบรรยาย อยู่ในกิจกรรมการสอน  

- ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ  ด าเนินการจัดให้มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากการฟังการบรรยาพิเศษจากประธานเปิดโครงการ/
กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทางหลักสูตร/วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรี
สุวรรณภูมิ เชิญมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการเตรียมความ
พร้อม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ
โรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเป็นครูต่างๆ 
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๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 ๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

 ๑.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเรียน
การสอน 
 (๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 

 (๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านศีลธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

 (๔) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 ๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 (๒) อภิปราย รายงาน การน าเสนอและการตอบค าถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

 ๒) ด้านความรู้ 
 ๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 

 (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 

 (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) สอนแบบบรรยายและใช้โจทย์ปัญหา 

 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 (๕) ศึกษาดูงาน 

 ๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 
 

 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 

 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 ๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใช้ภาพประกอบ 
 (๒) สอนโดยใช้กรณีศึกษา 

 (๓) เรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
 (๔) เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 (๕) ศึกษาดูงาน 

 ๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
 (๒) เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
 (๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักควบคุมอารมณ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 (๔) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๔.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 (๑) มอบหมายงานกลุ่ม     

 (๒) สอนจากสภาพจริงที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 

 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 (๔) ศึกษาดูงาน 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๓๐ 

 ๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหว่างการเรียนการสอนและการท างานร่วมกับเพ่ือน 

 (๒) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

 (๓) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 

 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๑) ใช้ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ 
 (๒) ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) สอนโดยการฝึกปฏิบัติ 
 (๒) มอบหมายงานค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 (๓) น าเสนองานโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) ทดสอบย่อย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานที่มอบหมาย 

 (๔) น าเสนอผลงาน 

 
 ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู และวิชาเอก 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องาน ที่
ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มี
ความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
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 (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง 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 
 
 
 ๑.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท างานตามสภาพจริง (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 ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการ
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สื่อสารส าหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย  
 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
 (๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ตาม
มาตรฐาน 
 ๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ผู้ เรียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 (๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 (๓) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
 (๔) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
 (๕) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 (๖) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
 (๗) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
 (๘) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (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) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระส าคัญของความรู้ 
 (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๓๓ 

 (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทดัฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
 (๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้
แก่ชุมชนและสังคม 
 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน 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) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) 
 (๙) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
 (๑๐) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) 
 (๑๑) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
 (๑๒) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 

 ๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๓๔ 

 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 (๔) วัดและประเมินจากการน าเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๖) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 
 (๒) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 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) การเป็นผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared Leadership) ในการน าเสนองานวิชาการ 
 (๔) การให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับอย่างไตร่ตรอง (Reflective 
thinking) 
 (๕) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๖) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative learning) 
 (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๔.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการน าเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๕) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๓๕ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ 
โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 ๕.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวสารบน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 (๒) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) การจัดท าอินโฟกราฟิกเพ่ือสรุปประเด็นสาระส าคัญของงานที่น าเสนอ 
 (๔) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๕.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ  ด้าน
การศึกษา 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญการศึกษาที่มีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 ๖.๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและ
พ้ืนที ่
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 (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนทีมี่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 
 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 (๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนา
ตนเอง 
 ๖.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL) 
 (๒) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 
 (๓) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
 (๕) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
 (๖) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 ๖.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๓) วัดและประเมินจากรายงานการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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๓ . แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
 ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (๒ ) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 (๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 

  ๒) ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

 (๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 

 (๓) สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 (๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและของโลก 

 (๕) รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๑) สามารถค้นหาข้อมูล ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐาน 

 (๒) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

 (๓) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  ๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) สามารถท างานเป็นทีม  
 (๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
 (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 มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครูและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (๓) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน มีความ
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
 (๔) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 
 ๒) ด้านความรู้ 
 (๑) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 (๒) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งสามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้าย  
 (๓) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒ
ธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน   
 (๔) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
 ๓) ทักษะทางปัญญา 

 (๑) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม (Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบรุีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๓๙ 

 (๒) เป็นผู้น าทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
และสังคม 
 (๔) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 
 (๒) ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 (๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม สามารถ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 (๒) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 (๓) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 ๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 (๑) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกใช้ปรัชญาตามความ
เชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 (๒) มีความสามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนทีมี่ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๔๐ 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มี
วินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
 (๔) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
 (๕) มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ
การท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกติ                     
๑.๑ วชิาบงัคับ   ๑๘ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐  ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป    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 สถิติเบื้องต้นและการวจิัย  Basic Statistics and Research                     

๑.๒ วชิาเลือก ๑๒ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  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                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น        Basic Thai                     
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง           Advanced Thai                     
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น         Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง            Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง         Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น       Basic Hindi                      
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง          Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา         Life and Psychology                     
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา                     
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รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
Physical Science and Technology 

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา               Peace Education                     
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผู้น า                Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล       Good Governance                     

       

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (Curriculum  Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๔๘  หน่วยกติ                     



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๔๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๔๘  หน่วยกติ                     
    ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต                     
         ก. กลุ่มวชิาภาษาบาลแีละพระพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา Tipitaka Studies                     
๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปิฎก            Vinaya Pitaka                     
๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก Suttanta Pitaka                      
๐๐๐  ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฎก       Abhidhamma Pitaka                     

        ข. กลุ่มวชิาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หน่วยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  History of Buddhism                     
๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา   

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. กลุ่มวชิาวปิัสสนาธุระ  ๔ หนว่ยกิต                     

๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                     



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๔๕ 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

 
๒. ความรู ้

 
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ๑๔๘  หน่วยกติ                     
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                            

 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๔๖ 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะดา้น วิชาชีพคร ู
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย
เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         
    ๒.๒ วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า  ๓๖   หน่วยกิต                         
          ๒.๒.๑ วชิาบังคับ  ๒๔  หน่วยกิต                         
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ                          
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม                         
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู                          
๒๐๐ ๒๐๔   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร 
                        

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการ 
                 จัดการชั้นเรียน  

                        

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 ทางการศึกษา 

                        

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ 
                ของผู้เรียน                          

๒๐๐  ๓๐๘ การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                          
          ๒.๒.๒ วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ๑๒ 

หน่วยกิต 
  

 
                     

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑                         
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒                         
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓                         



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๔๗ 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย
เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                          

 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๔๘ 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวชิาเฉพาะดา้น วิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย
เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         
๒.๓ วชิาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต                         
๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๐ หน่วยกติ                         
          ๑) วชิาบังคับ ๔๐ หน่วยกติ                         
๒๐๓  ๒๐๑  สังคมสมัยใหม่                                    
๒๐๓  ๒๐๒  เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                                                          
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                         
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                             
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม                         
๒๐๓  ๓๐๖  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย                          
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๓๐๘  ความรูท้ั่วไปทางรัฐศาสตร์                         
๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ                                       
๒๐๓  ๓๑๐  พลเมืองกับการพัฒนาสังคม                         
๒๐๓  ๓๑๑  สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา                         
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๔๑๓   สัมมนาสังคมศึกษา                           
๒๐๓  ๔๑๔   ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา                           
           (๒) วชิาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกติ                         
๒๐๓  ๒๑๕  ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑                         



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๔๙ 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย
เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒๐๓  ๓๑๖  ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒                         
๒๐๓  ๓๑๗   ภูมิศาสตร์กายภาพ                         
๒๐๓  ๓๑๘  พุทธวธิีการสอน                           
๒๐๓  ๓๑๙  ศาสนาสัมพันธ ์                          
๒๐๓  ๔๒๐  ศาสตร์พระราชากับการพฒันาสังคม                         
๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา                         
๒๐๓  ๔๒๒  พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
                 สมัยใหม ่                       

                        

๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม                         
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธย์ุคดิจิทัล                         
๒๐๓  ๓๒๕   ประวัติศาสตร์เอเชีย                          
๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา                          
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป                         
๒๐๓  ๓๒๘   ภูมิศาสตร์โลก                          
๒๐๓  ๓๒๙   อารยธรรมโลก                          
๒๐๓  ๓๓๐   การใช้สื่อและเทคโนโลยทีางสังคมศึกษา                                                    
๒๐๓  ๔๓๑   ภาวะผู้น าทางสังคม                                    
๒๐๓  ๔๓๒   การวิจัยทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๔๓๓   จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม                          
๒๐๓  ๔๓๔   การปกครองส่วนท้องถิ่น                          
๒๐๓  ๔๓๕   การสอนเพือ่พัฒนาทกัษะการคิด                         
๒๐๓  ๔๓๖   เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกจิโลก                         



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๕๐ 
 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ฯ 
ทักษะการ
วิเคราะห์ฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้
หมาย
เหต ุ

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒๐๓  ๔๓๗   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                         
๒๐๓  ๔๓๘   อาเซียนศึกษา                         
๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาตกิับการพัฒนา 
                 ประชากร 

                        

๒๐๓  ๔๔๐  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                         
๒๐๓  ๔๔๑   เศรษฐกิจพอเพียง                         
๒๐๓  ๔๔๒   ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา                         
๒๐๓  ๔๔๓   พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน                         
๒๐๓  ๔๔๔   พุทธธรรมกับชีวิต                         

 
 
 

 

 





  
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์ หน้า ๔๒ 

หมวดที ่๕ 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(๑) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(๒) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ 
ปีที่ ๕ เป็นต้น 

(๓) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(๕) การประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ หน้า ๔๓ 

(๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 

(๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จ านวนโครงงานที่นิสิตได้จัดท าและได้รับการยอมรับ
จากสังคมจนได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 

๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๓.๑.๒ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน
ขององค์กรวิชาชีพ 

๓.๑.๓ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๓.๑.๔ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๔๔ 
 

หมวดที ่๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ มีการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คณะครุศาสตร์ ตลอดจนภาควิชา
หลักสูตรและการสอน 

๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ตรงสาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมศึกษาดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการสอนและภาษา และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
ด้านการสอนและสาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและบูรณาการกับพุทธวิธีการสอนตลอดจน
การประเมินผลที่ทันสมัยและตามสภาพจริง  

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคมศึกษา 
(๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
(๔) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
(๕) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี

ศรีสุวรรณภูมจิัดและหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ หน้า ๔๕ 

หมวดที ่๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.๑ จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ รูป/คน ซึ่งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
            ๑.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่ งมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และมีหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
            ๑ .๓  มี การควบคุมภาระงาน และผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์  ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘      
            ๑.๔ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ๕ ปี 
            ๑.๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ – ๕ และอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี

๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท าของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 ๒.๒ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปี และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 
๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 

๓. นิสิต 
 ๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอย่างมีระบบและกลไก โดยก าหนดคุณสมบัติของนิสิตให้สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตที่มี
ความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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       ๓.๒ มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ                 
มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะ  
         ๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการวางระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
       ๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

๔. อาจารย ์
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  

โดยให้ความส าคัญกับคุณสมบัติความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านสังคมศึกษา และความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้ การรับอาจารย์ใหม่จะต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร  

๔.๒ การบริหารอาจารย์ 
 หลักสูตรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ส่งเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อัตราการคงอยู่
ของอาจารย์อยู่ในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์มากกว่า ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 
 ทั้งนี้โดยบทบาทหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๔.๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรสนับสนุนให้อาจารย์ทุกรูป/คน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์ทุกท่านจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้ได้ 
ดังนี้ 
 (๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี หรือ 
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 (๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
หรือ 
  (๓) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา/งานแปล ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จะต้องพัฒนาระบบและกลไกภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกันในด้านประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์จะต้องได้รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 
 
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรมี

การควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มี
การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกร รมการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดใน

รายวิชาและหลักสูตร โดยใช้กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นเครื่องในการก ากับให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามความรู้ความสามารถและความช านาญในเนื้อหา 

ทั้งนี้ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และผลงานทางวิชาการของผู้สอน  โดยมีการก ากับให้อาจารย์ทุกท่าน
จะต้องมีการท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) (ถ้ามี) ทุก
รายวิชา และมีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ รายงานผลการด าเนินการของประการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อย่างครบถ้วน 

ส่งเสริมให้อาจารย์จัดกิจกรรมที่ เป็นกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับ             
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  

๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินที่หลากหลาย ทั้งข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า  การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หลักสูตรโดยการสนับสนุนของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพทั้ง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบด้วย ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือ
การสืบค้นให้เพียงและทันสมัย มีการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพียงพอและทั่วถึงตามความต้องการของนิสิต 
โดยมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา โดยการมีส่วนร่วมของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มากกว่า ๓.๕๑ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี  
๕ 

(๑) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X  

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ X X X X  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
๑ 

ปีท่ี 
๒ 

ปีท่ี 
๓ 

ปีท่ี 
๔ 

ปีท่ี  
๕ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

 X X X  

(๘) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X  

(๙) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X  

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X  

(๑๔) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

X X X X  
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หมวดที ่๘ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิต
ในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ หากวิธีการทีใ่ช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ  
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
 - ประเมินโดยนิสิตในแต่ละรายวิชา 
 - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมูลจาก 

- นิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ว่าจ้าง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ 

คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
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- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 

