
มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

หมวดที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหสัและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:                   หลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) 
ภาษาอังกฤษ:               Bachelor of Arts Programme in Social Studies (5 years) 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Arts (Social Studies) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):      B.A. (Social Studies) 

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

          เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมศึกษา และน าความรู้ทาง
พุทธศาสตร์และสังคมศึกษามาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมแก่นิสิต โดยจัดการเรียนการสอนทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ  และวิชาชีพ เพื่อการท างานร่วมกับคนอ่ืน และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ    

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวน ๑๘๔  หนว่ยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

 ๕.๑  รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ๕ ปี  

 ๕.๒  ภาษาที่ใช้  
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   

        ๕.๓  การรับเข้าศึกษา  
 รับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 ๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 ๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงจากหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอบท างานราชการใน
ต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต หรือท างานอ่ืนได้ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
สามารถเข้าท างานได้ตามในหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้ 

(๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กัน 
(๒) ครูสอนสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
(๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(๔) อาชีพเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

๙. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        ๙.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

๑ นายสุพรต บุญอ่อน  
๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕๘-๑๔-๕ 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย ์

 

Ph.D. (Social Science) Magadh University, India ๒๕๕๓ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒ 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๗ 

๒ นายรุ่งอรุณ อบเชย  
๓-๖๔๐๖-๐๐๓๙๖-๘๘-๕ 

อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน
สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ ๒๕๔๗ 

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๗ 
๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 

๓-๖๐๑๑-๐๑๕๐๐-๑๘-๑ 
อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖ 
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๙.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

๑ นายสุพรต บุญอ่อน  
๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕๘-๑๔-๕ 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Social Science) Magadh University, India ๒๕๕๓ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒ 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๗ 

๒ นายรุ่งอรุณ อบเชย  
๓-๖๔๐๖-๐๐๓๙๖-๘๘-๕ 

อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน
สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภฎันครสวรรค์ ๒๕๔๗ 

ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๗ 
๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 

๓-๖๐๑๑-๐๑-๕๐๐-๑๘-๑ 
อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖ 

๔ พระครสูิรภิูรินิทัศน์ (ภูรณิัฐ) 
๓-๖๒๐๔-๐๑๐๖๔-๔๑-๖ 

อาจารย ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒๕๔๕ 

๕ นายเนาวรตัน์ หอมขจร 
๓-๖๐๐๒-๐๐๑๓๒-๘๓-๐ 

อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕ 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  สถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ เลขท่ี ๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณ์การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เนื่องจากในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมสูสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กล่าวคือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้
พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าว
สู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้
ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

 พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการที่ครูสอนไม่
ตรงสาขาวิชาที่จบมา โดยเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ไม่หน้าจะขาดแคลนครูที่จบด้านสังคม
ศึกษา สังคมศึกษาถือว่าเป็นรายวิชาที่มีกลุ่มสาระความรู้คลอบคลุมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์มี
คุณภาพประสิทธิภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ด้วยดีมีความสุข อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนไทยและเด็กไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป 
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๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้ค านึงถึงสถานการณ์ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เสรีทางการค้า ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้
ความสามารถ และมีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะช่วยชี้น าและ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
                   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม และรองรับการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูซึ่งถือว่าเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเยาวชนสู่สังคมแห่งการ
แข่งขันที่ต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่มั่นคง  ซึ่งต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ที่
มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
พัฒนาจิตใจและสังคม 

๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม และมุ่งธ ารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการ
ดีอย่างมีสุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป 

๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
       ไม่มี 
๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
     ไม่มี 
๑๓.๓ การบริหารจัดการ  

 หัวหน้าสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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หมวดที่ ๒ 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญา 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
หลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มี
จิตวิทยาของความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
    ๑.๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังคมศึกษา 
     ๑.๒.๒  มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี   
     ๑.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    ๑.๒.๔  สามารถน าความรู้ทางสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    ๑.๒.๕  เป็นผู้น าด้านการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
         ๑.๒.๖  มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
         ๑.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
          ๑.๓ คุณลักษณะบัณฑิต 
                ๑.๓.๑  มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ท าหน้าที่ผลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เข้าใจ เห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อ่ืนตามความเป็นจริง 
     ๑.๓.๒  มีความอดทน ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกัน
กับผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม    
     ๑.๓.๓  มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏี และระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 
    ๑.๓.๔  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น า
ในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
    ๑.๓.๕  มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
วิชาการ วิชาชีพและสังคมอย่างมีเหตุผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      ๑.๓.๖  มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยู่เสมอ 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบปีการศึกษา (๕ ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ า

กว่ามาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการก าลังคนในภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 

๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

๓. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

๑. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
๒. รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของสังคม  

๑. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และความต้องการของสังคม  

๒. ติดตามการก าหนดมาตรฐาน
ขององค์กรวิชาชีพ 

๑. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
ภายนอก  

๒. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ทาง
สังคมศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะ 
ตลอดจนด้านวิชาชีพครูตาม
จรรยาบรรณและวิถีพุทธ 

๑. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

๒. บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
ยอมรับทางผลงานทางวิชาการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

๒. ผลงานทางวิชาการท่ีออก
เผยแพร่ 
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หมวดที่ ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑.๑.  ระบบ  
    ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลา ๑๖ สัปดาห์ 
  ๑.๒.  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

      มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
  ๑.๓.  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
    ไม่มี 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 

  ๒.๑  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
    ภาคการศึกษาท่ี ๑  เดือนพฤษภาคม – กันยายน 

 ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือนตุลาคม – มีนาคม 

       ๒.๒  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

      ๒.๓   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาส าหรับเป็นพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ 
             ๒.๓.๑ ต้องส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

           ๒.๓.๒ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒  (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๕๕๑        

๒.๔  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
           นิสิตแรกเข้าศึกษาตามหลักสูตร มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาเทียบเท่าเพ่ือ
สมัครเข้าศึกษามีมาตรฐานที่ต่างกัน ดังนี้ 
                 ๒.๔.๑  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครเรียนแตกต่างกัน 
                 ๒.๔.๒  ความแตกต่างด้านอาย ุ
                 ๒.๔.๓  วิธีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
                 ๒.๔.๔  ปัญหาการปรับตัวทางสังคม 
                 ๒.๔.๕  วิถีชีวิตประจ าวัน 
                 ๒.๔.๖  ทักษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

       ๒.๔.๗ ความคาดหวังและเป้าหมายของการศึกษา 

 ๒.๕   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๔ 
   ๒.๕.๑ แยกกลุ่มนิสิตออกตามวุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัครเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม 
   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
   ๒.๕.๓ ประชาสัมพันธ์เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
   ๒.๕.๔ สร้างกลไกลการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม 
   ๒.๕.๕ จัดตั้งชมรมหรือหน่วยงานเพื่อให้นิสิตได้ให้ความช่วยเหลือกันและกัน 
   ๒.๕.๖ จัดตารางสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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   ๒.๕.๗ ท าการศึกษาถึงความคาดหวังหรือเป้าหมายของการศึกษาของนิสิตเพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับการบริหารจัดการด้านวิชาการ 

๒.๖   แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ช้ันปีท่ี ๑ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ช้ันปีท่ี ๔ - - - ๔๐ ๔๐ 
ช้ันปีท่ี ๕ - - - - ๔๐ 

รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๒๐๐ 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - ๔๐ 

 

๒.๗   งบประมาณตามแผน 
๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปีงบประมาณ 
 
 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ค่าบ ารุงการศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

ค่าลงทะเบียน ๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๓๗๕,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๘๗๕,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

๒.๗.๒  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ก. งบด าเนินการ 

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  ๑๑๗๕๐๐ ๒๓๕,๐๐๐ ๓๕๒,๕๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ ๕๘๗,๕๐๐ 

๓. ทุนการศึกษา ๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ 

๔. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลยั ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

รวม (ก) ๔๔๒,๕๐๐ ๘๘๕,๐๐๐ ๑,๓๒๗,๕๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๒๑๒,๕๐๐ 

ข. งบลงทุน 
ค่าครุภณัฑ ์ ๗,๕๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ 

รวม (ข) ๗,๕๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ 

รวม (ก) + (ข) ๔๕๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

จ านวนนิสิต * ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๒๐๐ 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสติ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๙ 

๒.๘   ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๙   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
   นิสิตที่เคยศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักสูตร ๕ ปี จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมา

ก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑   หลักสูตร 
    หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี  

๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต   
          จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต  
๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 
          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                 ๓๐ หน่วยกิต 

  ๑.๑  วิชาบังคับ                       ๑๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒         หน่วยกิต 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า                ๑๔๘ หน่วยกิต 

  ๒.๑  วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ไม่น้อยกว่า         ๒๔ หน่วยกิต 
  ๒.๒  วิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า                            ๔๖         หน่วยกิต 
                ๒.๒.๑ วิชาบังคับ                                     ๓๐              หน่วยกิต 
                ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ               ๑๖               หน่วยกิต    
  ๒.๓  วชิาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า                  ๗๘     หน่วยกิต 
                ๒.๓.๑ วิชาเอก                                       ๖๘              หน่วยกิต 
                         ๑) วิชาบังคับ                                ๔๘              หน่วยกิต 
                         ๒) วิชาเลอืก                                 ๒๐              หน่วยกิต       
                ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก                          ๖              หน่วยกิต 
                ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก                              ๔              หน่วยกิต 
๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                          ๖ หน่วยกิต 

                                 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        ๑๘๔      หน่วยกิต 

๓.๑.๓  รายวิชา 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงจากโครงสร้างตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ จาก ๔ กลุ่มรายวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้รวมเป็นวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ซึ่งนิสิตทุกคณะต้องศึกษาให้ครบทุก
รายวิชาและวิชาเลือกอีก ๑๒ หน่วยกิต รวมเป็น ๓๐ หน่วยกิต 
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๑.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
                 นิสิตทุกคณะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต ได้แก่ 