********************************* 

 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน  ๓๐ หน่วยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ  จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Society ) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  
๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอื่น 
๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา              (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique  of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ 
สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของ
ศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา และท่าทีของ
ศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language  and  Communication) 
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 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านทักษะการ
เรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
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๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง  
ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การสมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซต
ย่อย การเท่ากันของเซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง ระบบจ านวน
จริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การ
ด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ ์
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ การ
แบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาใน
คัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่  การหาค่า
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z  T  
และ F ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  
 ๒) วิชาเลือก  จ านวน  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครองของไทย
และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒ (๒-๐-๔) 
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 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
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๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment) 

 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความร่วมมือ
และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article) การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้น
ในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยค
และค าศัพทต์่าง ๆ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน 
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 
๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพ
นาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบ
รูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้
ศึกษา   
๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก 
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
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๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์   
ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ ฟัง พูด  
ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ทั้ง
ค าท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Thai) 

 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสีย งวรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบ
ไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์
และต าราวิชาการ การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย   
๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Chinese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การ
เขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Chinese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียน
ภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์
ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการฟังอ่าน
เขียนสนทนาภาษาฮินด ีและระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
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 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและ
ความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกต์วิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุน
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับ
ชีวิตประจ าวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  
ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร  
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 (Peace  Education) 
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 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง อีกทั้งพัฒนา
ทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่
ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆอย่างสันติสุข 
๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
 (Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและ
ความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับการสร้างความสัมพันธ์แห่ง
กรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะ
ผู้น าของบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับโลก 
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล                                         ๒ (๒-๐-๔) 
 (Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๒๐ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  จ านวน  ๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 
  ศึกษาก าเนิดความเป็นมาและพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎกการจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหา
สาระพระไตรปิฎกค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษร
ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 
๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
  ศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายโครงสร้างของพระวินัยปิฎกเลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ภิกขุนีวิภังค์มหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
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  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระ
สูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ 
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Abhidhamma Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่
น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗ คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดย
อาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
 
 ข. กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  จ านวน  ๑๒ หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Sangha Administration) 
  ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่าง ๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์การ
ประยุกตก์ารปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma in English) 
  ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma Communication) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
                    (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 
  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว)วัดพระเชตุพน  
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส กรรม
ทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย์
พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ค. กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  จ านวน  ๔ หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔ 
  (Buddhist Meditation I) 
  ศึกษาความเป็นมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖ สติปัฏฐาน ๔ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ์ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ   
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation II) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติ
สูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
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วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ์  
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๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation III) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ 
๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร กระบวน การเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติ
ปัฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VI) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  
เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation VII)  
  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์  
 
 ๒.๒  วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หน่วยกิต  
๒๐๐ ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ        ๓ (๓-๐-๖)
 (Professional Teacher)                
                  รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู 
บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครู เพ่ือการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 
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๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 
             รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 
๒๐๐  ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับครู ๓ (๒-๒-๕) 
  (Psychology for Teachers) 
 รู้และเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือให้สามารถ ใช้
กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดย
ค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การประยุกต์ใช้
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้ง
สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
๒๐๐  ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕) 
 (Educational  Philosophy and Curriculum Development)  
 รู้และเข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา 
พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ไทย และสามารถบูรณาการเพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถน าหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินหลักสูตร และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒๐๐  ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning Design and Classroom Management) 
 รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้  บูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
ยุทธวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือบูรณาการความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
รวมทั้งสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active learning) และแผนการเรียนรู้ เชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร 
๒๐๐  ๓๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
 (Educational Innovation and Information Technology) 
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  รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร ออกแบบ 
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
๒๐๐  ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning and Learner Assessment)    
  รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี หลักการและกระบวนการวัดประเมินการเรียนรู้ เครื่องมือ
และวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การพัฒนาและเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน โดยค านึงถึงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อให้
สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้  ส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๐๐  ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      ๓ (๒-๒-๕) 
  (Research for Learning Development) 
  รู้และเข้าใจ ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้นการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครง
ร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการท าวิจัยส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ หน่วยกิต  
๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)  
                (Practicum in School 1) 
 รู้ เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการเรียนรู้ใน
สภาพห้องเรียน เพ่ือน ามาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา 
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒    ๒ (๑-๒-๓)  
                (Practicum in School 2) 
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 รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน เพ่ือน าไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 
 
๒๐๐ ๓๑๑   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓    ๒ (๐-๔-๒)  
                (Practicum in School 3)  
 ปฏิบัติการสอนในปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒๐๐ ๔๑๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     ๖ (๐-๑๘-๐) 
             (School Internship)  
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
 ๒.๓  วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐ หน่วยกิต  

๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 

๒๐๓ ๒๐๑  สังคมสมัยใหม่                    ๓ (๓-๐-๖) 
  (Contemporary Society) 
 ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
โครงสร้างและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังค ม 



รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)     วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูม ิ หน้า ๗๐ 
 

สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมวัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติ
ของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การน าเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมสมัยใหม่และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคม 
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                      ๓ (๓-๐-๖) 
  (Contemporary Economy) 
                  ความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค 
การผลิต การบริโภค อุปสงค์ อุปทาน การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ นโยบายของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ให้ผู้เรียนลงพื้นที่เพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมด้านเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ 
 
๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                                   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Analytical History of Thailand) 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการชาติไทยด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ และสถานการณ์ชาติไทยในปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์ 
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖) 
  (Geography of Thailand) 
 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิภาค การวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งทางด้านที่ตั้ง 
อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต
เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพจริง 
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  ๓ (๓-๐-๖)  
  (Buddhism and Social Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย 
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖) 
  (Contemporary History) 
 พัฒนาการประวัติศาสตร์ร่วมสมัยตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อสังคมโลกโดยรวม 

๒๐๓  ๓๐๗    วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา         ๒ (๑-๒-๓) 
                   (Science of Social Studies Learning Management) 
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                   ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสมัยใหม่ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์แบบเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสังคม
ศึกษาเพ่ือสอดคล้องบริบทชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน การ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์                     ๓ (๓-๐-๖)              
  (General Knowledge In Political Science) 
 ความหมาย ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้งและอุดมการณ์ทาง
การเมือง ระบบและลัทธิทางการเมือง อ านาจทางการเมือง รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ                 ๓ (๒-๒-๕) 
  (Geo-informatics Technology) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้แผนที่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่การฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และวิทยาการสอนภูมิสารสนเทศ 

 
 
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓ (๓-๐-๖) 
  (Citizens and Social Development)  
 สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายการเรียนรู้
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒ (๑-๒-๓)  
  (Media and Innovation in Teaching Social Studies) 
 ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การใช้สื่อและ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อและการประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
๒๐๓  ๓๑๒  ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)  
 (English for Social Studies) 
 ความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อสาขาวิชาสังคมศึกษา ค าศัพท์ภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาแขนง
หลักทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ คือ ศัพท์ศาสนาและปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตร์ การฟัง อ่าน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจ าวัน และระดับวิชาการ 
๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕)  
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 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานที่เป็นกรณีศึกษาด้านสังคมศึกษา การจัด
กิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะร่วมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓ (๐-๖-๖)  
 (Independent Study in Social Studies) 
 ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา ที่สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือผสมผสาน
ทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต 

๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒ (๒-๐-๔)                
 (English for Teachers Social Studies 1) 
 อ่านจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆ ไป อ่านรายงานอย่างง่ายส าหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียน
ในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
ได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย สื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ าการสื่อสารในสถานที่ท างานและการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒ (๒-๐-๔)                
 (English for Teachers Social Studies 2) 
 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการน าเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับความสนใจได้ บรรยายความรู้สึกที่มีต่อหัวข้อเหล่านั้น และถามความคิดเห็นของผู้อ่ืน เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่
คุ้นเคยได้หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ 
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๒ (๒-๐-๔)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) 
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน  ๒ (๑-๒-๓)  
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะห์หลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์ธรรมชาติของผู้เรียน คุณสมบัติของ
ผู้สอน วัตถุประสงค์ในการสอน เทคนิคและวิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบ
พุทธวิธี  
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๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์  ๒ (๒-๐-๔)
 (Relative Religions) 
 ประวัติ หลักค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการศึกษาความสัมพันธ์ศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจใน
ศาสนาต่างๆ ด้านหลักค าสอน หลักปฏิบัติและแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
            (The King’s Pilosophy) 
          พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย การน าแนวทางการสอนของพระมหากษัตริย์ไปจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา พระมหากษัตริย์ผู้เป็นครูของแผ่นดิน แนวทางปรัชญาต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม โรงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชกรณียกิจที่พัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย  
๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒ (๑-๒-๓)  
  (Local Studies) 
                   ความหมาย ความส าคัญ  คุณค่า หลักฐานสถานที่ ส าคัญและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ การเมือ ง
การปกครอง การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การศึกษา และศาสนาของท้องถิ่น 
๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ๒ (๒-๐-๔) 
          (Development of Modern Society and Culture) 
             พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ด้านปรากฏการณ์ องค์ประกอบ 
และพัฒนาการ การก่อตัวของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปัญหา สิ่งท้าทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม่ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับก าเนิดความรู้และภูมิปัญญา
สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ การผสมผสานและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
๒๐๓  ๔๒๓    ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)             
                  (Population and Environment) 
                   ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ สถานการณ์เกี่ยวกับประชากร แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และ
วิกฤตการณ์ สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการทางสังคมและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
๒๐๓  ๔๒๔   เพศวิถีและความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔) 
          (Gender and Relationships Digital Age) 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถี การปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม บทบาทและคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์ในสังคม การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธิของคนอ่ืน สิทธิในการแสดงออกตาม
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วิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ทางเพศวิถีในยุค
ดิจิทัล 
๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Asia History) 
 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติเอเชียกลาง  
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๒ (๒-๐-๔) 
 (America History) 
                    ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ 
ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกา
ระหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค ๖๐-๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๒ (๒-๐-๔)  
 (European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของคริสต์ศาสนาและระบบศักดินา 
และการเปลี่ยนผ่านจากปลายสมัยกลางไปสู่ต้นสมัยใหม่ นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง และปัญหาส าคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตร์โลก  ๒ (๒-๐-๔) 
 (The World Geography)   
 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา และทวีปแอนตาร์กติกา 
๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก                                ๒ (๒-๐-๔) 
                   (World  Civilization) 
                    วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและ
บูรณาการ เพ่ือเข้าใจกระบวนการเกิดและการคลี่คลายตลอดจนแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกที่มีผลต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
๒๐๓  ๓๓๐    การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา                      ๒ (๑-๒-๓)                
  (Usage of Media and Technology in Social Studies) 
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                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต 
การประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพ่ือตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 
๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผู้น าทางสังคม            ๒ (๒-๐-๔)  
 (Social Leadership) 
                แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น า ทักษะต่างๆ ที่ผู้น าต้องใช้ ในสังคม การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การพัฒนาภาวะผู้น า และคุณลักษณะผู้น าทางสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ โดยการออกแบบกิจกรรม/
โครงงานเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางสังคม 
๒๐๓  ๔๓๒  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)  
 (Social Studies Research) 
  ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝึก
การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอื่น 

๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม          ๒ (๒-๐-๔)  
 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปัญหาและการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการให้คุณค่า
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒ (๒-๐-๔)  
 (Local Government) 
 ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการกระจายอ านาจ การปกครอง โครงสร้างและ
รูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ระบบการบริหารของหน่วยงาน การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ต่าง ๆ การถ่ายโอนการศึกษากับการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๒ (๒-๐-๔)                     
                   (Teaching for Development of Thinking Skills) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ วิธีการเจริญสติ และการเสริมสร้างคุณธรรม
ส าหรับครูโดยศึกษาจากเกมหมากล้อม 
๒๐๓  ๔๓๖  เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                 ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบ
การค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) เอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโน้มใน
อนาคต 

๒๐๓  ๔๓๗     การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)                
                   (Local  Resource Management)  
                    ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้มาตรการทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้ อม ด้าน
การใช้พลังงาน ด้านการเกษตร  แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม การจัดการเชิง
บูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

๒๐๓  ๔๓๘  อาเซียนศึกษา  ๒ (๒-๐-๔)  
  (ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและความส าคัญของอาเซียน กรอบความร่วมมือขององค์กรระหว่าง
ประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 
๒๐๓  ๔๓๙    ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒ (๑-๒-๓)              
                  (National Resource and Population Development) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมาย 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการพัฒนาประชากร ภาวะประชากร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน ปัญหาประชากรไทยและการ
แก้ปัญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒ (๑-๒-๓)                     
 (Community Wisdom) 
                    ความหมาย ความส าคัญและประเภทของสิ่ งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ
ทรัพยากรการเรียนรู้ การน าสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญาชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต 
๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๒ (๑-๒-๓) 
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฝึกการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน การศึกษานอกสถานที่ กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลงพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 
๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๒ (๑-๒-๓) 
 (Arts in Buddhism) 
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 แนวคิด หลักการ ความส าคัญของศิลปกรรมในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนวทางการ
อนุรักษ์ศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทาง
ศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒ (๑-๒-๓)  
                   (Buddhism and Current Situations)  
                    สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาท
และสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา การ
ตีความหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในวงกา ร
พระพุทธศาสนา ปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา บทบาทและ
คุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาส าคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 
๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒ (๒-๐-๔)  
 (Buddhist for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย์ จริยธรรมกับการด ารงชีวิต วิธีการแห่งปัญญาในการ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หลักการของจริยธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในชีวิต มี
ความคิดเชิงบวก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ หน้า ๗๙ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖ 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education  
  Program in Social Studies 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร  :   ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖ 
ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education  
  Program in Social Studies 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)     :   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย)      :    ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Education in  
                       Social Studies 
ชื่อย่อ (อังกฤษ   :    B.Ed. (Social Studies) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)     :   ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ไทย)      :    ค.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Education in  
                       Social Studies 
ชื่อย่อ (อังกฤษ   :    B.Ed. (Social Studies) 

 
๑. เหตุผลในการปรับปรุง  
         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดตามที่ทราบแล้วนั้น 
 ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกในทุก
มิติ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาประเทศ ที่เรียกว่า ไทยแลนด์ ๔.๐ และการจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาหลักสูตร
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินองค์ความรู้ในศาสตร์ทางสังคมศึกษา ที่น าไปสู่การสร้างองค์
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ความรู้เพ่ืออธิบาย ปรากฏการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง บทบาทการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
รวมทั้งสร้างเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้สามารถชี้น าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทาง
ที่สังคมพึงประสงค์ ตลอดจนมีความรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สังคมสันติสุข โดยก าหนดเป็นรายวิชา
ไว้ในหลักสูตร 
 
 
 
๒. สาระในการปรับปรุง 
 ๒.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 

 ห ลั ก สู ต รค รุศ าสต รบั ณ ฑิ ต คณ ะครุ ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มี
จิตวิทยาของความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ 
และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของสังคม 

      บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้มีความใฝ่รู้
ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิต
อาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

 ๒.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีรายละเอียดการปรังปรุงดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
     ๑.๒.๑ เป็นครูสังคมศึกษาที่ด ารงตนตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม พรหมวิหารธรรม ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     ๑.๒.๒ มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษาอย่างบูรณา
การ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าองค์
ความรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
      ๑.๒.๑ เป็นครูสังคมศึกษาทีม่ีจิตวิญญาณความ
เป็นครู และด ารงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     ๑.๒.๒ มีความรอบรู้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบ
การสอนสังคมศึกษาที่หลากหลาย และมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ หน้า ๘๑ 

     ๑.๒.๓ สามารถประยุกต์องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
ทางสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิชาชีพ 
คุณภาพชีวิต และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
     ๑.๒.๔ มีจิตสาธารณะ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ๑.๒.๕ มีทักษะการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด
ข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษา การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางสังคม
ศึกษา 
     ๑.๒.๖ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน การ
ออกแบบการสอน และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ
การจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 

      ๑.๒.๓ สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทาง
สังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
     ๑.๒.๔ มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพ
ที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
     ๑.๒.๕ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
และการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องทางสังคมศึกษา
ส าหรับผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและเหมาะสม 
     ๑.๒.๖ สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการ
ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและน า
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี)   วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรศีรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๒ 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

--------------------------- 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                               ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต  ๒.๒ วิชาชีพครู                       ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนว่ยกติ       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หนว่ยกติ 
        ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ๑๖ หน่วยกติ        ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ๑๒ หน่วยกติ 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา              ไม่น้อยกว่า    ๗๘ หน่วยกิต  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา                  ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต 
       ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต        ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หน่วยกิต 
        ๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หน่วยกติ         ๑) วิชาบังคับ  ๔๐ หน่วยกติ 
                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกติ                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกติ 
        ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หน่วยกิต    

        ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก   ๔ หน่วยกิต    
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า         ๖ หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า         ๖  หน่วยกิต 

              รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๘๔ หน่วยกิต               รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ หน่วยกิต 

 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๓ 

 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๔ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 

(Man and Society)                                    
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 
(Man and Society)  

 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
(General Law)                                     

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย 
ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่
เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอื่น 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General Law)  
 ศึกษาความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมาย
ศาสนาอื่น 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๕ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขา
ต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขา
ต่าง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)   
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของ
ศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกันของศาสนาปัจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา ความร่วมมือระหว่างศาสนา 
และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร                                     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)   
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารผ่านทักษะการเรียนรู้ภาษา ๔ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์  สาขาของวิชา

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)   
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชา

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๖ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
ภาษาศาสตร์  ลั กษณ ะทั่ ว ไปของภาษา ความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

ภาษาศาสตร์  ลักษณะทั่ วไปของภาษา ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตร์เบื้องต้น  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic  Mathematics)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์  
ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากันของ
เซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวนจริง 
ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์  
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน  
การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ์ 

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น     ๒ (๒-๐-๔)  
 (Basic  Mathematics)   
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด ประพจน์  
ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่าความจริง การ
สมมูลกัน การให้เหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตย่อย การเท่ากัน
ของเซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกต์เซต จ านวน
จริง ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์  
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชั่น ฟังชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การด าเนินการแมตริกซ์ การ
เท่ากัน  การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แมตริกซ ์

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการ
ให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคาร
ชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับ

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจน์ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม 
การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให้
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคาร
ชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับ

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๗ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 
ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ ตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย                               ๒ (๒-๐-๔)  
 (Basic Statistics and Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  
การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และความ
เบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  
ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research)   
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  
การแจกแจงความถี่ การหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายปกติ และ
ความเบ้ ส่วนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น ค่าสถิติ Z T และ F 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

คงเดิม 

 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย                      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Politics and Government)  
  ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government)  
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย 
กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และ
พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 ๒ (๒-๐-๔) 
  (Economics in Daily Life)  

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Economics in Daily Life)  

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๘ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
   ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการท างานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

  ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการท างานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man  and  Environment)  
  ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                    

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)  
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย             

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  
   ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)  
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลกทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic English)   
  ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใช้ค าน าหน้านาม 
(Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและ

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic English)   
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้า
นาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและ

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๘๙ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
เขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

เขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced  English)    
  ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced  English)    
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Sanskrit)   
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนาม
ศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่ง
ประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                 ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit)   
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของ
นามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced Sanskrit)     
  ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ 
สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจาก
ธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ แปล
และแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                                   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced Sanskrit)    
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะ
สนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจก
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก 
การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๐ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น                                         ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Thai)  
  ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  
เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอ
โทษ ขออนุญาต แนะน าตัวเอง แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น                                      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Thai)  
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระหน่วยเสียงวรรณยุกต์  
หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน  
เขียนภาษาไทย ฟังค าสั่ง ค าบรรยาย จดบันทึกเรื่องที่ฟัง พูด ทักทาย ขอบคุณ  
ขอโทษ ขออนุญ าต แนะน าตั ว เอง แนะน าผู้ อ่ืน  บอกชื่ อสิ่ งของที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง                                           ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced Thai)         
  ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟังข่าว
จากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced Thai)      
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ หน่วยค า ระบบไวยากรณ์ ความหมายในภาษาไทย ฝึกทักษะการฟัง
ข่าวจากวิทยุ โทรทัศน์ การพูดวาทศิลป์ การอ่านหนังสือพิมพ์และต าราวิชาการ  
การเขียนบทความ และฝึกแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ในภาษาไทย   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น                                         ๒ (๒-๐-๔)  
  (Basic Chinese)      
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ
ประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                  

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น                                     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Chinese)    
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบ
ประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง                                            ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced Chinese)     
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน                                                  

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced Chinese)   
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน     

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๑ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
                

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Japanese)     
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน                         

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Japanese)            
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน         

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                                        ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced Japanese)           
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน   

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced Japanese)          
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น    
  (Basic Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)   
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน                      

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องต้น    
 (Basic Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)  
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน                   

คงเดิม 

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

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

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Culture)   
  ศึกษาความหมายและเนื้ อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Culture)   
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๒ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ 
การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man and Civilization)    
  ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์  ตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคม
และวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization)    
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์  ตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา                                        ๒ (๒-๐-๔) 
  (Life and Psychology)  
  ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของ
จิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology)   
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของ
จิตวิทยากับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ ผลของ
สุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา            ๒ (๒-๐-๔) 
  (Physical Science and Technology)                                            
  ศึกษาหลัก พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติ และผลงานของ

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา         ๒ (๒-๐-๔)                                           
 (Physical Science and Technology)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของ

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๓ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 

นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Introduction to Computer and Information Technology) 
  ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer and Information Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  
เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความ
มั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา                                              ๒ (๒-๐-๔) 
               (Peace Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ
และปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความรุนแรง 
อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม

๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา                                              ๒ (๒-๐-๔) 
               (Peace Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความขัดแย้ง ความรุนแรง 
สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด
และแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีทั้งตะวันออก ตะวันตกและศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขและเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งและความ
รุนแรง อีกทั้งพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๔ 

วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต หมายเหตุ 
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติพันธุ์ต่างๆ 
อย่างสันติสุข 

ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟังและอยู่ร่วมกับศาสนาและชาติ
พันธุ์ต่างๆ อย่างสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Good Governance)  
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Good Governance) 
 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 
 
 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า                                              ๒ (๒-๐-๔) 
  (Leadership) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น ากับ
การใช้การสื่อสารที่ เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ ถูกต้องดีงามและควา ม
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับ
การสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับ
โลก 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผู้น า                                               ๒ (๒-๐-๔) 
  (Leadership) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่น าการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์งานในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผู้น า
กับการใช้การสื่อสารที่เอ้ืออาทร ผู้น ากับความเห็นที่ถูกต้องดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า วิสัยทัศน์ผู้น า ผู้น ากับ
การสร้างความสัมพันธ์แห่งกรุณา โดยอาศัยองค์ความรู้ภาวะผู้น าตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผู้น าของบุคคล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งในประเทศและระดับโลกที่สามารถน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จและเกิดสันติสุขแก่สังคมและชุมชนทั้งในประเทศและระดับ
โลก 

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๕ 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๖ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 
กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา       ๒๔     หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา       ๒๔     หน่วยกิต 
นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หน่วยกิต 
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 

นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่ม
วิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป ๑๒ หน่วย
กิต และกลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ ๔ หน่วยกิต 

๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต ๒.๑ กลุ่มวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๘  หน่วยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔)  

 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๒.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต ๒.๒ กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๒.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต ๒.๓ กลุ่มวิชาวิปัสสนาธุระ  ๔  หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔) 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๗ 

๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔) 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาก าเนิ ด  ความเป็ นมา และพัฒนาการของคัมภี ร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาก า เนิ ด  ความ เป็ นมา  และพัฒ นาการของคัมภี ร์
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ์
อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎกใน
ประเทศไทยและประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  (Vinaya Pitaka)                  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
วินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนี
วิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก  (Vinaya Pitaka)                    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัย
ปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka )           ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระ
สุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหา

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  (Suttanta Pitaka )             ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระ
สุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหา

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๘ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  
๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗  
คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระ
อภิธรรมปิฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกทั้ง ๗  
คัมภีร์ โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน  
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนา
ภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่  ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ 
๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

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
ปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ 
นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้ง

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๙๙ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
ทั้งแบบ สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  

แบบ สมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชชา 
๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ 
ระยะ นั่งก าหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                               (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 
 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                            (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย์ ๕ หลักธรรมที่ควรรู้ได้แก่ วิปัลลาส ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งก าหนด ๓ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
 

คงเดิม 

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 นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

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 นั่งก าหนด ๔ ระยะ ส่งและสอบอารมณ ์

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                              (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับ

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                              (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวธัม
มานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนาม

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๐ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
ของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม 
๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ 
ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

ตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่ง
และสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตร
ที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระสูตรที่
เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งก าหนด ๖ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะ
ปฏิบัติฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบ
กับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งก าหนด ส่งและสอบอารมณ์  

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะปฏิบัติ
ฯ วิธีแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา
สติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง
ก าหนด ส่งและสอบอารมณ์  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา                              ๒(๒-๐-๔)  
                (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษา

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา                             ๒(๒-๐-๔)  
                (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษา

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๑ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
ขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและ
อนาคต 

ขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์   การ
ประยุกต์ การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การประยุกต์         
การปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลาย
ในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้
รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้
ในภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                ๒(๒-๐-๔) 
                (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                ๒(๒-๐-๔) 
                (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา 

คงเดิม 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๒ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
หมายเหตุ 

วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา   ๒๔   หน่วยกิต 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิ เคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท    
มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม 
สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของ
พุทธทาส กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของ
พระพรหม คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  
และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์วรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย์ กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของ
สมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาส    
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม 
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

คงเดิม 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๓ 

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

--------------------------- 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ การปรับ 