    ก. วิชาบังคับ 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) 

  หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

  ข. วิชาเลือก 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) 
 ๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดล้อม            ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม   ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 
 ๐๐๐ ๒๔๑ วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

  ๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
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๒.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  ๑๔๘  หน่วยกิต              
            ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
                    นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๔ 
หน่วยกิต ดังนี้ 
                 ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา                                    ๒(๒-๐-๔)                                       
                 ๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก ๒(๒-๐-๔) 
                 ๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
                 ๐๐๐ ๑๕๐  พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
                 ๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 
                 ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
                 ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒)(๑-๒-๔) 

  ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
  ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
  ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 

      ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
    ๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต 

  นิสิตทุกสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาชีพครูจ านวนไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิตดังนี้ 
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ                                     ๓๐              หน่วยกิต 

  ๒๐๐ ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ   ๓(๓-๐-๖) 
  ๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม   ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๒๐๓  หลักการและปรัชญาการศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
  ๒๐๐ ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู   ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๒๐๕  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๒๐๖  การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๐๗  การจัดการเรียนรู้   ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๐๘   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๐๙   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
  ๒๐๐ ๓๑๐  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               ๑๖              หน่วยกิต    

  ๒๐๐ ๔๑๑   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑  ๒(๘๐) 
  ๒๐๐ ๔๑๒   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒  ๒(๘๐) 
  ๒๐๐ ๕๑๓   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑   ๖(๔๕๐) 

 ๒๐๐ ๕๑๔  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๖(๔๕๐) 
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๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า ๗๘ หน่วยกิต 
      ๒.๓.๑  วิชาเอก  ๖๘  หน่วยกิต 
                 ๑) วิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า ๔๘  หน่วยกติ 

 ๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย                                         ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                   ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                         ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่   ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป                                       ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                     ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๓๑๓   จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                    ๓(๓-๐-๖)  
 ๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

  ๒๐๓  ๔๑๙   ภูมิศาสตร์อาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 
                ๒)  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๒๐  หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ๓ หน่วยกิต  
 ๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖) 

   กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร ๓  หน่วยกิต 
  ๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๓(๒-๒-๕) 

 ๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๒-๕) 
   กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 

 ๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิน่  ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

   กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา ๓ หน่วยกิต 
 ๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 

      ๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖) 
   กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา ๕ หน่วยกิต 
      ๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
  ๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕)  

      ๒.๓.๒  วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต 
 ๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑๓ 

      ๒.๓.๓  วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 

 ๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔) 
   กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ 

 ๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                           ๒(๒-๐-๔) 
   กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา 

 ๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
   กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
  ๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
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๓.   หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
         นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ต้องเลือกศึกษารายวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต  
     ๑.๑ วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป  ๒(๒-๐-๔) 

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

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

     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 
     ()ไม่นบัหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
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ปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 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  ๑๐ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๗ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 

     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หน่วยกิต  
     ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๓ หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๒  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเลือกวิชาเอก  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๓ ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน ๒(๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

      ()ไม่นบัหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑๖ 

 

ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต  
     ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒(๒-๐-๔) 

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

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๒ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๖ หน่วยกิต  

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

     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
           ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๔ จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๒  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๒  หน่วยกติ  
            ๑) วิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  

๒๐๓ ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
 รวมหน่วยกิต ๒๒ 

                       ()ไม่นับหน่วยกิต  **รายวิชาข้อสอบกลาง 
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ปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๔  หน่วยกิต  
     ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒)(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๘ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 

     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
     ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๒๐๖ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๘ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 

     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๙  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๙  หน่วยกิต  
            ๑) วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต  

๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
    ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑๘ 

 

ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๑ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๙  หน่วยกิต  
           ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๙  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๓๐๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๗ การจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๒  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต  
                    ๑) วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต  

๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                           ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่    ๓(๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
  ()ไม่นับหน่วยกิต **รายวิชาข้อสอบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑๙ 

 
                                            ปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๒ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

      ๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
     ๒.๒ วิชาชีพครู  -  หน่วยกิต  
           ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  -  หน่วยกิต  
     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๘  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก ๒๑ หน่วยกิต  
                    ๑) วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต  

๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓   ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๓ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                              ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

           ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๓ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๐ 

 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒๑ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา --- หน่วยกิต  
     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๒  

หน่วยกิต 
 

๒๐๐  ๔๑๑ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑ ๒(๘๐) 
     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๒๐  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๘ หน่วยกิต  
                    ๑) วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต  

๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๙   ภูมิศาสตร์อาเซียน   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                             ๓(๓-๐-๖) 

                    ๒) วิชาเลือก ๙ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

           ๒.๓.๒ วิชาเลือกวิชาเอก ๒ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา  ๒(๑-๒-๓) 

 รวมหน่วยกิต ๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๑ 

 
ปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หน่วยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๑๙ หน่วยกิต  
     ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๑ หน่วยกิต  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๒  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๒  

หน่วยกิต 
 

๒๐๐ ๔๑๒ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ๒(๘๐) 
     ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หน่วยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก ๑๑ หน่วยกิต  
                    ๑) วิชาบังคับ - หน่วยกิต  
                    ๒) วิชาเลือก ๑๕ หน่วยกิต  

๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา ๓(๓-๐-๖) 

           ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๓ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ๓(๐-๖-๖) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร    ๓(๒-๒-๕) 

 รวมหน่วยกิต ๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๒ 

 
                                            ปีท่ี ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๕๑๓ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑         ๖(๔๕๐) 
   

 รวมหน่วยกิต ๖ 
                        

                                            ปีท่ี ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

     ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หน่วยกิต  
          ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๖  หน่วยกิต  

๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๔๕๐) 
   

 รวมหน่วยกิต ๖ 
 
๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 

    (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก ) 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๓ 

๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
๓.๒.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมงการสอน ชม./สัปดาห ์

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 
๑ นายสุพรต บุญอ่อน  

๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕๘-๑๔-๕ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Social 
Science) 

Magadh University, 
India 

๒๕๕๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒      

ศษ.บ. 
(มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๒ นายรุ่งอรุณ อบเชย  
๓-๖๔๐๖-๐๐๓๙๖-๘๘-๕ 

อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ์

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศษ.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 
๓-๖๐๑๑-๐๑๕๐๐-๑๘-๑ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖      

        หมายเหตุ :  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
๓.๒.๒  อาจารย์ผู้ประจ าหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขาวิชาเอก 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมงการสอน ชม./สัปดาห ์

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 
๑ นายสุพรต บุญอ่อน  

๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕๘-๑๔-๕ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Social 
Science) 

Magadh University, 
India 

๒๕๕๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒      

ศษ.บ. 
(มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๒ นายรุ่งอรุณ อบเชย  
๓-๖๔๐๖-๐๐๓๙๖-๘๘-๕ 

อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตรและ
การสอนสังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ์

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศษ.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 
๓-๖๐๑๑-๐๑๕๐๐-๑๘-๑ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๖      

๔ พระครูสริิภูรนิิทัศน์ (ภูริณฐั) 
๓-๖๒๐๔-๐๑๐๖๔-๔๑-๖ 

อาจารย ์
 

กศ.ม. (จิตวิทยา
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕      

๕ นายเนาวรัตน์ หอมขจร 
๓-๖๐๐๒-๐๐๑๓๒-๘๓-๐ 

อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕      

 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๔ 

๓.๒.๓  อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู  

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
สาขาวิชาเอก 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศกึษา 

ปีที่ส าเรจ็ 
การศกึษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมงการสอน ชม./สัปดาห์ 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 
๑. นายสุพรต บุญอ่อน  

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Social 
Science) 

Magadh 
University, India 

๒๕๕๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒      

ศษ.บ. 
(มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๒. นายวรกฤต เถื่อนชา้ง  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (บริหาร
อุดมศกึษา) 

มหาวิทยาลัยภาค
กลาง 

๒๕๕๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศศ.ม. (ภาษา
สันสกฤต) 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

๒๕๔๓      

ศษ.บ. (มัธยม-
สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๔๘      

๓. นายอานนท์ เมธวีรฉัตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศษ.บ. (มัธยม-
สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๔๕      

พธ.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๓๖      

๔. นายรุ่งอรุณ อบเชย  อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตร
และการสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ์

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศษ.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๕. พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวทิยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๖      

๖. พระครูสิริภูรินิทัศน์  
(ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) 

อาจารย ์
 

กศ.ม. (จิตวิทยา
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕      

๗. นายเนาวรัตน์ หอมขจร อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๕      
 

๘. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ 
(ธานี  สุขโชโต) 

อาจารย ์ กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕      

๙. พระมหาไฮ ้ธมฺมเมธี อาจารย ์ กศ.ม. (การวจิัย
และประเมนิผล
การศกึษา) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒๕๔๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๖      

   



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๕ 

๓.๒.๔  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ
สาขาวิชาเอก 

สถาบันที ่
ส าเร็จการศกึษา 

ปีที่ส าเรจ็ 
การศกึษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมงการสอน ชม./สัปดาห์ 

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ 
๑. นายสุพรต บุญอ่อน  

 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
 

Ph.D. (Social 
Science) 

Magadh 
University, India 

๒๕๕๓ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๒      

ศษ.บ. 
(มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๒. นายอดิศัย กอวัฒนา อาจารย ์ Ph.D. 
(Measurement 
and Education 
Evaluation) 

The M.S. 
University of 
Baroda, India. 