เปลี่ยน 
หมาย
เหตุ ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไม่น้อยกว่า    ๔๖ หน่วยกิต  ๒.๒ วิชาชีพครู     จ านวน    ๓๖ หน่วยกิต   
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หน่วยกิต  ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หน่วยกิต   

๑. ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๑. ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) ปรับชั่วโมงและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) ๒. ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) ปรับหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๓. ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพฒันาการและการเรียนรู้ของ
มนุษย์                              

๒(๑-๒-๓) ๓. ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก

วิชาเดิมเป็น ๑ 
รายวิชา ปรับหน่วย
กิตและค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒(๑-๒-๓) 

๔. ๒๐๐ ๑๐๓   ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) ๔. ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก

วิชาเดิมเป็น ๑ 
รายวิชา ปรับชั่วโมง 

และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๕. ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการ
ชั้นเรียน 

๓(๒-๒-๕) ๕. ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน 

๓(๒-๒-๕) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๖. ๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ๖. ๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) ปรับหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๗. ๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมนิการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) ๗. ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคณุภาพผู้เรียน ๓(๒-๒-๕) ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก

วิชาเดิมเป็น ๑ 

 

 ๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ๒(๑-๒-๓) 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๔ 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ การปรับ 
เปลี่ยน 

หมาย
เหตุ ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

รายวิชา ปรับชั่วโมง
และค าอธิบาย

รายวิชา 

๘. ๒๐๐ ๓๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ๘. ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต  ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๒ หน่วยกิต   

๙. ๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ ๒(๐-๔-๒) ๑๑. ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวชิาชีพในสถานศึกษา ๑  ๒ (๑-๒-๓) ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๐ ๔๑๓ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ๒(๐-๔-๒) ๑๒. ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวชิาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๑๑. ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๐-๑๘-๐) ๑๓. ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวชิาชีพในสถานศึกษา ๓  ๒(๐-๔-๒) ปรับชื่อวิชา ปรบั
หน่วยกิต ปรับชั่วโมง

และค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๒. ๒๐๐ ๕๑๕ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๐-๑๘-๐) ๑๔. ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   ๖(๐-๑๘-๐) ปรับชื่อวิชา  
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๐๕ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

--------------------------- 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                  ไม่น้อยกว่า    ๔๖ หน่วยกิต ๒.๒ วิชาชีพครู                  ไม่น้อยกว่า    ๓๖ หน่วยกิต   

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หน่วยกิต ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หน่วยกิต   

๑. ๒๐๐ ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ            ๓ (๒-๒-๕) 
 (Professional Teacher) 
                พัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาครูให้มีความรอบรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตวิญญาณความเป็นครู จิตส านึกสาธารณะ และเสียสละ
ให้สังคม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
สามารถจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู สร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน รู้จักแสวงหา
และเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งมีความรู้
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู 

๒๐๐ ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ        ๓ (๓-๐-๖)
 (Professional Teacher)                
                 รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพครู
และจิตวิญญาณความเป็นครู สภาพงานครู บทบาทหน้าที่ของครู 
คุณลักษณะส าคัญของความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่  ๒๑ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับครูและ
วิชาชีพครู เพ่ือการเป็นครูที่มีสมรรถนะสูง มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนทุกคน
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน     

ปรับชั่วโมงและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 

๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 

ปรับหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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             ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษา
บาลี เพ่ือการเป็นครู  ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบันและการด าเนิน
ชีวิต การยอมรับและการอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายของ
วัฒนธรรม การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ฝึก
ทั กษ ะการฟั ง การ พู ด  ก าร อ่ าน  แล ะการ เขี ยน ภ าษ าไท ยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง   

             รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 
วัฒนธรรมไทย การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ มีทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถ
วิเคราะห์อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและการด าเนินชีวิตเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   

๓. 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 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) การใช้
หลักการทางจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของเด็กที่
เรียนหนังสือไม่ได้ บทบาทของครูและโรงเรียนต่อการพัฒนาสมองและการ
เรียนรู้ 

๒๐๐ ๑๐๓   จิตวิทยาส าหรับครู               ๓ (๒-๒-๕)  
  (Psychology for Teachers) 
 และเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา
และการแนะแนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือให้
สามารถใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการ
ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดย
ค านึงถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งสามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเป็น ๑ 
รายวิชา ปรับ
หน่วยกิตและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๕  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว      ๒ (๑-๒-๓)  
  (Educational Psychology and Guidance) 

  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพ้ืนฐานและ
จิตวิทยาการศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิด เชาวน์ปัญญา  
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ความถนัด การสร้างแรงจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว การแนะแนวใน
สถานศึกษา ฝึกการใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 

๔. ๒๐๐ ๑๐๓  ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Philosophy and Ethics in Education) 
                 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
พุทธปรัชญา หลักจริยธรรม และหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพทางการศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎี
การศึกษาและทฤษฎีทางจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาใน
ประเทศตะวันตกและประเทศไทย กลวิธีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน           

๒๐๐ ๒๐๔  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              
 (Educational Philosophy and Curriculum Development)  
 รู้และเข้าใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏี
หลักสูตร แนวคิดทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ มี
อิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพ่ือใช้ใน
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมทั้งสามารถน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเป็น ๑ 
รายวิชา ปรับ
ชั่วโมง และ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๗  การพัฒนาหลักสูตร        ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              
 (Curriculum Development)  
 ความส าคัญของหลักสูตร หลักการ และแนวคิดในการจัดท า
หลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรไทยและต่างประเทศ ประเภทของ
หลักสูตร ปัจจัยและพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ฝึกปฏิบัติ การ
ประเมินหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเชิงสมรรถนะ (Competency-
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based curriculum) และการน าผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา
หลักสูตร 

๕. ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ๓ (๒-๒-๕)    
              (Learning Design and Classroom Management)   
           หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ทฤษฎีและรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
และการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา ฝึกออกแบบการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือท า (Active learning) คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  

๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  ๓ (๒-๒-๕) 
           (Learning Design and Classroom Management)   
           รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการ
ออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหาร
จัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือบูรณาการความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดท า
แผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active learning) และแผนการเรียนรู้
เชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ที่ประยุกต์ใช้ ได้จริงใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๖. ๒๐๐ ๒๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕)                   
     (Innovation and Information Technology in Education) 
 หลักการ แนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ยุคใหม่ การออกแบบ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรมและ

๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕)                   
(Innovation and Information Technology in Education) 
 รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการ

ปรับหน่วยกิตและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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เทคโนโลยีการศึกษาวิถีพุทธ จัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

๗. ๒๐๐ ๓๐๙   การวัดและประเมินการเรียนรู้    ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning Assessment) 
            หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การสอบภาคปฏิบัติและการสร้าง
เกณฑ์การประเมิน การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การน าผลการวัด
และประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้
เครื่องมือวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การให้คะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน   
 

๒๐๐ ๓๐๗  การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน  ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning and Learner Assessment) 
            รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏี หลักการและ
กระบวนการวัดประเมินการเรียนรู้  เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้แบบต่างๆ การออกแบบ สร้าง การพัฒนาและ
เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ การตัดสินผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและชั้นเรียน โดยค านึงถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความ
เหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เพื่อให้
สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู้  ส าหรับแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน ออกแบบและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเป็น ๑ 
รายวิชา ปรับ
ชั่วโมงและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๓๑๑  การประกันคุณภาพการศึกษา          ๒ (๑-๒-๓) 
               (Quality Assurance in Education)   
                หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๘. ๒๐๐ ๓๑๐  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         ๓ (๒-๒-๕)  
  (Research for Learning Development) 
                แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  

๒๐๐ ๔๐๘  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้         ๓ (๒-๒-๕)  
  (Research for Learning Development) 
                รู้และเข้าใจ ความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
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กระบวนการวิจัย  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
จรรยาบรรณนักวิจัย  การน าผลวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ฝึก
ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
น าเสนอผลการวิจัย 
 

วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบต่างๆ เน้นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเครื่องมือเพ่ือ
ใช้ในการวิจัย สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครง
ร่างการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการท าวิจัย
ส าหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๖ หน่วยกิต ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ หน่วยกิต   

๙. ๒๐๐ ๔๑๒   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑  ๒ (๐-๔-๒)  
                (Professional Experiences 1) 
 ศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน  
การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรู้ในสภาพ
ห้องเรียน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การ
สอนที่หลากหลาย การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน ศึกษาผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการศึกษาสังเกตเมื่อสิ้นสุด
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑         ๒ (๑-๒-๓)  
                (Practicum in School 1)                               
             รู้  เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่ วไปของ
โรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับเป็นรายบุคคล และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ ยนแปลง 
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๐ ๔๑๓   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒  ๒ (๐-๔-๒) 
 (Professional Experiences 2)   
 พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพโดยฝึกเขียนแผนการจัดการ

๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒         ๒ (๑-๒-๓)  
                (Practicum in School 2)   
                 รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ

ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน และฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลองตามแผน  
สังเกตการสอนของเพ่ือน ทดลองปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา  
รวมทั้งแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

และเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การ
สอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน เพ่ือน าไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ี
เลี้ยงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
 
 

๑๑. ๒๐๐ ๕๑๔   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑     ๖ (๐-๑๘-๐) 
               (Teaching Internship 1)  
                 บู รณ าการความรู้ ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสู่ การ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ  ได้  สามารถวัดและ
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ศึกษาและท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

๒๐๐ ๓๑๑   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓       ๒ (๐-๔-๒) 
               (Practicum in School 3) 
                 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบ
เนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา เอก แก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุด
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ปรับชื่อวิชา ปรับ
หน่วยกิต ปรับ

ชั่วโมงและ
ค าอธิบายรายวิชา 
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เกี่ยวกับการปฏิบัติ วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง   

๑๒. ๒๐๐ ๕๑๕   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖ (๐-๑๘-๐) 
             (Teaching Internship 2)  
                บู รณ าการความรู้ ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสู่ การ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ  ได้  สามารถวัดและ
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากสถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   

๒๐๐ ๔๑๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา     ๖ (๐-๑๘-๐) 
             (School Internship 4)  
                 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถบูรณา
การความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กล
ยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติ การสอนใน
สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ปรับชื่อวิชา  
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๓ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า   ๗๘  หน่วยกิต ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไม่น้อยกว่า   ๖๐  หน่วยกิต   
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๘  หน่วยกิต ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐  หน่วยกิต   
 ๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต   
๑. ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                 ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมสมัยใหม ่ ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น                                  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรร์่วมสมัย ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                        ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์ ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสและค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๔. ๒๐๓  ๓๑๐  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๔  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๕. ๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

ย้ายมาจากกลุม่
วิชาเลือก 

๖. ๒๐๓  ๓๐๘ ประวัติศาสตร์โลก                                       ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมยั ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๗. ๒๐๓  ๓๑๖  การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาและ

จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายมาจากกลุม่
วิชาการสอน

วิชาเอก 

๘. ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                     ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์ ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๙. ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปลความหมายแผนท่ี   ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภมูิศาสตรส์ารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) ปรับชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๓  ๔๒๓ การเรยีนรู้หน้าท่ีพลเมือง ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๔ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑. ๒๐๓  ๓๑๔ สื่อและนวตักรรมการสอนสังคมศกึษา   ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวตักรรมการสอนสังคมศกึษา   ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสและค าอธิบาย
รายวิชา  

ย้ายมาจากกลุม่
วิชาเลือก 

๑๒. ๒๐๓  ๔๓๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 

ปรับรหัส และจ านวน
หน่วยกิต 

 

ย้ายมาจากกลุม่
วิชาเลือก 

๑๓. ๒๐๓  ๔๒๙ สัมมนาสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายมาจากกลุม่
วิชาเลือก 

๑๔. ๒๐๓  ๔๓๑ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) ๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

 ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต   
๑๕. ๒๐๓  ๔๓๐ ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 
และแยกเป็น ๒ 

รายวิชา 

 

๑๖.  ๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 
และแยกเป็น ๒ 

รายวิชา 

 

๑๗. ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

 

๑๘. ๒๐๓  ๓๒๑ พุทธวิธีการสอน ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ
ชั่วโมงสอน 

 

๑๙. ๒๐๓  ๔๔๐ ศาสนาสัมพันธ์  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ์ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชาเลือก

วิชาเอก 

๒๐. ๒๐๓  ๔๒๗    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส ค าอธบิาย
รายวิชา และจ านวน

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๕ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หน่วยกิต 

๒๑. ๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 

๒๒. ๒๐๓  ๓๑๑   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ่ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่        ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 

๒๓. ๒๐๓  ๒๐๔ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 

๒๔. ๒๐๓  ๓๑๓ หลักสตูรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา  

๒๕. ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายจากวิชา
บังคับ 

๒๖. ๒๐๓  ๓๑๕ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

 

๒๗. ๒๐๓  ๔๒๒ จริยศาสตรแ์ละจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม                 ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตรแ์ละจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม                 ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายจากวิชา
บังคับ 

๒๘. ๒๐๓  ๔๒๔ ภูมิศาสตรโ์ลก  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตรโ์ลก  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

ย้ายจากวิชา
บังคับ 

๒๙. ๒๐๓  ๔๒๖  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

 

 ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต    
๓๐. ๒๐๓  ๔๒๕  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๔๓๒  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 
ย้ายจากวิชา

บังคับ 

๓๑. ๒๐๓  ๔๔๑   การใช้สื่อทางสังคมศึกษา                            ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๓๓๐   การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา             ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส และชื่อวิชา  
๓๒. ๒๐๓  ๔๔๕ ภาวะผู้น าทางการศึกษา            ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผู้น าทางสังคม            ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

๓๓. ๒๐๓  ๔๔๖ การพัฒนาทักษะการคดิเชิงกลยุทธ์ส าหรับคร ู ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา และ  



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๖ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อย  ๔  หน่วยกิต    
๓๔. ๒๐๓  ๔๓๖ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา  
๓๕. ๒๐๓  ๔๔๒ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส และ

ค าอธิบายรายวิชา 
 

๓๖. ๒๐๓  ๔๓๓   การจดัการทรัพยากรท้องถิ่น ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๗   การจดัการทรัพยากรท้องถิ่น ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

 กลุ่มวชิาประวัติศาสตร์    
๓๗. ๒๐๓  ๓๑๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 
 

๓๘. ๒๐๓  ๔๓๘ อารยธรรมโลก ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

 

๓๙. ๒๐๓  ๓๓๙ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๘ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา 
 

 

 กลุ่มวชิาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร    
๔๐. ๒๐๓  ๓๒๐   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 
 

๔๑. ๒๐๓  ๔๓๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๒-๕)  ยกเลิกรายวิชา  
๔๒. ๒๐๓  ๔๓๕   สิ่งแวดล้อมและประชากร  ๓(๓-๐-๖)  ยกเลิกรายวิชา  
๔๓. ๒๐๓  ๔๔๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปญัญาชุมชน  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา และ
ชั่วโมงสอน 

 

 กลุ่มวชิารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์    
๔๔. ๒๐๓  ๔๓๗ เศรษฐกิจพอเพียง  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ

จ านวนหนว่ยกิต 
 

 กลุ่มวชิาศาสนาและปรัชญา    



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๗ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔๕. ๒๐๓  ๔๓๘ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต 

 

๔๖. ๒๐๓  ๔๓๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปจัจุบัน ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปจัจุบัน ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และลด
หน่วยกิต 

 

๔๗. ๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

 

๔๘.  ๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสมัพันธ์ยุคดิจิทลั ๒(๒-๐-๔) วิชาใหม ่  
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  

(เลือกจากวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
(เลือกจากวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  

  

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๘ 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๐ หน่วยกิต   
๑. ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาเบื้องต้น         ๓(๓-๐-๖)

 (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสร้างและลักษณะของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการ
ทางสังคม การจัดล าดับชั้นทางสังคม สถาบันและบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ปัญหาสังคมและ
แนวทางแก้ไข  

๒๐๓ ๒๐๑  สังคมสมัยใหม่                                        ๓(๓-๐-๖) 
(Contemporary Society) 
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและ

ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสร้างและลักษณะของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม 
สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคม
วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การน าเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมสมัยใหม่และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาทาง
สังคม 

ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๒. ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น                          ๓(๓-๐-๖)
 (Introduction to Economics) 
 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมห
ภาค การบริโภค การผลิต การตลาด การออมและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
นโยบายการเงินและการคลัง วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจในระบบปิดและระบบเปิด  
การพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลง
เสรีทางการค้า (FTA) ทุนข้ามชาติ การค้าต่างตอบแทน ตลาดทุน วิสาหกิจชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ให้ผู้เรียนลงพื้นที่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้าน
เศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถน าไปปรับใช้

๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย                      ๓(๓-๐-๖)
 (Contemporary Economy) 
                     ความหมาย ขอบ เขต หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การผลิต การบริโภค อุปสงค์ 
อุปทาน การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายได้ประชาชาติ 
นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์สภาพ
เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ให้ผู้เรียน
ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมด้านเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ โดยเน้น

ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๑๙ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในวิชาชีพ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถน าไปปรับใช้ในวิชาชีพ 
 
 
 
 

๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์                ๓(๓-๐-๖)  
 (Analytical History of Thailand) 
 วิวัฒนาการชาติไทยด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สมัยก่อนประวัติศาสตร์  สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์  และสถานการณ์ชาติไทยใน
ปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์                   ๓(๓-๐-๖)  
 (Analytical History of Thailand) 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการชาติไทยด้านการเมือง
และการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร์ และสถานการณ์ชาติไทยในปัจจุบันในเชิงวิเคราะห์  

ปรับรหัส และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๔. ๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ ๓(๓-๐-๖) 
 (Analytical Geography of Thailand) 
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งทางด้านที่ตั้ ง
อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร การ
วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคม
ขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ตามสภาพจริง 

๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย     ๓(๓-๐-๖) 
 (Geography of Thailand) 
 แนวคิดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิภาค การวิเคราะห์สภาพ
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้าน
กายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะห์ความสามารถใน
การผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และ
การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ตามสภาพจริง 

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๕. ๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖)
 (Buddhism and Society) 
 บทบาท หน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและ วัฒนธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครอง 

๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม      ๓(๓-๐-๖)
 (Buddhism and Social Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

ย้ายมาจาก
กลุ่มวชิา

เลือก 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๐ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖. ๒๐๓  ๓๐๘ ประวัติศาสตร์โลก ๓(๓-๐-๖) 
 (The World History) 
 การแบ่ งยุ คสมั ยทางประวัติ ศ าสตร์ส ากล  อารยธรรมและ
ประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และ
กลุ่มประเทศแอฟริกา เน้นวิวัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย     ๓(๓-๐-๖) 
 (Contemporary History) 
 พัฒนาการประวัติศาสตร์รว่มสมยัตั้งแตห่ลังสงครามโลก ครั้งท่ี 
๒ จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
อันมีผลกระทบต่อสังคมโลกโดยรวม 
 
 
 
 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๗. ๒๐๓  ๓๑๖ การสอนสังคมศกึษา  ๓(๒-๒-๕)
 (Teaching Social Studies) 
                   ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดประสบการณก์ารเรยีนรูส้ังคมศึกษา การพัฒนาสื่อการสอน
สังคมศึกษาเทคนิคและกระบวนการสอนสังคมศึกษา การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

 ๒๐๓  ๓๐๗   วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 
                  (Science of Social Studies Learning Management) 
                    ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสมัยใหม่  วิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์แบบเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทาง
สังคมศึกษาเพื่อสอดคล้องบริบทชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบาย

รายวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต  

ย้ายมาจาก
กลุ่ม

วิชาการ
สอน

วิชาเอก 

๘. ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น                                ๓(๓-๐-๖)                  
 (Introduction to politics) 
                   ความหมาย ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิดและ
อุดมการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีความขัดแย้ง ระบบและลัทธิทางการเมือง อ านาจทาง
การเมือง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมืองของไทย พรรคการเมืองไทย  
สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การเมือง
ระดับท้องถิ่น   

๒๐๓  ๓๐๘ ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์                          ๓(๓-๐-๖)              

 (General Knowledge in Political Sciences) 
 ความหมาย ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์  แนวคิด
ทฤษฎีความขัดแย้งและอุดมการณ์ทางการเมือง ระบบและลัทธิทางการเมือง 
อ านาจทางการเมือง รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 
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ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
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ประมุข 
๙. ๒๐๓  ๓๐๙    เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่ ๓(๒-๒-๕)       

 (Mapping Technology and Reading the map) 
                  พื้นฐานความรู้ทางการอ่าน การแปลความหมายและเขียนแผนที่ การ
เก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแผนที่  ตลอดจน
เทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่  การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
ภาพถ่ายทางอากาศและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การเลือกใช้แผนที่ที่
เหมาะสม ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ                    ๓(๒-๒-๕) 
 (Geo-informatic Technology) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้แผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หลักการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) แผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
การฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับภูมิ
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และวิทยาการสอนภูมิสารสนเทศ 

ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๓  ๔๒๓ การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ๓(๓-๐-๖) 
 (Civics Learning)  
 สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองดีตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ลักษณะที่ดีของคนไทยการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
 (Citizens and Social Development) 
                     สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
พลเมือง คุณลักษณะพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมโลก การ
เป็นพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลายการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๑๑. ๒๐๓  ๓๑๔ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒(๑-๒-๓)
 (innovation Teaching Media in Social Studies) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การสร้างสื่อ
บทเรียนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ประเภทของสื่อ
ที่เหมาะสม การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อและ 
การประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา  

๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒(๑-๒-๓)     
                 (Media and Innovation in Teaching Social Studies) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ ผลิต ทดลอง ประเมิน การน าไปใช้และการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การสอนสังคมศึกษา 

ปรับรหัส และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
เลือก 
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๑๒. ๒๐๓  ๔๓๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศกึษา ๒(๒-๐-๔)                      
 (English for Social Studies)  
  ความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อสาขาวิชาสังคมศึกษา ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาแขนงหลักทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ คือ ศัพท์ศาสนา
และปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์ การฟัง อ่าน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจ าวัน และระดับวิชาการ 

๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศกึษา ๓(๓-๐-๖)                      
 (English for Social Studies)  
  ความส าคัญของภาษาอังกฤษต่อสาขาวิชาสังคมศึกษา ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาแขนงหลักทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ คือ ศัพท์
ศาสนาและปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตร์ การฟัง อ่าน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจ าวัน 
และระดับวิชาการ 

ปรับรหัส และ
จ านวนหน่วยกิต 

ย้ายมาจาก
กลุ่มวิชา
เลือก 

๑๓. ๒๐๓  ๔๒๙ สัมมนาสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓)
 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานที่เป็นกรณีศึกษา
ด้านสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะร่วมกัน 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)
 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานที่เป็น
กรณีศึกษาด้านสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพื่อ
พัฒนาทักษะร่วมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๑๔. ๒๐๓  ๔๓๑ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖)
 (Independent Study in Social Studies) 
 ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา ที่สามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือผสมผสานทฤษฎีอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติและใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖)
 (Independent Study in Social Studies) 
  ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา ที่สามารถน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือผสมผสานทฤษฎีอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิง
ปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การ
วิ จั ย เป็ น ฐาน  (Research Based Learning) โด ย ความ เห็ น ชอบ แล ะ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  

ปรับรหัสวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต   
๑๕. ๒๐๓  ๔๓๐ ภาษาอังกฤษส าหรับครู ๒(๒-๐-๔)                

 (English  for Teachers) 
                ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษในการพู ด  ฟั ง อ่ าน และเขียนใน
ชีวิตประจ าวัน ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน การจัดกิจกรรม

๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔)                
                  (English for Teachers Social Studies 1) 
                อ่านจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆ ไป อ่านรายงานอย่าง
ง่ายส าหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนในประเด็นที่คุ้นเคยหรือมีความสนใจ 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบาย

รายวิชา และแยก
ออกเป็น ๒ 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๓ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เสริมหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ และการใช้ภาษอังกฤษในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการศึกษาและค าย่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้  

บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิดฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ 
ได้ โต้ตอบกับผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย สื่อสารเรื่องที่ง่าย
และเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่ง
ที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ าการสื่อสารในสถานที่ท างานและการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ  

รายวิชา 

๑๖.  ๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔)                
                  (English for Teachers Social Studies 2) 
                ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการน าเสนอ โดยเช่ือมโยง
หัวข้อท่ีคุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจได้ บรรยายความรู้สกึท่ีมีต่อ
หัวข้อเหล่านั้น และถามความคิดเห็นของผู้อื่น เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยได้
หลากหลาย เช่น ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝันและเขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสนใจ  

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบาย

รายวิชา และแยก
ออกเป็น ๒ 
รายวิชา 

 

๑๗. ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่ เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere)บรรยากาศ 
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  

๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการ
เปลี่ ยนแปลงของธรณี ภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) 
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๑๘. ๒๐๓  ๓๒๑ พุทธวิธีการสอน  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะห์หลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์
ธรรมชาติของผู้เรียน คุณสมบัติของผู้สอน วัตถุประสงค์ในการสอน เทคนิคและ
วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบพุทธวิธี  

๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒(๑-๒-๓)
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะห์หลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า การวิเคราะห์
ธรรมชาติของผู้เรียน คุณสมบัติของผู้สอน วัตถุประสงค์ในการสอน เทคนิคและ
วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบพุทธวิธี  

ปรับรหัสวิชา 
และชั่วโมงสอน 

 

๑๙. ๒๐๓  ๔๔๐ ศาสนาสัมพนัธ์  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพนัธ์  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา ย้ายมาจาก



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๔ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (Relative Religions) 
 ประวัติ หลักค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการศึกษาความสัมพันธ์
ศาสนาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่างๆ ด้านหลักค าสอน หลักปฏิบัติและแนวทาง
ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 (Relative Religions) 
 ประวัติ  หลักค าสอน เป้ าหมาย วิธีการ โดยการศึกษา
ความสัมพันธศ์าสนาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่างๆ ด้านหลักค าสอน หลัก
ปฏิบัติและแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