๒๕๒๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

M.Ed. 
(Measurement 
and 
Evaluation) 

The M.S. 
University of 
Baroda, India 

๒๕๑๗      

กศ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

๒๕๑๕      

๓. นายรุ่งอรุณ อบเชย  อาจารย ์ ค.ม. (หลักสูตร
และการสอนสังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค ์

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

ศษ.บ. 
(ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

๒๕๓๗      

๔. พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๖      

๕. พระครูสิริภูรินิทัศน์  
(ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) 

อาจารย ์
 

กศ.ม. (จิตวิทยา
การแนะแนว) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลัย 

๒๕๔๕      

๖. นายเนาวรัตน์ หอมขจร อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๕      
 

๗. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ 
(ธานี  สุขโชโต) 

อาจารย ์ กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒๕๔๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕      

๘. พระมหาไฮ ้ธมฺมเมธี อาจารย ์ กศ.ม. (การวจิัย
และประเมนิผล
การศกึษา) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

๒๕๔๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

พธ.บ. (สังคม
ศึกษา) 

มหาวทิยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒๕๔๖      

 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๖ 

๓.๒.๕  อาจารย์พิเศษ 
สาขาวิชาจะนิมนต์และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และเชิญผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน    

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

เป็นการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์
นิเทศก์ ซึ่งองค์ประกอบของการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปตามที่คุรุสภาและ
หลักสูตรก าหนด ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑)  การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๒)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓)  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔)  การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
๕)  การใช้เทคนคิและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ 
๖)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๗)  การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๘)  การน าผการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๙)  การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
๑๐) การสัมมนาทางการศึกษา  
มาตรฐานดังกล่าว นิสิตต้องน าเสนอรายงานเพ่ือประกอบการพัฒนาผลการเรียนการสอนทุกภาค

การศึกษา นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติการสอนของนิสิตนั้นจะยึดองค์ประกอบหลักของการประเมิน คือ 
๑)  ความรู้ความสามารถ 
๒)  การปฏิบัติตน 
๓)  การเตรียมการสอน 
๔)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๕)  การปฏิบัติงานพิเศษ 
๖)  การวิจัยในชั้นเรียน  

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน มุ่งเน้นในรายวิชาเฉพาะสาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการสังคม
ศึกษาเป็นต้น และท าการวิจัยในชั้นเรียนส าหรับวิชาชีพครู ในชั้นปีที่ ๕ ซึ่งเป็นปีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เต็มรูปแบบภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศก์    
 ๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
    โครงงานสาขาวิชาสังคมศึกษา นิสิตสามารถเลือกหัวข้อที่ที่สนใจในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมี
อาจารย์ประจ าวิชาเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ส่วนการวิจัยในชั้นเรียน
นั้นนิสิตครูต้องก าหนดปัญหาการวิจัยตามสภาพจริงของนักเรียนที่ตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตามสถานศึกษา 
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้ นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๒๗ 

๕.๓  ช่วงเวลา  
    ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๔ และ 
    ภาคการศึกษาท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปีที่ ๕  

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน ๑๖ หน่วยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ  
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย โดยติดตามพัฒนาการของการท างานของนิสิต    
๕.๖  กระบวนการประเมินผล  

 ๕.๖.๑ ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยก าหนด
เกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา และประเมินผลจากพัฒนาการความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือ
งานวิจัย จาก “สมุดบันทึกพัฒนาการ การจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย” 

 ๕.๖.๒ ประเมินผลการเรียนรู้ตามแบบการประเมินที่หลักสูตรก าหนด 
 ๕.๖.๓ ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบที่ก าหนด 
 ๕.๖.๔ ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจ ารายวิชาทุกคนซึ่งเข้าร่วมฟัง

การน าเสนอผลการศึกษา โดยเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตด้วยกัน โดยมีการให้ข้อเสนอและ
ผลงานจากอาจารย์ 

  ๕.๖.๕ น าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชาทุกคน ผ่านคณะกรรมการ
หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา   
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หมวดที่ ๔ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ การฝึกปฏิบัติการแสดงออกถึงภาวะความเป็นครูทั้งการปฏิบัติเป็น

แบบอย่าง การแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวที่
เหมาะสม พฤติกรรมร่วมในการท างาน  

ด้ านภาวะผู้ น า  และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

๑. ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
๒. มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
๓. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ   
ความเป็นครูตามหลักพระพุทธศาสนา  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นครู 
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๒.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป และวิชาแกน
พระพุทธศาสนา 
 ๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ๑) มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละมีวินัย   
   ๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   ๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        ๕)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม ชาติ ศาสนา 
   ๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 
    ๒) การเป็นต้นแบบที่ดีของผู้สอน 
       ๓)  เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 
   ๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    ๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
    ๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

        ๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
 ๒.๒  ความรู้ 
   ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

    ๑)   มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 
    ๒)   ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
    ๓)   มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตและสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     ๔)  มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล 

                ๕)  สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน 
   ๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ท ากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ลักษณะของแต่ละรายวิชา 

 ๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 
    ๑) การทดสอบย่อย 
    ๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
    ๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย 

         ๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
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 ๒.๓  ทักษะทางปัญญา 
 ๒.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     ๑) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
     ๒) สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 
     ๓) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
               ๔)  มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอด และสามารถน าความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได ้
               ๕)  รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    ๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
    ๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
    ๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงานโครงงาน และน าเสนอ 

       ๔) ศึกษาดูงาน เรียนรู้จากสภาพจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

     ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงาน
และผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัดประเมินผลจากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการน าความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมมีเหตุผล 

     ๒.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๑) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
    ๒) เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
    ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ ์และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

                ๔) มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
    ๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็น

สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
    ๒) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
       ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การ
จัดการอารมณ ์การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอ่ืน 

 ๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระห ว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

    ๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอนและการ
ท างานร่วมกับเพื่อน 
         ๒)  ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๒.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     ๑) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและไทย เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     ๒) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     ๓) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสืบค้นและการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     ๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

 ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

   ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 
         ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และการสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์ 

    ๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  
     ๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 
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๓. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 ๓.๑   คุณธรรม จริยธรรม  
   ๓.๑.๑   ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

    นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง ๖ 
ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษารวมทั้งอาจารย์ต้องมี
คุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย ๖ ข้อตามท่ีระบุไว้ 

    ๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
       ๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    ๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้

อย่างเหมาะสมกับสถานการณ ์
    ๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย ์
    ๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    ๖)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู 

   ๓.๑.๒   กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมีความรับผิดชอบโดยใน
การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่
กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกย่อง
บุคคลที่ท าดี เสียสละ และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
   ๓.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     ๒)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
     ๓)  ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ  
     ๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓.๒   ความรู้ 
   ๓.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ๑)  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
     ๒)  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและความก้าวหน้า
ของวิชาชีพครู 
     ๓)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหม่ๆทางด้านการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
    ๔)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

    ๕)  มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    ๖)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาชีพครูกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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   ๓.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายหลักการทางทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ 
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดย
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๓.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ 

     ๑)  การทดสอบย่อย 
     ๒)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
     ๓)  ประเมินจากงานมอบหมาย 
     ๔)  ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
     ๕)  ประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ๓.๓  ทักษะทางปัญญา 

 ๓.๓.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      ๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดต่างๆ 
     ๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
      ๓)  สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัมนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน
และผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
และวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
   ๓.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  ๑)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
  ๒)  การอภิปรายกลุ่ม 

     ๓)  การท าโครงงาน การศึกษารายกรณี สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

   ๓.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     ๑) การน าเสนอผลงานและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การวัดตามสภาพจริง 
การใช้แบบวัด แบบทดสอบ ฯลฯ  
     ๒) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของนิสิต    
     ๓) การน าเสนอรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบ 

 ๓.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   ๓.๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ๑)  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็น

กัลยาณมิตร 
    ๒)  มีความเป็นผู้น าและผู้ติดตามในการท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ

แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
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    ๓)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 
     ๔)  รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
   ๓.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     ๑)  ฝึกปฏิบัติให้ท างานกับผู้อ่ืน  
     ๒)  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องและให้รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 
     ๓)  ให้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
     ๔)  ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
     ๕)  ฝึกการมีภาวะผู้น า 
   ๓.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     ๑)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะเรียนและปฏิบัติงานกลุ่ม  
     ๒)  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
     ๓)  การเสนอผลงานจากการได้ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง 

 ๓.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     ๑)  มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน โดยการท า
รายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 
     ๒)  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๓)  มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๔) สามารถเลือกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระสังคมศึกษาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

 ๓.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับรายวิชาต่างๆ  
     ๒)  ให้นิสิตวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทั้งท่ีจ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง  
     ๓)  ใช้คอมพิวเตอร์และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 ๓.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ๑)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 
     ๒)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงเหตุผล 
     ๓)  ผลรายงานจากกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
     ๔)  ประเมินจากการเข้าเรียนจากสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
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 ๓.๖  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

   วิชาชีพครูเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้บุคคลเกิดการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ดังนั้นนิสิตวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษาต้องมี
ความสามารถดังต่อไปนี้ 
      ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงาน
ผลการเรียนรู้ 
      ๒)  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผน
การเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
      ๓) เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
            ๔) ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงาน
ผลการเรียนรู้ 
   ๓.๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
   อาจารย์ผู้สอนควรใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดกระบวนการดังนี้ 
             ๑)  การเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning) 
    ๒)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
    ๓)  การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 
    ๔)  การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) 
    ๕)  การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
    ๖)  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning) 
            ๗)  การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
  ๓.๖.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ได้ตรงกับสภาพความเป็น
จริง เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน และ
บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) 
 
๔. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)  
 ความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
ใดบ้าง โดยกระจายความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 ๔.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาแกนพระพุทธศาสนา (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อที่ ๒) 
   ๔.๑.๑  ด้านความรู้ 
     ๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา 
     ๒)  ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีเหตุผล 
     ๓)  มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     ๔)  มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล 
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     ๕)  สามารถเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้และงานวิจัยในปัจจุบัน 
   ๔.๑.๒  ด้านทักษะทางปัญญา 
       ๑)  สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
     ๒)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 
     ๓)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
         ๔)  มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดและสามารถน าความรู้ไปโยงเชื่อมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได ้
     ๕)  รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
     ๔.๑.๓  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๑)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๒)  เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม   
     ๓)  มีมนุษยสัมพันธ์ รู้จักจัดการอารมณ์ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
         ๔)  มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
   ๔.๑.๔  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑)  มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     ๒)  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     ๓)  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการสืบค้นและการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
     ๔)  มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 ๔.๒  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อที่ ๓) 
   ๔.๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
     ๒)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     ๓)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
     ๔)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์ 
     ๕)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
     ๖)  มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา 
   ๔.๒.๒  ความรู้ 
     ๑)  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
     ๒)  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและความก้าวหน้า
ของวิชาชีพครู 
     ๓)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาวิทยาการ
ใหม่ๆทางด้านการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ 
     ๔)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

     ๕) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการศึกษาเป็น พ้ืนฐานของชีวิตที่ครอบคลุมทั้ ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     ๖)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาชีพครูกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
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   ๔.๒.๓  ทักษะทางปัญญา 
    ๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
    ๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

      ๓)  สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนและ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
และวิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 
   ๔.๒.๔   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ๑)  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 

    ๒)  มีความเป็นผู้น าและผู้ติดตามในการท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

    ๓)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุ่ม 
     ๔)  รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
   ๔.๒.๕  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๑)  มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน โดยการท า
รายงานและน าเสนอในชั้นเรียน 

   ๒)  มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
     ๓)  มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     ๔)  สามารถเลือกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระการสอนสังคมศึกษาอย่างหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
   ๔.๒.๖  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     ๑)  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการ
เรียนรู้ 
     ๒)  สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผน
การเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ 
     ๓)  เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
     ๔)  ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงานผลการ
เรียนรู้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดศึกษาทัว่ไป และแกนพระพุทธศาสนา 
 (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หนว่ยกิต                        
        ก. วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต                        
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 

Man and Society 
                       

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

                       

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
 Technique of Higher Learning 

                       

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) 
Introduction to Philosophy 

                       

๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) 
Religions 

                       

๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
Language and Communication 

                       

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

                       

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น๒(๒-๐-๔) 
Basic Mathematics 

                       

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒)(๒-๐-๔) 
Introduction to Logic 

                       

                         



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๓๙ 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวจิัย๒(๒-๐-๔) 

Basic Statistics and Research 
                       

ข. วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต                        
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  ๒(๒-๐-๔) 

Politics and Thai Government 
                       

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

                       

๐๐๐ ๑๐๕ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
Man and Environment 

                       

๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
Current World Affairs 

                       

๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
Basic English 

                       

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
Advanced English 

                       

๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
Basic Sanskrit 

                       

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง  ๒(๒-๐-๔) 
Advanced Sanskrit 

                       

๐๐๐ ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
Basic Thai 

                       

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
Advanced Thai 

                       

๐๐๐ ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
Basic Chinese 

                       

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
Advanced Chinese 

                       



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๐ 

รหัสวิชา รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๐๐๐ ๑๓๐ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 

Basic Japanese 
                       

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
Advanced Japanese 

                       

๐๐๐ ๑๓๔ ภาษาฮินดีเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
Basic Hindi 

                       

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
Advanced Hindi 

                       

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

                       

๐๐๐ ๒๑๒ มนุษย์กับอารยธรรม๒(๒-๐-๔) 
Man and Civilization  

                       

๐๐๐ ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา๒(๒-๐-๔) 
Life and Psychology 

                       

๐๐๐ ๑๔๐ โลกกับสิ่งแวดลอ้ม๒(๒-๐-๔) 
World and Environment 

                       

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

                       

๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 
Introduction to Computer and Information 
echnology 

                       

หมวดวชิาแกนพระพุทธศาสนา                        
กลุ่มวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต                        
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 

Tipitaka Studies 
                       



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๑ 

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฏก ๒(๒-๐-๔) 
Vinaya Pitaka 

                       

๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฏก ๒(๒-๐-๔) 
Suttanta Pitaka 

                       

๐๐๐ ๑๕๐ พระอภธิรรมปิฏก ๒(๒-๐-๔) 
Abhidhamma 

                       

๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ๑(๒) (๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation I 

                       

๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation II 

                       

๐๐๐ ๒๕๓ ธรรมภาคปฏบิัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation III 

                       

๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation IV 

                       

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ๕(๒) (๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation V 

                       

๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation VI 

                       

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
Buddhist Meditation VII 

                       

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
History of Buddhism 

                       

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธกีรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
Buddhist Festival and Traditions 

                       

๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
Thai Sangha Admimistration 

                       

๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
Dhamma in English 

                       

๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
Dhamma communication 

                       

๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
Research and Literary Works on Buddhism 

                       



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๒ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาชีพครู 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข ฯ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             
    ๒.๒ วิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า ๔๖   หน่วยกิต                             
๒๐๐ ๑๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 
 (Professional Teacher) 

                            

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

                            

๒๐๐ ๒๐๓  หลักการและปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
                (Principle and Philosophy of Education) 

                            

๒๐๐ ๒๐๔  จิตวิทยาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 (Psychology for Teachers) 

                            

๒๐๐ ๒๐๕  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  ๓(๒-๒-๕) 
   (Innovation and Information Technology in Education) 

                            

๒๐๐ ๒๐๖  การพัฒนาหลกัสูตร ๓(๒-๒-๕) 
 (Curriculum Development) 

                            

๒๐๐ ๓๐๗  การจัดการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
 (Learning management) 

                            

๒๐๐ ๓๐๘     การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
                  (Learning Measurement and Assessment)                             

๒๐๐ ๓๐๙   การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
                (Research for Learning Development) 

                            

๒๐๐ ๓๑๐      การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
               (Administration and Educational Quality Assurance)                             

๒๐๐ ๔๑๑   ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหวา่งเรียน๑ ๒(๘๐) 
                (Professional Experience 1) 

                            



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๓ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้
๓. ทักษะทาง

ปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลฯ 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข ฯ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๐๐ ๔๑๒   ฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหวา่งเรียน๒  ๒(๘๐) 
 (Professional Experience 2)   

                            

๒๐๐ ๕๑๓   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๔๕๐) 
 (Internship in School 1) 

                            

๒๐๐ ๕๑๔   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๖(๔๕๐) 
    (Internship in School 2)  

                            

 
 

 

 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๔ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะสาขา วิชาเอกสังคมศึกษา 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ 
๓.ทักษะทาง

ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           

๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกวา่ ๗๘ หน่วยกิต                           

๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต                           

          ๑) วิชาบังคับ ๔๘ หน่วยกิต                           

๒๐๓  ๒๐๑   ประวัติศาสตร์ไทย    ๓(๒-๒-๕) 
            (Thai History) 

                          

๒๐๓  ๒๐๒  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Local History) 

                          

๒๐๓  ๒๐๓   ประชากรศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
           (Population Studies) 

                          

๒๐๓  ๒๐๔  สังคมวิทยาและมานุษยวทิยาเบื้องต้น    ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Sociology and Anthropology) 

                          

๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย    ๓(๓-๐-๖) 
          (Asia History) 

                          

๒๐๓  ๓๐๖   ภูมิศาสตร์กายภาพ     ๓(๓-๐-๖) 
            (Physical Geography) 

                          

๒๐๓  ๓๐๗   รัฐศาสตร์เบื้องต้น        ๓(๓-๐-๖) 
                  (Introduction to politics) 

                          

๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่  
                                         ๓(๒-๒-๕) 

                (Mapping Technology and Reading the map) 
                          



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๕ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ 
๓.ทักษะทาง

ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก     ๓(๓-๐-๖) 
          (World History) 

                          

๒๐๓  ๓๑๐  ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    ๓(๓-๐-๖) 
           (Thailand Geography) 

                          

๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยโุรป      ๓(๓-๐-๖) 
                  (European History) 

                          

๒๐๓  ๓๑๒   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖) 
                (Introduction to Economics) 

                          

๒๐๓  ๓๑๓   จริยธรรมสิ่งแวดล้อม       ๓(๓-๐-๖) 
                  (environmental ethics) 

                          

๒๐๓  ๓๑๔    พุทธปรัชญาการศึกษา    ๓(๓-๐-๖)                 
                  (Buddhist Philosophy for Education) 

                          

๒๐๓  ๔๑๘    การวิจยัทางสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
                  (Social Studies Research) 

                          

๒๐๓  ๓๑๙    ภูมิศาสตร์อาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 
                 (Asean Geography)   

                          

           (๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต                           

กลุ่มวชิาประวัติศาสตร์ ๓ หน่วยกิต                           
๒๐๓  ๔๒๑    ประวัติศาสตร์อเมริกา   ๓(๓-๐-๖) 
                   (America History)                           

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร ๓ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๓๑๕  ทรัพยากรธรรมชาติกับการพฒันาประชากร ๓(๒-๒-๕) 
                 (National Resource and Population Development)                           

๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ๓(๒-๒-๕) 
                (Natural Resources and Environmental 

Management of Thailand) 
                          



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๖ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ 
๓.ทักษะทาง

ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ 
เศรษฐศาสตร์  ๖ หน่วยกิต 

                          

๒๐๓  ๓๑๖  การปกครองส่วนท้องถิ่น      ๓(๓-๐-๖)  
                (Local Government) 

                          

๒๐๓  ๔๒๔  เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
          (Sufficiency Economy and Education) 

                          

กลุ่มวชิาศาสนาและปรัชญา ๓ หน่วยกิต                           
๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
          (Arts in Buddhism) 