กลุ่มวิชา
เลือก

วิชาเอก 

๒๐. ๒๐๓  ๔๒๗    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
                (The King’s Pilosophy ) 
          พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย การน าแนวทางการสอน
ของพระมหากษัตริย์ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พระมหากษัตริย์ผู้เป็นครูของ
แผ่นดิน แนวทางปรัชญาต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและพระราชกรณียกิจท่ีพัฒนาทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  

๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) 
                (The King’s Pilosophy ) 
          พระมหากษัตริย์กับการพัฒนาสังคมไทย การน าแนวทางการ
สอนของพระมหากษัตริย์ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา พระมหากษัตริย์ผู้
เป็นครูของแผ่นดิน แนวทางปรัชญาต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและพระราชกรณียกิจที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม  

ปรับรหัส 
ค าอธิบาย

รายวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต 

 

๒๑. ๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖)                   
 (Local History) 
                 ความหมาย ความส าคัญ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขนบธรรมประเพณี ความเชื่อของ
ท้องถิ่น ความเช่ือและอิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ ที่มีต่อท้องถิ่น โดยการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของสถาบันการศึกษา 

๒๐๓  ๔๒๑ ท้องถิ่นศึกษา ๒(๑-๒-๓)                   
 (Local Studies) 
                     ความหมาย ความส าคัญ คุณค่า หลักฐานสถานที่ส าคัญและ
วิธีการทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความ
เชื่อของท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การศึกษา และศาสนาของท้องถิ่น  มีจิต
อาสาโดยการลงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน 

ปรับรหัส ชื่อวิชา
ค าอธิบาย

รายวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบงัคับ 

๒๒.  ๒๐๓  ๓๑๑   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ่ ๓(๓-๐-๖) 
     (Development of Modern Society and Culture) 

                  พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ด้านปรากฏการณ์ องค์ประกอบ และพัฒนาการ การก่อตัวของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม่ ปัญหา สิ่งท้าทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ความสัมพันธ์

๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ่ ๒(๒-๐-๔) 
             (Development of Modern Society and Culture) 

                    พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ด้านปรากฏการณ์ องค์ประกอบ และพัฒนาการ การก่อตัวของสังคม
และวัฒนธรรมสมัยใหม่ ปัญหา สิ่งท้าทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรม

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบงัคับ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๕ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เชื่อมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่กับก าเนิดความรู้และภูมิ
ปัญญาสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ การ
ผสมผสานและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

สมัยใหม่ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม่กับก าเนิดความรู้และภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ การผสมผสานและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

๒๓. ๒๐๓  ๒๐๔ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖)
 (Population Studies) 
 แ น วคิ ด  ท ฤษ ฎี  โค ร งส ร้ า ง  ม าต ร วั ด  อ งค์ ป ระ ก อ บ ท า ง
ประชากรศาสตร์ ผลกระทบของการเพิ่ม และการลดปริมาณของประชากรโลก  
ภาวการณ์เจริญพันธุ์  การย้ายถิ่นฐานของประชากร ส ามโนประชากรของไทย  
นโยบายประชากรของไทย สถิติประชากร ศึกษาหลักสูตรและการสอนประชากร
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การออกแบบกิจกรรม พัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอนประชากรศึกษาให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น ๆ การส ารวจด้วยการลงพื้นที่
ภาคสนามในพื้นที่โดยผู้เรียน 

๒๐๓  ๔๒๓    ประชากรกับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔)             
                  (Population and Environment) 
                    ความหมาย ความส าคัญองค์ประกอบทางประชากรศาสตร์ 
สถานการณ์เกี่ยวกับประชากร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์และวิกฤตการณ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ ยั่ งยืนโดยใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคมและสามารถประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
ค าอธิบาย

รายวิชา และ
จ านวนหน่วยกิต 

ย้ายมาจาก
วิชาบงัคับ 

๒๔. ๒๐๓  ๓๑๓    หลักสูตรสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
 (Social Studies on Religion and Culture)               
                วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตร  โครงสร้างรายวิชา การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ เกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ยกเลิกรายวิชา  

๒๕. ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๓(๓-๐-๖) 
 (Asia History) 
  ป ระวัติ ศ าสตร์ยุ ค โบ ราณ  ประวัติ ศ าสตร์ตะวันออกกลาง 
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  ประวัติ เอเชียกลาง ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๒(๒-๐-๔)
 (Asia History) 
 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติเอเชียกลาง ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการ
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

ย้ายจาก
วิชาบังคับ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๖ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๖. ๒๐๓  ๓๑๕ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖)                   
 (America History) 
                    ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป 
อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดน
ตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก 
สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค ๖๐-๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 

๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๒(๒-๐-๔)                   
 (America History) 
                     ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ  การ
บุ ก เบิ ก ดิ น แ ด น ต ะวั น ต ก  (Manifest Destiny) ส งค ราม ก ล าง เมื อ ง 
สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค ๖๐-
๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๒๗. ๒๐๓  ๔๒๒ จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม         ๓(๓-๐-๖)                   

 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปัญหาและการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์และการให้คุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตร์และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม            ๒(๒-๐-๔)                   

 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปัญหาและการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์และการให้คุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

ย้ายจาก
วิชาบังคับ 

๒๘. ๒๐๓  ๔๒๔ ภูมิศาสตร์โลก  ๓(๓-๐-๖)
 (The World Geography)   
 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป
แอฟริกา และทวีปแอนตาร์กติกา 

๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตร์โลก  ๒(๒-๐-๔)
 (The World Geography)   
 ศึ ก ษ าลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เท ศ  ภู มิ อ าก าศ  ป ระ ช าก ร 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา และทวีปแอนตาร์กติกา 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

ย้ายจาก
วิชาบังคับ 

๒๙. ๒๐๓  ๔๒๖  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖)
 (Local Government) 
 ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการกระจายอ านาจ 

๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒(๒-๐-๔)
 (Local Government) 
 ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการกระจาย

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๗ 

ที ่
ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การปกครอง โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ระบบ
การบริหารของหน่วยงาน การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การถ่ายโอน
การศึกษากับการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

อ านาจ การปกครอง โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐบาล ระบบการบริหารของหน่วยงาน การปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
การถ่ายโอนการศึกษากับการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต    

๓๐. ๒๐๓  ๔๒๕  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)
 (Social Studies Research) 
 ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัยทางการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ฝึกการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับทฤษฎี
อื่น 

๒๐๓  ๔๓๒  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓)
 (Social Studies Research) 
 ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัย
ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝึกการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอื่น 
 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

ย้ายจาก
วิชาบังคับ 

๓๑. ๒๐๓  ๔๔๑    การใช้สื่อทางสังคมศึกษา                      ๒(๑-๒-๓)                
 (The Usage of media in Social Studies) 
                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและการน าเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต การประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ และ
ต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒๐๓  ๓๓๐    การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา       ๒(๑-๒-๓)                
                (Usage of Media and Technology in Social Studies) 
                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและการน า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต การประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ปรับรหัส และชื่อ
วิชา 

 

๓๒. ๒๐๓  ๔๔๕ ภาวะผู้น าทางการศึกษา            ๒(๒-๐-๔)               
 (Leadership in Educational) 
                แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น า ทักษะต่างๆ ท่ีผู้น าต้อง
ใช้ในการจัดองค์การทางการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ส าหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะ
ผู้น า และคุณลักษณะผู้น าทางการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ 

๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผู้น าทางสังคม            ๒(๒-๐-๔)               
 (Social Leadership) 
                แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า ทฤษฎีภาวะผู้น า ทักษะต่างๆ ที่
ผู้น าต้องใช้ในสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะผู้น าทางสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ โดยการออกแบบกิจกรรม/

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๒๘ 
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โครงงานเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางสังคม 
๓๓. ๒๐๓  ๔๔๖ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยทุธ์ส าหรับครู    ๒(๒-๐-๔)                     

                  (Strategic Thinking Skill Development for Teacher) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการตัดสินใจ
ในเชิงกลยุทธ์ วิธีการเจริญสติ และการเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับครูโดยศึกษาจาก
เกมหมากล้อม 

๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ๒(๒-๐-๔)                     
                  (Teaching for Development of Thinking Skills) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการคิดแบบต่างๆ การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ และการเสริมสร้างคุณธรรมส าหรับครู เช่น เกมหมากล้อม หมาก
รุก และหมากฮอท เป็นต้น 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

 วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อย  ๔  หน่วยกิต    

๓๔. ๒๐๓  ๔๓๖    สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔)               
                  (Environmental Study for School and Community)  
 แนวคิดหลักการและความส าคัญการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศทางกายภาพ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางสังคม การสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์กรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
 

 ยกเลิกรายวิชา  

๓๕. ๒๐๓  ๔๔๒ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกจิโลก                 ๒(๒-๐-๔)                  
 (Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อประเทศไทย การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโน้มใน
อนาคต FTA การเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี และผลกระทบการค้าระหว่างประเทศ 

๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกจิโลก                 ๒(๒-๐-๔)                  
 (Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลกต่อ
ประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต 

ปรับรหัส และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 

๓๖. ๒๐๓  ๔๓๓    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ๒(๒-๐-๔)                ๒๐๓  ๔๓๗    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ๒(๒-๐-๔)                ปรับรหัส และ  
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ชื่อวิชา-ค าอธิบายรายวิชา 

การปรับเปลี่ยน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                  (Local Resource Management)  
                    ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้มาตรการทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้าน
การเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม การ
จัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                  (Local Resource Management)  
                    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยใช้มาตรการ
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้
พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วม การจัดการเชิงบูรณาการ การใช้ประโยชน์เชิง
สร้างสรรค์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

 กลุ่มวชิาประวัติศาสตร์    

๓๗. ๒๐๓  ๓๑๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๓(๓-๐-๖)                   
 (European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของ
คริสต์ศาสนาและระบบศักดินา และการเปลี่ยนผ่านจากปลายสมัยกลางไปสู่ต้น
สมัยใหม่ นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการปฏิวัติทางภูมิ
ปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส พัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ปัจจุบัน 
เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง และปัญหาส าคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๒(๒-๐-๔)                   
 (European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโต
ของคริสต์ศาสนาและระบบศักดินา และการเปลี่ยนผ่านจากปลายสมัยกลาง
ไปสู่ต้นสมัยใหม่ นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส 
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง ปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง และปัญหา
ส าคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
 
 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๓๘.  ๒๐๓  ๓๑๘ อารยธรรมโลก                                ๓(๓-๐-๖) 
                  (World Civilization) 
                   วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดและการคลี่คลาย

 ๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก                                ๒(๒-๐-๔) 
                  (World Civilization) 
                   วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและบูรณาการ เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดและ

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 
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ตลอดจนแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงและ
ความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

การคลี่คลายตลอดจนแนวโน้มการเคลือ่นตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

๓๙. ๒๐๓  ๓๑๙ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔)                  
 (ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและความส าคัญ
ของอาเซียน กรอบความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนที่มีต่อประเทศไทย 

๒๐๓  ๓๓๘ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔)                  
 (ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและ
ความส าคัญของอาเซียน กรอบความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนที่มี
ต่อประเทศไทย 

ปรับรหัสวิชา  

 กลุ่มวชิาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร    

๔๐. ๒๐๓  ๓๒๐  ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๓(๒-๒-๕)                            
                (National Resource and Population Development) 
                   ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการพัฒนาประชากร ภาวะประชากร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน ปัญหา
ประชากรไทยและการแก้ปัญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๓๓๘    ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒(๑-๒-๓)              
                  (National Resource and Population Development) 
 ค วาม ห ม าย  ป ระ เภ ท  ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ ข อ บ เข ต ข อ ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ  แนวน โยบายแห่ งรั ฐ  กฎ หมาย  ก ารอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นโยบายการพัฒนา
ประชากร ภาวะประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ์
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน ปัญหาประชากรไทยและการ
แก้ปัญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

ปรับรหัสวิชา 
และลดหน่วยกิต 

 

๔๑. ๒๐๓  ๔๓๔    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓(๓-๐-๖) 
   (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ 
กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน การ

 ยกเลิกรายวิชา  
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ส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงข้อตกลงและ
พันธกรณีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผูกพันกับ
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน  

๔๒. ๒๐๓  ๔๓๕    สิ่งแวดล้อมและประชากร  ๓(๓-๐-๖)              
 (Environment and Population) 
              ความหมายและความส าคัญการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชากร การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและ
ประชากร ภูมิปัญญา กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การมีส่วน
ร่วมของประชากรในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ยกเลิกรายวิชา  

๔๓. ๒๐๓  ๔๔๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมปิัญญาชุมชน  ๒(๒-๐-๔)                     
                  (Environment Education and Community Wisdom) 
                    ความหมาย ความส าคัญและประเภทของสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ การน าสิ่งแวดล้อมศึกษาและภูมิปัญญา
ชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต 