                          

๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
                 (Buddhism and Society) 

                          

กลุ่มวชิาการสอนสังคมศึกษา  ๕ หน่วยกิต                           
๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒(๒-๐-๔)                 
(Social Studies on Religion and Culture)                        

                          

๒๐๓  ๔๓๑  สัมมนาสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
               (Seminar on Social Studies) 

                          

๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต                           
๒๐๓  ๔๑๗   การสอนสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
                (Teaching Social Studies) 

                          

๒๐๓  ๔๒๐   ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 
               (Independent Study in Social Studies) 

                          

๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต                           
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร                           
๒๐๓  ๔๒๓  สิ่งแวดลอ้มศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน ๒(๒-๐-๔) 
                 (Environmental Study for School and Community)                           



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๗ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู ้ 
๓.ทักษะทาง

ปัญญา 

๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิตศิาสตร์ สังคมวทิยา และ เศรษฐศาสตร ์                           
๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกจิโลก ๒(๒-๐-๔) 
                 (Thai and  Global Economy) 

                          

กลุ่มวชิาศาสนาและปรัชญา                           
๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
              (Comparative Religions) 

                          

กลุ่มวชิาการสอนสังคมศึกษา                           
๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
                 (innovation Teaching Media in Social Studies) 

                          

 
 
 
 
 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๔๘ 

หมวดที่ ๕ 
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 (๑) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

 (๒) การตรวจสอบจากสถานศึกษาหรือผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ ๑ ปีที่ ๕ เป็นต้น 

 (๓) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

 (๕) การประเมินจากศิษย์เก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 (๖) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต 
 (๗) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก
สถานศึกษาต่างๆ (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
(ง) จ านวนกิจกรรมจิตอาสาอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๓.๑ สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ เท่า ของเวลา

การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓.๒ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตามก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานของ

องค์กรวิชาชีพ  
๓.๓ เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรภายในเวลา ๕ - ๑๐ ปี และสอบประมวลผล

การเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา (Exit Examination) 
๓.๔ ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก

ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
๓.๕ ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
  ๑.๒ ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและที่ตรงสาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การสัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการสอนและภาษา 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
       ๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยด้านการสอนและสาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์
         ๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและบูรณาการกับพุทธวิธีการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลที่ทันสมัยและตามสภาพจริง 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
      ๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
       ๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาและสังคมศึกษา 
       ๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 ๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
       ๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ 

        ๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของวิทยาลัย คณะครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การบริหารหลักสูตร 
  ในการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เป็น
ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เป็นผู้
ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของสาขาวิชา
และวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
๑. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

โดยอาจารย์และนิสิต
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้านวิชาชีพครู
และการสอนสังคมศึกษา 

๒. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 
มีแนวทางการเรียนที่สร้าง
ทั้งความรู้ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

๓. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๔. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

๑. จัดหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานที่
เป็นสากลหรือระดับชาติตาม
นโยบายที่รัฐก าหนด   

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
๓-๕ ป ี

๓. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจ าวิชาให้นิสิตได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

๔. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และ
หรือ ผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นิสิต
เกิดความใฝ่รู้ 

๕. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่
ต่ ากว่าปริญญาโทและเป็นผู้มี
ประสบการณ์ด้านการสอน  มี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  

๖. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น า
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพครูและ
การสอนสังคมศึกษาหรือที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้อง 

๗. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ศึกษาดูงานการสอนหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 

๘. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก ๓-๕ ปี 

๑. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่ก าหนดโดย
หน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ าเสมอ 

๒. จ านวนวชิาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นิสิต
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง 

๓. จ านวนคณาจารย์ประจ า และ
ข้อมูลด้านประวัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนา
อบรมของอาจารย์ 

๔. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนนุการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้ 

๕. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยนิสติ 

๖. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยคณาจารย์ภายใน
คณะ ทุก ๑ ปี 

๗. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ ๒ ปี 

๘. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกๆ ๑ ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
๙. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต 

อาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินของ
คณะกรรมการ 

๑๐.ประเมินความพึงพอใจของการใช้
หลักสูตรและการเรียนการสอน จาก
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
    วิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 

๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    สาขาวิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนสาขาวิชามี
ห้องสมุดประจ าสาขาซึ่งมีหนังสือ ต ารา ด้านวิชาชีพครูและเฉพาะสาขาวิชา นอกจากนี้คณะยังมีอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับห้องสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์

และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาบรรยายเป็นครั้งคราวมีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือ ตลอดจนจัดหาหนังสือส าหรับห้องสมุดประจ าสาขาวิชาอีกด้วย 

๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
    เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดกลาง มีการประสานงานเพ่ือการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุด
กลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา  นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของ
อาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ทรัพยากร สื่อ

และช่องทางการเรียนรู ้ที่เพียบพร้อม 
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  

๑. จัดให้มีห้องเรียน ที่มีอุปกรณ์
การเรียนการสอน พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  
เครื่องฉายสไลด์  

๑. รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต 
และชั่วโมงท่ีนิสิตเข้าใช้งาน 

๒. สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถติิ
การใช้งานหนังสือต ารา สื่อดิจทิัล  
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 ๒. จัดให้มีห้องสารสนเทศท่ีนิสิต
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การเรียนในสาขาวิชาสังคม
ศึกษาได้โดยสะดวก ทั้งข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ 

๓. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

๓. ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนรู้และการปฏิบัติการ  

 

 
๓. การบริหารคณาจารย์ 

๓.๑  การรับอาจารย์ใหม่ 
    มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ ซึ่งต้อง
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาสังคมศึกษาหรือที่สัมพันธ์    

๓.๒  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรี ยมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

๓.๓  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
    ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนิสิต ดังนั้น สาขาวิชาก าหนดนโยบายว่าหนึ่งในสามของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ ๓ ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้
ด้านวิชาชีพครูและด้านสังคมศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

๔.๒  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถอ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และอาจารย์พิเศษ ในขณะเดียวกันสามารถเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตได้ 
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๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

๕.๑  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
    สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิต โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ทุกๆ ด้าน โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต โดยก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษา เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษา นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท า
กิจกรรมแก่นิสิต 

๕.๒  การอุทธรณ์ของนิสิต 
    กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูข้อมูล
ในการท าข้อสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส าหรับบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพครูทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบัน
แนวโน้มการขาดครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้ศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามค่านิยม
ของสังคม  นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบสาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถประกอบอาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา 
และทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน     

ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาจัดให้มีการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิตและพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 
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๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
    เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ปีท่ี ๔ ปีท่ี ๕ ปีท่ี ๖ 
๑)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X  

๒)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X  

๓)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X  

๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

๕)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X  

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ. ๔   อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X  

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
๗ ปีที่แล้ว 

 X X X X  

๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

X X X X X  

๙) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X  

๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X  

๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต ที่มีต่อคุณภาพการสอนและทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

    X X 

๑๒)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่ มีต่อคุณภาพ หลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

     X 
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หมวดที่ ๘ 
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของ
นิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม ่หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
           การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
              ด าเนินการโดยการให้นิสิตท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
              ๑) ด้านทักษะและกลวิธีการสอน  
              ๒) การตรงต่อเวลา  
              ๓) การชี้แจงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์รายวิชา  
              ๔) ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา  
              ๕) การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๕ ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ในสาขาวิชาเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนิสิต  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและใน
แต่ละรายวิชา 

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗  ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ รูป/คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ รูป/คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
๑  คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน 

ด าเนินการ ๔ ข้อแรก ด าเนิเนการ ๙ ข้อแรก ด าเนินการครบทุกข้อ 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพ การศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ ๓ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๕ ปี 
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๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 การรวบรวมข้อมูลจากการจัดการศึกษาในทุกด้าน  จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ  ได้
ทันทีท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก ๔ ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก 
- ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
ภาคผนวก ข 
- ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพทุธศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
- กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ วิชาเอกสังคมศึกษา 
- ตารางจัดกลุ่มรายวิชาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมศึกษา 
ภาคผนวก ค 
- ข้อบังคับ ประกาศ ระเบยีบ มหาวิทยาลยั 
ภาคผนวก ง 
- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาคผนวก จ 
- บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
ภาคผนวก ฉ 
- ประวัติและผลงานอาจารยป์ระจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