๒๐๓  ๔๔๐   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒(๑-๒-๓)                         
                 (Community Wisdom) 
                   ความหมาย ความส าคัญและประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู้ การถอดบทเรียน และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ และการด าเนินชีวิต 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
ค าอธิบาย

รายวิชา และ
ชั่วโมงสอน 

 

 กลุ่มวชิารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์    

๔๔. ๒๐๓  ๔๓๗ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๓(๓-๐-๖) 
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฝึกการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน การศึกษานอกสถานที่ กรณีตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และจัดท า
รายงาน 

๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๒(๑-๒-๓) 
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฝึกการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน การศึกษา
นอกสถานที่ กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลง
พื้นที่เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

 กลุ่มวชิาศาสนาและปรัชญา    



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๓๒ 

ที ่
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๔๕. ๒๐๓  ๔๓๘ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญของศิลปกรรมในด้านสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา 
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนวทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม ศึกษา
ภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทาง
ศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

๒๐๓  ๔๔๑ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๒(๑-๒-๓) 
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิ ด  หลักการ ความส าคัญ ของศิ ลปกรรมในด้ าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนว
ทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๔๖. ๒๐๓  ๔๓๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบนั ๓(๓-๐-๖)  
                  (Buddhism and Current Situations) 
                    สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก 
โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 
บทบาทหน้าที่ขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา การตีความหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนา ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการ
พระพุทธศาสนา ปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนา บทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหา
ส าคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 

๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบนั ๒(๑-๒-๓)  
                  (Buddhism and Current Situations) 
                    สถานการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ในโลก โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลก
ปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา การตีความ
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา ปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญ
และความเสื่อมของพระพุทธศาสน บทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแก้ไขปัญหาส าคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 

ปรับรหัสวิชา 
และจ านวนหน่วย

กิต 

 

๔๗. ๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddhist for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย์ จริยธรรมกับการ
ด ารงชีวิต วิธีการแห่งปัญญาในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หลักการของ
จริยธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความมั่นคง และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddhadhamma for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย์ จริยธรรมกับ
การด ารงชีวิต วิธีการแห่งปัญญาในการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม หลักการ
ของจริยธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในชีวิต มี
ความคิดเชิงบวก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

ปรับรหัสวิชา 
และค าอธิบาย

รายวิชา 

 

๔๘.  ๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีและความสัมพันธ์ยุคดิจิทลั  ๒(๒-๐-๔)
 (Gender and Relationships Digital Age) 

วิชาใหม ่  
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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถี การปฏิบัติตัวต่อเพศตรงข้าม 
บทบาทและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในสังคม การตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองบนพื้นฐานการเคารพในสิทธิของคนอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถี
ชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ทักษะ
ความสัมพันธ์ทางเพศวิถีในยุคดิจิทัล 
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ภาคผนวก ค  
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๔๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๔๘ 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๔๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๕๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๓ 

 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๔ 

 
 

(ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงสร้างหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๕ 

 
  
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๖ 

 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๗ 

(ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอนุมัติหลกัสูตรและอนุมัติเปดิสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๘ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๐ 

 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๑ 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๗๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๘๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๙๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๑๙๑ 

บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาชีพครู 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์ 
๑. พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒. พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
๕. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๖. ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข    หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา 
๗. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๘. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๙. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม,รศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๐. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ศรีนอก  อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๒.  พระมหาสายัณห์ ฐานุตฺตโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๓.  ดร.พิธพิบูลย์  กาจนพิพิธ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๔.  พระมหาสมศักดิ์  ธนปญฺโญ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๕.  ผศ.ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๖.  ผศ.วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๗.  ดร.วีระพงษ์ แพงค าฮัก   อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๘.  ดร.ทองดี ศรีตระการ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
๑๙.  พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 
๒๐.  นายอนันต์ คติยะจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 
๒๑.  พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๒๒.  ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๒๓.  นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๒๔.  พระมหาสมปอง ฐานิสสฺโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
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๒๕.  พระมหาสิทธานต์  อธิปญฺโญ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๒๖.  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร, ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๗.  พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  นางทะราช อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๙.  นายบุญส่ง นาแสวง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตแพร่ 
๓๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธชิา  จิรภัคพงค์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตแพร่ 
๓๒.  นายปัญญา สุนันตา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตแพร่ 
๓๓.  พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
๓๔.  พระปลัดพงศ์ศิริ  พุทฺธิว โส   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
๓๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
๓๖.  นายณภัทร โภคาวัฒนะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓๗.  นายไพศาล ศรีวิชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓๘.  นายประสาท สุขเกษม   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓๙.  พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๔๐.  พระเอกรัตน์ มหามงคโล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๔๑.  ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๔๒.  นายชายชาญ วงศ์ภักดี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๔๓.  พระชรันดร์ ธีรวโร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔๔.  นายอัมพร  เจือจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔๕.  นายพิพัฒน์ภาสน์  บุญเทียน   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔๖.  พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔๗.  พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์  
๔๙.  นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๕๐.  นายอาเดช อุปนันท์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๕๑.  พระศรีสวรรค์  อมรธมฺโม   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕๒.  พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕๓.  นายไสว แก้วเกตุ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๕๔.  พระพรหมพิริยะ ถาวโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๕๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล พรหมมี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๕๖.  นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๕๗.  พระมาวิน กาญจโน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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๕๘.  พระภาณุพงศ์ เตชวโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๕๙.  ดร.ศตพล ใจสบาย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๖๐.  พระครูใบฏีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ,ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี 
๖๑.  นายสัญญา สุดประเสริฐ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี 
๖๒.  ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองลอยฟู    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
๖๓.  พระครูปริยัติคุณรังสี,ผศ.ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๖๔.  พระอธิการสมพร  อนาลโย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๖๕.  พระสุวิจักขณ์  โชติวโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๖๖.  นายสมคิด สุขจิต    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๖๗.  นายนิกร พลเยี่ยม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๖๘.  นายเกริก พิสัยพันธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๖๙.  นายสมคิด นันต๊ะ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๗๐.  นายประทีป  ยศนรินทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ 
๗๑.  นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หวัหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๗๒.  พระครสูมุห์ทิพย์  สิริธมฺโม   เลขานุการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๗๓.  พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี   นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๗๔.  พระโชดดี วชิรปญฺโญ   นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 
๗๕.  นายอุทิศ การเพียร    นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานคณบด ี
๗๖.  นายสิทธิชัย  ธารพล    นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานคณบดี 

 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์รายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

๑. รองศาสตราจารย์ เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓. ดร.กิตติธัช ทองอุทุม     อดีตผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓ 
๔. ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 

 เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม   พร้อมกัน ณ ห้อง
ประชุมพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ น าบูชาพระรัตนตรัย 
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน น าเสนอการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการน าเสนอการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 

๑. โครงสร้างหลักสูตร 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซึ่งตามโครงสร้างรายวิชาตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ ต้องเรียนรายวิชาชีพ
ครูไม่น้อยกว่า ๓๔ หน่วยกิต ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในโครงสร้างภาพรวมของ
หลักสูตรซึ่งนิสิตต้องเรียนทั้งหมด ๑๕๔ หน่วยกิต ก็ยังมีจ านวนหน่วยกิตที่มากกว่าหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์ ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาให้มี
จ านวนหน่วยกิตลดลงก็จะช่วยนิสิตลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อหน่วยในการศึกษาและในการส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได ้

๒. รายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร รายวิชาทีป่รับตามค าแนะน าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

๒.๒ วชิาชีพครู   จ านวน  ๓๔ หน่วยกิต ๒.๒ วชิาชีพครู   จ านวน   ๓๖ หน่วยกิต 
๒.๒.๑ วชิาบังคับ  ๒๒ หนว่ยกติ ๒.๒.๑ วชิาบังคับ  ๒๔ หนว่ยกติ 
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาส าหรับคร ู ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร ๓(๒-๒-๕) 

      
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น

เรียน 
๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้น

เรียน 
๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียน 

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
๒.๒.๒ วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ หน่วยกิต ๒.๒.๒ วชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๒ หน่วยกิต 
๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ๖(๐-๑๘-๐) ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 
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๓. ค าอธิบายรายวิชาชีพครูที่ได้มีการปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒๐๐ ๑๐๓  จิตวิทยาส าหรับครู                   ๓ (๒-๒-๕)  
    (Psychology for Teachers) 
 รู้และเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษาและการแนะแนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการ
เรียนรู้  (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน การประยุกต์ใช้จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 รู้และเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษาและการแนะแนว การให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพโดยค านึงถึงวิธีการ
เรียนรู้ (Learning styles) ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน รวมทั้งสามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 ๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     ๓ (๒-๒-๕) 
            (Learning Design and Classroom Management)   
           รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
บูรณาการความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง
สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Learning) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 รู้ เข้าใจ และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้และยุทธวิธีการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารจัดการและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการ
ความรู้ทั้งมวลไปใช้ในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสามารถจัดท า
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แผนการเรียนรู้แบบลงมือท า (Active Learning) และแผนการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Learning) ที่
ประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร 
 ๒๐๐ ๒๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                                  
   (Innovation and Information Technology in Education) 
 รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร การ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 รู้และเข้าใจ แนวคิด ทฤษฏีและความส าคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สามารถใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการเรียนรู้  และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒๐๐ ๑๐๙  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑            ๒ (๐-๔-๒)  
                 (Internship 1) 
 ศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
การจัดการเรียนรู้ในสภาพห้องเรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบ
ทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 ๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)  
                           (Practicum in School 1) 

รู้ เข้าใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการ
เรียนรู้ในสภาพห้องเรียน เพ่ือน ามาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับเป็นรายบุคคล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๒ (๐-๔-๒) 
  (Internship 2)   
          ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลองตามแผน สังเกตการสอนของเพ่ือน ปฏิบัติงานผู้ช่วย
ครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
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และประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน ฝึกทดลองสอน วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
 ๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒   ๒ (๑-๒-๓)  

      (Practicum in School 2) 
รู้และเข้าใจการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ

หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน เพ่ือน าไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จ าลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

๒๐๐ ๓๑๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓           ๒ (๐-๔-๒) 
               (Internship 3)  
                ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
   ๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓     ๒ (๐-๔-๒)  
                 (Practicum in School 3) 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้  สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเอก แก้ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน บันทึกข้อมูลและน าเสนอผล
การศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนเป็นรายบุคคลและร่วม
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒๐๐ ๔๑๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔          ๖ (๐-๑๘-๐) 
             (Internship 4)  
                ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสู่การปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก โดยใช้กลยุทธ์
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
   ๒๐๐ ๔๑๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    ๖ (๐-๑๘-๐)  
                 (School Internship) 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกสู่การปฏิบัติการสอน โดยใช้กลยุทธ์การสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ สามารถวัดและประเมินผลและน าผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
สถานศึกษา ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
 เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม  
 

  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 

 
(พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประธานที่ประชุม 
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(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(พระศรีสวรรค์ อมรธมฺโม) 

กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้บันทึกการประชุม 
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บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม C๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายชื่อผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย
สงฆ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการวิพากษ์ 

๑. พระราชสุตาภรณ์, รศ.ดร.   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒. พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  
๕. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๖. พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๗. พระมหาสมปอง ฐานิสสฺโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๘. พระมหาสิทธานต์  อธิปญฺโญ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์  นางทะราช อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตแพร่ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล พรหมมี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๑๓. นายอาเดช อุปนันท์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๑๔. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๑๕. นายอนันต์ คติยะจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 
๑๖. ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองลอยฟู    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี- 

ศรีสุวรรณภูมิ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา  จริภัคพงค์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตแพร่ 
๑๘. นายณภัทร โภคาวัฒนะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๑๙. นายไสว แก้วเกตุ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
๒๐. นายบุญส่ง นาแสวง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตขอนแก่น 
๒๑. พระมาวิน กาญจโน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๒๒. พระภาณุพงศ์ เตชวโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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๒๓. พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๒๔. พระเอกรัตน์ มหามงคโล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร์ 
๒๕. พระพรหมพิริยะ ถาวโร   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
๒๖. พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์  
๒๘. นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๒๙. พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก   อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๓๐. พระชรันดร์ ธีรวโร    อาจารย์ประจ าหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๓. ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 

 เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม  พร้อมกัน ณ ห้อง
ประชุมคณะครุศาสตร์ C๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าบูชาพระรัตนตรัย 
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน น าเสนอการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาพรวมถึง
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรว่า คณะครุศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ์ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และผู้แทนองค์กร
วิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นอนุกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้พัฒนาและปรับปรุงจากการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี มคอ.๑ (หลักสูตร ๔ ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มีมติเห็นชอบร่าง มคอ.
๑ ระดับปริญญาตรี ปรับเวลาเรียนจาก ๕ ปี เป็น ๔ ปี พิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณ์หรือ
สภาพสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ได้ด าเนินการประชุมและจัดท าเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง น าเสนอรายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา รายวิชาใหม่ที่เพ่ิมเข้ามา 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการน าเสนอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
ปรับเปลี่ยน สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริห าร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 
 ๑. ชื่อหลักสูตร 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๒. ชื่อปริญญา 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๓. ปรัชญาของหลักสูตร 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๔. วัตถุประสงค์ 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
 ๕. โครงสร้างหลักสูตร 

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
โครงสร้างใหม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจ านวน ๓๔ หน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อย
กว่า จ านวน ๖๐ หน่วยกิต เป็นไปตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีตามโครงการสร้าง นิสิตคณะครุศาสตร์ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต แต่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๑๕๔ หน่วยกิต 
ซึ่งเห็นว่าเรียนมากกว่านักศึกษาของสถาบันอ่ืนๆ ทั้งนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุ่มวิชาพระพุทธศาสนาลง
ได้อีกก็จะช่วยนิสิตนิสิตได้ 
 ๖.  รายวิชาและเนื้อหา 

    รายวิชาและเนื้อหาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กลุ่ ม
สาขาวิชาสังคมศึกษา ด้านความรู้ คือ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฏี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้  ๑) ปรัชญา ความเชื่อและ
ศาสนา ๒) ประวัติศาสตร์ ๓) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและประชากร ๔) รัฐศาสตร์และนิสิตศาสตร์ ๕) สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา  ๖) เศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ๑. ให้ปรับชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา รหัสวิชา  
 ๒. ให้ปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกบางวิชา 
 ๓. ปรับรายวิชาเลือกเป็นวิชา ๒ หน่วยกิต 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๓ 

 ๔. เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดดังนี้  
 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาท่ีปรับตามค าแนะน าคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
    การปรับแก้ไข 

 วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 
๑. ๒๐๓  ๒๐๑  สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา       

  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๑  สังคมสมยัใหม่                ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
๒. ๒๐๓  ๒๐๒  ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์                       

  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒  เศรษฐศาสตรร์่วมสมัย       ๓(๓-๐-๖)  ปรับชื่อวิชา และ

ค าอธิบายรายวิชา 
๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตร์ไทย  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์

                                                  ๓(๓-๐-๖)  
ปรับช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

๔. ๒๐๓  ๓๐๘  ประวัติศาสตร์สากล   
                                        ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๓  ๓๐๖  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย       ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) ปรับช่ือวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

๕. ๒๐๓  ๓๑๔  สื่อและนวัตกรรมการสอน 
                 สังคมศึกษา         ๒(๑-๒-๓) 

๒๐๓  ๓๐๗  สื่อและนวัตกรรมการสอน 
                 สังคมศึกษา                    ๒(๑-๒-๓) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา  

๖. ๒๐๓  ๓๐๗  ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์
                        ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๓  ๓๐๘  ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์   ๓(๓-๐-๖) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๗. ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมศิาสตร์ 
                 สารสนเทศ          ๓(๒-๒-๕) 

๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมศิาสตร์สารสนเทศ 
                                  ๓(๒-๒-๕) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๘. ๒๐๓  ๓๑๖  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 
                 ทางสังคมศึกษา    ๒(๑-๒-๓) 

๒๐๓  ๓๑๑  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ทางสังคมศึกษา 
                                                   ๒(๑-๒-๓) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๙. ๒๐๓  ๔๓๑  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  
                                        ๓(๐-๖-๖) 

๒๐๓  ๔๑๓  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๑๐. ๒๐๓  ๔๓๒  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
                       ๓(๓-๐-๖) 

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา  
                                                  ๓(๓-๐-๖) 

ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

๑๑.  ๒๐๓  ๔๑๓  สมัมนาสังคมศึกษา           ๓(๒-๒-๕)   ๒(๑-๒-๓) ย้ายมาจากวิชาเลือก 
วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต วิชาเลือก  ๒๐  หน่วยกิต  

๑. ๒๐๓  ๓๑๗  ทักษะภาษาอังกฤษ 
                 เพื่อการสื่อสาร    ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษส าหรบัครูสังคมศึกษา ๑ 
                                                  ๒(๒-๐-๔) 

ปรับรหสั ช่ือวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา 

๒. ๒๐๓  ๓๑๘  การใช้ภาษาอังกฤษ 
                 และการสื่อสาร    ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษส าหรบัครูสังคมศึกษา ๒ 
                                                  ๒(๒-๐-๔) 

ปรับรหสั ช่ือวิชา
ค าอธิบายรายวิชา 

๓. ๒๐๓  ๔๒๗  ศาสตร์พระราชากับการ 
                พัฒนาสังคม         ๒(๑-๒-๓) 

๒๐๓  ๔๒๐  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนา 
                 สังคม                          ๒(๑-๒-๓) 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๔. ๒๐๓  ๒๐๓  ท้องถิน่ศึกษา       ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๔๒๑  ท้องถิ่นศึกษา                 ๒(๑-๒-๓) 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

๕. ๒๐๓  ๓๑๓  หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา  ยกเลิกรายวิชา 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๔ 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาท่ีปรับตามค าแนะน าคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
    การปรับแก้ไข 

 วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต วิชาบังคับ ๔๐ หน่วยกิต 
                 และวัฒนธรรม     ๒(๒-๐-๔) 

๖. ๒๐๓  ๔๔๕  ภาวะผู้น าทางการศกึษา           
                       ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๐  ภาวะผู้น าทางสังคม          ๒(๒-๐-๔) ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

๗. ๒๐๓  ๔๔๖  การพัฒนาทักษะการคิด 
                 เชิงกลยุทธ์ส าหรับครู 
                                       ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๔  การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
                                 ๒(๒-๐-๔) 

ปรับชื่อวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

๘. ๒๐๓  ๔๓๖  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับ 
                โรงเรียนและชุมชน ๒(๒-๐-๔) 

 ยกเลิกรายวิชา 

๙. ๒๐๓  ๔๓๔  การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
                 และสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๒-๕) 

 ยกเลิกรายวิชา 

๑๐. ๒๐๓  ๔๔๓  สิ่งแวดล้อมศึกษาและ  
                 ภูมิปัญญาชุมชน   ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๙  ภมูิปัญญาท้องถิ่น            ๒(๑-๒-๓) ปรับชื่อวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา และช่ัวโมงเรียน 

๑๑.  ๒๐๓  ๔๒๔  เพศวิถีกับความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
                                                 ๒(๒-๐-๔)   ๒(๒-๐-๔) 

วิชาใหม่  

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
 รายวิชาของมหาวิทยาลัยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือ
พัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และให้สอดคล้องเป็นไปตามปรัชญา ปณิธานของ
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ก าหนด ทั้งนี้โดยภาพรวม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหา
รายวิชาครบตามมาตรฐาน เป็นศาสตร์บูรณาการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เข้าใจในการด ารงชีวิตการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม เข้าใจการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น สามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
 เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม  
 
 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.) 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๕ 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประธานที่ประชุม 
 
 
 
 

 
(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง) 
กรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้บันทึกการประชุม 

  
 

 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ประวัติและผลงานอาจารย์ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๗ 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรศีรีสุวรรณภูม ิ

*********************************** 

พระครวูิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. (ประไพ ปุญฺญกาโม) 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 

 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
รายวิชา สถาบัน/มหาวิทยาลัย 

การเมืองการปกครองของไทย มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การบริหารจัดการงบประมาณ มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การบริหารงบประมาณ มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน) 

 ๓.๑ งานวิจัย 

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. “Readiness of Hierarch Administrators for International 
Dhamma Teaching Hub of AEC Case : Suphan Buri Province, Thailand” 
(๒๕๕๙) ในมหกรรม ACSUS 2016 Conference 3rd to 5th December 2016 Nagoya 
Japan 

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 

  - 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๘ 

  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร.“ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของ มิเชลล์ ฟูโกต์” (๒๕๖๑) งาน
     สัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ.นครปฐม 
 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์,ดร. (๒๕๖๑).“ The Roles of Sangha Administrators:   

  Operational to Thailand 4.0”. Veridian E-Journal Silpakorn University, Volume 
  11 Number 5 July – December 2018. (ISBN 1906-3431). 

 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรศีรีสุวรรณภูม ิ 

*********************************** 

ดร.เพ็ญพรรณ  เฟื่องฟูลอย 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  อาจารย์  

 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  
 

ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 
๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 

วิชา มหาวิทยาลัย 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
ปรัชญาเบื้องต้น มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การบริหารจัดการงบประมาณ มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การบริหารงบประมาณ มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
มนุษย์กับการบริหารจัดการ มจร วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน) 

 ๓.๑ งานวิจัย(ร่วม) 
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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๐๙ 

ดร.นคร จันทราช , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (๒๕๕๙) “การศึกษาเชิงประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมกับการแก้ปัญหาบริโภคนิยมของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหานันทกรณ์ ปิยภาณี (เกษอินทร์), ดร. , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (๒๕๕๙) “พุทธ
จริยธรรมกับแนวทางการแก้ปัญหาการอุ้มบุญในสังคมไทย” วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร. , ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย และคณะ (๒๕๖๐) “การศึกษาวิเคราะห์อัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 

 - 

 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 

ดร.เพ็ญพรรณ  เฟ่ืองฟูลอย. (๒๕๖๐) “Buddhist Tourist Ethics : A Case Study of Suphanburi” 
Dharma Duta Faculty International Seminar, (ISBN 978-602-74659-9-2) 

ดร.เพ็ญพรรณ เฟ่ืองฟูลอย. (๒๕๖๑).“ The Roles of Sangha Administrators: Operational to 

Thailand 4.0”. Veridian E-Journal Silpakorn University, Volume 11 Number 5 
July – December 2018. (ISBN 1906-3431) 

ดร.เพ็ญพรรณ  เฟ่ืองฟูลอย (๒๕๖๑). “ความเสมอภาคทางเพศในทัศนะของ มิเชลล์ ฟูโกต์” (๒๕๖๑) 
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จ.นครปฐม 

ดร.เพ็ญ พรรณ   เฟ่ืองฟูลอย (๒๕๖๒ ) “Buddhist Ethics and Surrogate Problem in the 
Present Thai Society” Jurnal Sosial dan Humaniour Volume 9, Number 1,2019 
(p-ISSN.2088-2262 e-ISSN 2580-5622) 

. 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๑๐ 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรศีรีสุวรรณภูม ิ

*********************************** 

นางวรพร  พรหมใจรักษ์ 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 

 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
วิชา มหาวิทยาลัย 

ประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ประวัติศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ประเพณีและวัฒนธรรม โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทปราการ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน) 
 ๓.๑ งานวิจัย 
 นางวรพร  พรหมใจรักษ์. (๒๕๕๑). “การถอดบทเรียนส าเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วิธีการทาง
   ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” กระทรวงศึกษาธิการ 
 

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
 - 

   

๓.๓ บทความทางวิชาการ 

 นางวรพร พรหมใจรักษ์ และคณะ (๒๕๖๒) “นกไม่มีขน คนไม่มีการศึกษา ไปสู่จุดสูงสุดไม่ได้” 
 วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ.น่าน 
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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๑๑ 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  

*********************************** 

พระมหาจ าปา สิริยโส (ชาลีเปรี่ยม) 
ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
วิชา มหาวิทยาลัย 

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ มจร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทย มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 
การบริหารงานธุรการ มจร วิทยาลัยสงฆพ่์อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 
บาลีไวยากรณ์ ๑,๒ มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 
เทศกาลและพุทธศาสนพิธี มจร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 
ส่วนที่ ๓. ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
 ๓.๑ งานวิจัย 
     - 
 

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 
 - 

 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
 พระมหาจ าปา สิริยโส (ชาลีเปรี่ยม). (๒๕๕๕) “แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของการแนะแนวทางการศึกษา 
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์   
 พระมหาจ าปา สิริยโส (ชาลีเปรี่ยม). (๒๕๖๒) “การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการ
  เรียนการสอน” วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ.น่าน 
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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี)    วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภมู ิ หน้า ๒๑๒ 

 
ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรศีรีสุวรรณภูม ิ

*********************************** 

นางละออ ปิ่นทอง 
 

ส่วนที่ ๑ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 

 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆส์ุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 
 
ส่วนที่ ๒ ประสบการณ์การสอน  ๓  ปีย้อนหลัง 

๒.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี 
วิชา มหาวิทยาลัย 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
ส่วนที่ ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน) 
 ๓.๑ งานวิจัย 

นางละออ ปิ่นทอง. (๒๕๕๕). “เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี ๕ โดยวิธีการสอนกลุ่ม STAD และการสอนปกติ”. กลุ่มงานวิจัย 
: กระทรวงศึกษาธิการ. 

๓.๒ หนังสือ/ต ารา 

     - 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 

 นางละออ ปิ่นทอง. (๒๕๖๒). “การสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวพุทธศาสตร์” 
 สารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จ.น่าน     

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA5unY2PTOAhXJLo8KHcjYCR8QjRwIBw&url=http://www.li2.mcu.ac.th/&psig=AFQjCNGaFB3LMwUZRksnXC9Suq1ts91FmA&ust=1473043460706168&cad=rjt