ก. วิชาบังคับ  ๑๘  หน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม                     ๒(๒-๐-๔) 
  (Man  and  Society ) 
 ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และ
พุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชา
สังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 
๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
  (General  Law) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไปและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการ
เฉพาะ และกฎหมายที่เก่ียวกับมุสลิม 
๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา               ๒(๒-๐-๔) 
 (Technique  of  Higher  Learning)  
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การ
เขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 
๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
                    (Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและ
วิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระส าคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ตะวันตก 
๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 
  (Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักใน
การศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและจุดมุ่งหมายของศาสนาต่าง ๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกัน
และต่างกันของศาสนาปัจจุบัน อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก วิธีการเผยแผ่ศาสนา  ความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา และท่าทีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) 
 (Language  and  Communication) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อ
ความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทการพูด การฟัง การจับสาระของ
เรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
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๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของ
ภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย 
และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
๐๐๐๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒(๒-๐-๔) 
                    (Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ข้อความ  ประโยคเปิด  ประพจน์  ตัวบ่งชี้ปริมาณ  ค่า
ความจริง  ตัวเชื่อมข้อความ  และนิเสธ  การหาค่าความจริง  การสมมูลกัน  การให้เหตุผล  เซต  ความหมาย
เซต  ประเภทเซต  เซตย่อย  การเท่ากันของเซต  การด าเนินการของเซต  พีชคณิตของเซต  และการประยุกต์
เซต  จ านวนจริง  ระบบจ านวนจริง  คุณสมบัติของจ านวนจริง  สมการ  อสมการ  ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์  
ฟังก์ชั่น  ฟังชั่นเชิงซ้อน  แมตริกซ์  การด าเนินการแมตริกซ์  การเท่ากัน  การบวก  การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์  อิน
เวอร์ส  แมตริกซ์ 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (๒) (๒-๐-๔) 
                    (Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต ค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจน์ในแบบ  ต่าง ๆ 
การแบ่งญัตติ ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่าง ๆ 
ศึกษาหลักการและวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์ 
๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องต้นและการวิจัย            ๒(๒-๐-๔) 
                    (Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ  การจัดเก็บข้อมูล  การรวบรวมข้อมูล  การแจกแจงความถี่  การ
หาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  การกระจายปกติ  และความเบ้  ส่วนเบี่ยงเบน  ความแปรปรวน  ความน่าจะเป็น  
ค่าสถิติ  Z  T  และ  F  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิจัยลักษณะและประเภท
การวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔) 
                 (Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย 
สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครอง
ของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ๒(๒-๐-๔) 
                    (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิต  
ประจ าวันรูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การท างานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน  เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่
เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา  และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 
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๐๐๐ ๑๐๕   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
                   (Man  and  Environment) 
 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม และบทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน ๒(๒-๐-๔) 
                  (Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความ
ร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาว
พุทธในเวทีโลก บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
๐๐๐๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
                   (Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ค าน าหน้านาม (Article)  การใช้กาล 
(Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่ง
มีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 
๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
                    (Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการ
อ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้
ศึกษา 
๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษร
และเสียง การเขียน การอ่านค าศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษ
สรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การ
ประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับ
ไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์ พยัญชนะการันต์ พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท์ อัพยยศัพท์ 
กริยาศัพท์ การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุ
วาจก ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา   
๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Thai) 
 ศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  ระบบ
ไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาไทย   ฟังค าสั่ง  ค าบรรยาย   จด
บันทึกเรื่องที่ฟัง  พูด  ทักทาย  ขอบคุณ  ขอโทษ  ขออนุญาต   แนะน าตัวเอง  แนะน าผู้อื่น  บอกชื่อสิ่งของที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  สนทนาได้ทั้งค าที่แสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
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๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Thai) 
 ศึกษาวิเคราะห์หน่วยเสียงพยัญชนะ   หน่วยเสียงสระ  หน่วยเสียงวรรณยุกต์  หน่วยค า  
ระบบไวยากรณ์   ความหมายในภาษาไทย  ฝึกทักษะการฟังข่าวจากวิทยุ  โทรทัศน์  การพูดวาทศิลป์  การอ่าน
หนังสือพิมพ์และต 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 เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   ๒(๒-๐-๔) 
                    (Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และระบบประโยค ฝึกการอ่าน 
เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
                    (Advanced  Japanese) 
 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เน้นการสนทนาโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
                    (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี  ในเรื่องระบบเสียง  ระบบค า  และระบบประโยค  ฝึกการฟัง-
อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี  และระบบไวยากรณ์พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 
๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
 ฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาฮินดี  เน้นการสนทนา  โดยอาศัยข้อมูลจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔) 
                    (Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของ
วัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย
กับการพัฒนา ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 
๐๐๐ ๒๑๒   มนุษย์กับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
  (Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน 
ความ หมายของอารยธรรม บ่อเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ที่ก่อให้เกิด
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ผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การแลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก 
และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
                    (Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการด ารงชีวิต 
วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจลักษณะต่างๆ  ผลของสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์และการด ารงอยู่
ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๐๐๐ ๑๔๐   โลกกับสิ่งแวดล้อม ๒(๒-๐-๔) 
                    (World  and  Environment) 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายของวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ภาวะอุณหภูมิพ้ืนโลกที่
สูงขึ้น  ฝนกรดและหมอกควันด า  สภาวะเรือนกระจก  มลพิษทางอากาศ  ทางน้ า  การตัดไม้ท าลายป่า  ปัญหา
ขยะล้นโลกและสารพิษใต้ดิน  การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย  การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม   และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์และ
ของกลุ่มหลักในสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 
๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔) 
                 (Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัย   ต่าง ๆ 
ความคิดเกี่ยวกับเอกภพ  ระบบสุริยะ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลด
ต้นทุนการผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร  เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
๐๐๐ ๒๔๒   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ           ๒(๒-๐-๔) 
                    (Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์ม
คอมพิวเตอร์  ระบบการประมวลผล  การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล  
เครือข่ายและการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต 

    ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต     
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปิฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 
 ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบายโดยย่อของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลาย
ลักษณ์อักษร ล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระไตรปิฎก ในประเทศไทย และประโยชน์ที่
ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 
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๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระวินัยปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์มหาวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและ
ฎีกาประกอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา  ความหมาย  โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก  เลือกศึกษา
วิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ  คือ  พรหมชาลสูตร  มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็นส าคัญที่
น่าสนใจ จากนิกายทั้ง  ๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  และขุททกนิกาย   
โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปิฎก  ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระอภิธรรมปิฎก  เนื้อหาสาระ  
ประเด็นที่น่าสนใจในพระอภิธรรมปิฏกท้ัง  ๗  คัมภีร์  โดยเน้นให้เข้าใจหลักปรมัตถธรรม  คือ  จิต  เจตสิก  รูป  
และนิพพาน  โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน 
อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต ๓  
สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและ
น าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานา
ปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  
สิกขา ๓ วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งก าหนด 
๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III) 

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

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

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  ตามแนวธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหา
สติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ โพธิปักขิย
ธรรม ๓๗ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งก าหนด ๕ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในพระสูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐาน
สูตร เช่น อปัณณกสูตร  สติสูตร  อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม 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 
และนั่งก าหนด  ส่งและสอบอารมณ์  
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
 (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความส าคัญและลักษณะเด่นของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ใน
วงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๒(๒-๐-๔) 
   (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันศึกษาและ
วิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์  การ
ประยุกตก์ารปกครองและการบริหารในปัจจุบันส าหรับคณะสงฆ์ไทย 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔) 
 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นักปราชญ์ได้รจนาไว้ในภาษาอังกฤษ 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
                    (Dhamma  communication) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อ
ประกอบการบรรยาย 
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๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
                    (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถ
ทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัด
พระเชตุพน พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แก่นพุทธศาสน์ของ
พุทธทาส    กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

      ๒.๒ วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต 
    ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หน่วยกิต 
๒๐๐ ๑๐๑   ความเป็นครูวิชาชีพ     ๓(๓-๐-๖) 
           (Professional Teacher) 
                  ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรครู  บทบาท หน้าที่ และภาระงานครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี  มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล การ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จรรยาบรรณของวิชาชีพของคุรุสภา  เส้นทางความก้าวหน้าและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู   
๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม     ๓(๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 
               ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพครู ภาษาบาลี
และภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบันและการด าเนินชีวิต  การยอมรับและการอดทนต่อ
ความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม  การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา  การพัฒนาด้าน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และการแต่งกายบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
๒๐๐ ๒๐๓   หลักการและปรัชญาการศึกษา                                           ๓(๓-๐-๖) 
                 (Principle and Philosophy of Education) 
                  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  พุทธปรัชญาและหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา  วิวัฒนาการของการศึกษาโลก  
ประวัติและระบบการจัดการศึกษาของไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย   การจัดการศึกษาตาม
ปรัชญาและบริบทของสังคมไทย  และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒๐๐ ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู                        ๓(๒-๒-๕)  
          (Psychology for Teachers) 
        แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของมนุษย์  ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  การจูงใจผู้เรียน  บริการแนะแนวในสถานศึกษา  จิตวิทยา
ในการให้ค าปรึกษา  จรรยาบรรณของผู้แนะแนว  การใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ความสามารถทางสมอง แบบการเรียนรู้  และความถนัด 
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๒๐๐ ๒๐๕   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                   ๓(๒-๒-๕)                   
     (Innovation and Information Technology in Education) 
                ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 
๒๐๐ ๒๐๖       การพัฒนาหลักสูตร                                        ๓(๒-๒-๕)                                                                                                                                 
          (Curriculum Development)  
          ความส าคัญของหลักสูตร   หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  ปัจจัยและพ้ืนฐานที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  การน าหลักสูตร
ไปใช้   ฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร   
๒๐๐ ๓๐๗    การจัดการเรียนรู้                                                             ๓(๒-๒-๕)  
                  (Learning management)                                                                                                                                                                        
                  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  หลักการ แนวคิด เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบริหารและ
การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  ฝึกการ
ออกแบบและการจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
๒๐๐ ๓๐๘   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                  ๓(๒-๒-๕) 
                (Learning Measurement and Assessment) 
                 หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  การ
ประเมินตามสภาพจริง  ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด การสร้างข้อสอบ และการน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้                  
๒๐๐ ๓๐๙    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                     ๓(๒-๒-๕)  
           (Research for Learning Development) 
                  ทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัย  
การน าเสนอผลการวิจัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  ฝึกปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้   
๒๐๐ ๓๑๐   การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา                            ๓(๓-๐-๖) 
                (Administration and Educational Quality Assurance)   
                 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการควบคุมคุณภาพ  ระบบการประเมิน  การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
    ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ๑๖ หน่วยกิต    
๒๐๐ ๔๑๑    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณ์ระหว่างเรียน ๑              ๒(๘๐)  
                  (Professional Experience 1)  
           บูรณาการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดยสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดท า
แผนการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง ปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริและจัด
กิจกรรมอาสา  รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา 
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๒๐๐ ๔๑๒    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณ์ระหว่างเรียน ๒                          ๒(๘๐) 
          (Professional Experience 2)   
          บูรณาการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดยทดลองสอนในสถานการณ์จริง  
ออกแบบทดสอบ  ตรวจข้อสอบ  ให้คะแนน  และตัดสินผลการเรียน  ศึกษางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนและ
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ  ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมอาสา  และน าเสนอผลการศึกษาภายหลังฝึกปฏิบั ติ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
๒๐๐ ๕๑๓   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                           ๖(๔๕๐) 
                  (Internship in School 1)  
                  ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และปฏิบัติภารกิจของครูอย่างครบถ้วนทุกด้าน  ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ  
๒๐๐ ๕๑๔   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒                     ๖(๔๕๐) 
                 (Internship in School 2)  
     ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และปฏิบัติภารกิจของครูอย่างครบถ้วนทุกด้าน   ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน บันทึกผลและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
ท าวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  และสัมมนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกต ิ
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 

    ๒.๓.๑ วิชาเอก       ๖๘           หน่วยกิต 
            ๑) วิชาบังคับ                                ๔๘             หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๑    ประวัติศาสตร์ไทย    ๓(๒-๒-๕) 
     (Thai History) 
     ความหมาย คุณค่า ความส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย 
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยในสมัยต่างๆ ความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
๒๐๓  ๒๐๒  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    ๓(๓-๐-๖) 
                    (Local History) 
     อารยธรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเชีย  กลุ่มประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิก  กลุ่มประเทศยุโรป  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ  กลุ่มประเทศอเมริกาใต้  และกลุ่มประเทศ
แอฟริกา  วิเคราะห์สภาพการณ์ของโลกและปัญหาปัจจุบัน  แนวคิดและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒๐๓  ๒๐๓     ประชากรศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 
     (Population Studies) 
     แนวคิด  ทฤษฎี   โครงสร้าง   มาตรวัด   องค์ประกอบทางประชากรศาสตร์  ผลกระทบของ
การเพ่ิม  และการลดปริมาณของประชากรโลก  ภาวการณ์เจริญพันธุ์  การย้ายถิ่นฐานของประชากร  ส ามโน
ประชากรของไทย  นโยบายประชากรของไทย  สถิติประชากร   ศึกษาหลักสูตรและการสอนประชากรศึกษาใน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การออกแบบกิจกรรม  พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนประชากรศึกษาให้
สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ การส ารวจด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามในพ้ืนที่โดยผู้เรียน 
๒๐๓  ๒๐๔     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น       ๓(๓-๐-๖) 
     (Introduction to Sociology and Anthropology) 
     ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
โครงสร้างและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับชั้นทางสังคม สถาบันและบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นของสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาส าหรับการเรียนการสอน 
๒๐๓  ๓๐๕  ประวัติศาสตร์เอเชีย    ๓(๓-๐-๖) 
     (Asia History) 
     ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ  ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  ประวัติ
เอเชียกลาง  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เน้นศึกษาอารยธรรมและ
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 
๒๐๓  ๓๐๖    ภูมิศาสตร์กายภาพ    ๓(๓-๐-๖) 
     (Physical Geography) 
     สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) 
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม 
๒๐๓  ๓๐๗  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                  ๓(๓-๐-๖) 
                   (Introduction to politics) 
                   ความหมาย  ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์  ทฤษฎี  แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง  
ทฤษฎีความขัดแย้ง  ระบบและลัทธิทางการเมือง  อ านาจทางการเมือง  รูปแบบ  การปกครอง  อุดมการณ์ทาง
การเมืองของไทย  พรรคการเมืองไทย  สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
การเมืองระดับท้องถิ่น  ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางรัฐศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนก ารสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๐๓  ๓๐๘  เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่     ๓(๒-๒-๕) 
           (Mapping Technology and Reading the map) 
     พ้ืนฐานความรู้ทางการอ่าน การแปลความหมายและเขียนแผนที่ การเก็บข้อมูล และการแสดง
ข้อมูลทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแผนที่ ตลอดจนเทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ 
การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ การเลือกใช้แผนที่ที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
๒๐๓  ๓๐๙  ประวัติศาสตร์โลก     ๓(๓-๐-๖) 
     (World History) 
     วิวัฒนาการ เหตุการณ์ และปัญหาของโลกยุคโบราณ  ยุคกลาง  ยุคยุโรปครองความเป็นใหญ่  
ยุคปัจจุบัน  เน้นวิวัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
๒๐๓  ๓๑๐     ภูมิศาสตร์ประเทศไทย    ๓(๓-๐-๖) 
     (Thailand Geography) 
     สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร สภาวการณ์
ทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่ง และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
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๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป                               ๓(๓-๐-๖) 
                    (European History) 
                พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของคริสต์ศาสนาและระบบศักดินา  
และการเปลี่ยนผ่านจากปลายสมัยกลางไปสู่ต้นสมัยใหม่ นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึง
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ถึง ปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง และปัญหาส าคัญๆของยุโรปหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
๒๐๓  ๓๑๒     เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    ๓(๓-๐-๖) 
     (Introduction to Economics) 
     แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  การบริโภค  การผลิต  
การตลาด  การออมและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน  วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจในระบบปิดและระบบ
เปิด  วิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ  ข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) ทุนข้ามชาติ  การค้าต่างตอบแทน  ตลาดทุน  
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  เศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  ความคิดรวบยอดและ
ค่านิยมทางเศรษฐศาสตร์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนลงพ้ืนที่
เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมด้านเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ 
๒๐๓  ๓๑๓     จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                            ๓(๓-๐-๖) 
                    (environmental ethics) 
                   ปัญหาและการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการให้คุณค่า
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒๐๓ ๓๑๔      พุทธปรัชญาการศึกษา   ๓(๓-๐-๖)                 
                    (Buddhist Philosophy for Education)  
                    แนวความคิดต่าง ๆ  ในพุทธปรัชญาและการอธิบายความหมายของแนวความคิดต่าง ๆ  เหล่านี้ 
ในอดีตและปัจจุบันตลอดจนทัศนคติของพุทธศาสนาที่มีต่อศาสนาอ่ืน ๆ 
๒๐๓  ๔๑๘     การวิจัยทางสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
     (Social Studies Research) 
      แนวทาง  รูปแบบ  วิธีการและกระบวนการ  การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ฝึก
การออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอื่น 
๒๐๓  ๓๑๙  ภูมิศาสตร์อาเซียน    ๓(๓-๐-๖) 
     (Asean Geography)   
     ลักษณะทั่วไปของอาเซียน  สภาพภูมิศาสตร์ของอาเซียน  เกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาค
ต่างๆ ของอาเซียน  ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร อาชีพ และการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน  ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน 
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    ๒) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   ๒๐ หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  ๓ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๑     ประวัติศาสตร์อเมริกา    ๓(๓-๐-๖) 
                    (America History) 
                    ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของ
อังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง 
สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค 60-80 สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 
     กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร  ๓ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๕   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร    ๓(๒-๒-๕) 
     (National Resource and Population Development) 
     ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
กฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นโยบายการพัฒนาประชากร ภาวะ
ประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน  ปัญหา
ประชากรไทยและการแก้ปัญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 
๒๐๓  ๔๒๒  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ๓(๒-๒-๕) 
     (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 
     ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
การส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงข้อตกลงและพันธกรณีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และการปฏิบัติ
ภาคสนาม 
     กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๖  การปกครองส่วนท้องถิ่น              ๓(๓-๐-๖)
     (Local Government) 
      ความหมาย  ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการกระจายอ านาจ  การปกครอง โครงสร้าง
และรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาล ระบบการบริหารของหน่วยงาน การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ การถ่ายโอนการศึกษากับการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒๐๓  ๓๒๔      เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
     (Sufficiency Economy and Education) 
      ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฝึก
การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน  การศึกษานอกสถานที่  กรณี
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยการลงพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 
     กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา  ๓ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๖  ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา    ๓(๓-๐-๖) 
     (Arts in Buddhism) 
     แนวคิด หลักการ ความส าคัญของศิลปกรรมในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนว
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ทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่า
ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม 
๒๐๓  ๔๒๘  พระพุทธศาสนากับสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
     (Buddhism and Society) 
     บทบาท หน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง 
     กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา  ๕ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๓๐  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ๒(๒-๐-๔)                 
     (Social Studies on Religion and Culture)                        
                 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตร  การจัดเวลาเรียน  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  เกณฑ์การจบ
หลักสูตร 
๒๐๓  ๔๓๑  สัมมนาสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
     (Seminar on Social Studies) 
     รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานที่เป็นกรณีศึกษาด้านสังคมศึกษา การจัด
กิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพื่อพัฒนาทักษะร่วมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก    ๖      หน่วยกติ 
๒๐๓  ๔๑๗   การสอนสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 
     (Teaching Social Studies) 
     ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา  พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การวิเคราะห์หลักสูตร  เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สังคมศึกษา  การพัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษา  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน  การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การสาธิตการสอน การ
ประเมินผลการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
๒๐๓  ๔๒๐   ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา    ๓(๐-๖-๖) 
     (Independent Study in Social Studies) 
     ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ที่สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
ผสมผสานทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา  โดยความเห็นชอบ
และควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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    ๒.๓.๒ วิชาเลือกวิชาเอก    ๔      หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
๒๐๓  ๔๒๓  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน      ๒(๒-๐-๔) 
     (Environmental Study for School and Community)  
     แนวคิดหลักการและความส าคัญการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บรรยากาศทางกายภาพ 
อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางสังคม การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์กรการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  
     กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ 
๒๐๓  ๔๒๕  เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                   ๒(๒-๐-๔) 
                   (Thai and  Global Economy)  
                   ลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัญหาเศรษฐกิจ
ของไทยที่ส าคัญ และแนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับการเงิน การคลัง การค้า และ
การเงินระหว่างประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย 
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
     กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา     
๒๐๓  ๔๒๗  ศาสนาเปรียบเทียบ    ๒(๒-๐-๔) 
     (Comparative Religions) 
     ประวัติ หลักค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจใน
ศาสนาต่างๆ ด้านหลักค าสอน  หลักปฏิบัติและแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
     กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๒๐๓  ๔๒๙  นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 
     (innovation Teaching Media in Social Studies) 
      วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การใช้สื่อและ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อและ การประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)  

สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)  
สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑. เหตุผลในการปรับปรุง  

      เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตาม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่องโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์(หลักสูตร ๕ ปี) 

๒. สาระในการปรับปรุง 

 ๔.๑  ปรัชญาของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตของคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรที่มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  บูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์ทางการศึกษา 
บนพื้นฐานของศีลธรรม น าความรู้ เพื่อบริการสังคม
และประเทศชาติ     

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็น
หลักสูตรที่มีความเชื่อว่าบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
จะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มี
จิตวิทยาของความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ 
และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบน
พ้ืนฐานของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

 
    



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๗๗ 

๔.๒  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีรายละเอียดการปรังปรุงดังนี้ 

หลกัสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ 
 ๔.๒.๑  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมศึกษา   
 ๔.๒.๒  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถน า
ความรู้ทางพุทธศาสตร์และสังคมศึกษามาประยุกต์เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
 ๔.๒.๓  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
สอนสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๒.๔  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าที่มีศีลธรรม  
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
    

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
 ๔.๒.๑  มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังคมศึกษา 
  ๔.๒.๒  มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี   
  ๔.๒.๓  สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๒.๔  สามารถน าความรู้ทางสังคมศึกษาไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๔.๒.๕  เป็นผู้น าด้านการสอนสังคมศึกษาที่มี
คุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
      ๔.๒.๖  มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือ
บุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      ๔.๒.๗  มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 

  



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๗๘ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๖   

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ 
(หลักสูตร ๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โครงสร้างหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  
๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า   ๓๐ หน่วยกิต 
๒.  หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หน่วยกิต      ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต 
๓.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ๙๑ หน่วยกิต      ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หน่วยกิต 
 ๓.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา  ๓๐ หน่วยกิต ๒. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         ไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต 
 ๓.๒ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ์ ๑๐ หน่วยกติ  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 ๓.๓ วิชาเฉพาะสาขา            ๕๑  หน่วยกติ  ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต 
  ๓.๓.๑ วิชาบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต        ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนว่ยกิต 
           ๓.๓.๒ วิชาเลือก ๒๑ หน่วยกติ        ๒.๒.๒ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑๖ หน่วยกิต 
    ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา              ไม่น้อยกว่า    ๗๘  หน่วยกติ   
          ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หน่วยกิต 
            ๑) วิชาบังคับ  ๔๘  หน่วยกิต 
                   ๒) วิชาเลือก ๒๐ หน่วยกิต 
           ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก    ๖ หน่วยกิต 
           ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก   ๔ หน่วยกิต 

๔. หมวดวิชาเลือกเสรี           ๖  หน่วยกิต ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า         ๖  หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๗๗ หน่วยกิต               รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๘๔ หน่วยกิต 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๗๙ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ปี ๒๕๕๐) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง ปี ๒๕๕๖) หมายเหตุ 
๑.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ๘  หน่วยกิต   วิชาบังคับ   ๑๘  หน่วยกิต  
ก.  วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต   วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Society) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมา  เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม
ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนา
ตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลัก
ธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 

๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม                                     ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Society) 
  ศึกษาความหมายและความเป็นมา เกี่ยวกับมนุษย์กับสังคมตาม
หลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิ
บาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายทั่วไป                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (General Law) 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะทั่วไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมายที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม 

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

คงเดิม 

ข. วิชาเลือก ๔ หน่วยกิต   
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government) 
              ศึกษาความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับการเมือง และการปกครอง  
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการ
ปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการ
ปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกับการปกครองของไทย                     ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาความรู้ทั่ ว ไป เกี่ ยวกับการเมื อ ง  และการปกครอง  
พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครอง
ของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย  
และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 

คงเดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๐ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                      ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
            ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                        ๒(๒-๐-๔) 
 (Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน รูปแบบต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การ
ท างานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔)                                        ๒(๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)                    
        ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย 

๐๐๐ ๒๐๕  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                     ๒(๒-๐-๔)                                    
 (Man  and  Environment)                    
                 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับมนุษย์ แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และบทบาท
ของพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

 
คงเดิม 

๐๐๐ ๒๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                               ๒(๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก 
ประเทศไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๐๖  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                    ๒(๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  
  ศึกษาเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ความร่วมมือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ประเทศ
ไทยกับเหตุการณ์ส าคัญของโลก ความร่วมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาท
ของพระพุทธศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๑ 

๒.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ๘ หน่วยกิต   
ก. วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต   
๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 (๒)(๒-๐-๔) 
  (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ 
การเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียน
รายงานและภาคนิพนธ์   
หมายเหตุ : รายวิชา ๐๐๐ ๑๐๗ เป็นวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา                    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ การ
เรียนเป็นกลุ่ม  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน
และภาคนิพนธ์   
 

นับหน่วยกิต 
เนื้อหาคงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญาและสาระส าคัญของ
ปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบื้องต้น                                     ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา  และสาระส าคัญของปรัชญา
สาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (General  Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา 
ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปัจจุบัน  อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก   วิธีการเผยแผ่ศาสนา 
ความร่วมมือระหว่างศาสนา  และท่าท่ีของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาทั่วไป                                     ๒(๒-๐-๔) 
 (General  Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ คุณค่าของศาสนา 
ประวัติ  พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักค าสอน พิธีกรรมและ
จุดมุ่งหมายของศาสนาต่างๆ วิเคราะห์ลักษณะที่เป็นสากลร่วมกันและต่างกัน
ของศาสนาปัจจุบัน  อิทธิพลของศาสนาต่อสังคมโลก   วิธีการเผยแผ่ศาสนา 
ความร่วมมือระหว่างศาสนา  และท่าท่ีของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic) 
 ศึกษานิมิต  ค าที่ปฏิปักษ์ต่อกัน  วิภาค  การนิยามความหมาย  
ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ  การแบ่งญัตติ  ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ  ญัตติผสม  
การให้เหตุผล  ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ  ศึกษาหลักการและวิธีการ

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                   (๒)(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic) 
 ศึกษานิมิต  ค าที่ปฏิปักษ์ต่อกัน  วิภาค  การนิยามความหมาย  
ญัตติประพจน์ในแบบต่างๆ  การแบ่งญัตติ  ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ  ญัตติ

เนื้อหาคงเดิม 
แต่ไม่นับหน่วย
กิต 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๒ 

ให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ  บท
สนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ  ญาณวิทยาของนิกายสรวาทิน  สติวาทิน  วิภาษวิธีของ
นาคารชุน  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างตรรกศาสตร์ตะวันตก
กับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

ผสม  การให้เหตุผล  ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบต่างๆ  ศึกษาหลักการ
และวิธีการให้เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจ้าในอนัตตลักขณสูตรหรือใน
สูตรอ่ืนๆ  บทสนทนาในคัมภีร์กถาวัตถุ  ญาณวิทยาของนิกายสรวาทิน  สติวาทิน  
วิภาษวิธีของนาคารชุน  เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
ตรรกศาสตร์ตะวันตกกับตรรกศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา 

ข. วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต   
๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Culture) 
                 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการ
พัฒนา   ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย                                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Culture) 
                ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา   
ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม                                  ๒(๒-๐-๔)                                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตกที่ก่อให้เกิดผลกระทบ และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตกและอิทธิพล
ของอารยธรรมทั้งสองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษย์กับอารยธรรม                                      ๒(๒-๐-๔)                                    
 (Man and Civilization) 
 ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บ่อเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคต่างๆ ความสั มพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง ของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตกที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างอารยธรรมตะวันออกกับอารยธรรมตะวันตก และอิทธิพล
ของอารยธรรมทั้งสองท่ีมีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 

คงเดิม  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๓ 

๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา                                         ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔) 
 (Life and Psychology) 
               ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยา
กับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจในลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิตที่
มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๐๐๐ ๒๑๓  ชีวิตกับจิตวิทยา                                             ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔) 
  (Life and Psychology) 
                  ศึกษาพัฒนาการและองค์ประกอบของชีวิต ความสัมพันธ์ของจิตวิทยา
กับการด ารงชีวิต วิเคราะห์คุณสมบัติของจิตใจในลักษณะต่างๆ ผลของสุขภาพจิต
ที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และการด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

คงเดิม 

๓)  กลุ่มวิชาภาษา ๘ หน่วยกิต                       ๓)  กลุ่มวิชาภาษา ๘ หน่วยกิต                        
ก.  วิชาบังคับ  ๒ หน่วยกิต ก.  วิชาบังคับ  ๔ หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Language and Communication) 
                ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่าน เขียน พูด 
และฟังภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค า
ร้อยกรอง อ่านประกาศแถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ 
โวหารต่าง ๆ การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทในการพูด การ
ฟัง การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการสื่อสาร                                      ๒(๒-๐-๔) 
 (Language and Communication) 
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การอ่าน เขียน พูด และ
ฟังภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านค าร้อยแก้ว ค าร้อยกรอง 
อ่านประกาศแถลงการณ์ การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าง ๆ 
การพูด การสนทนา บรรยาย อภิปราย มารยาทในการพูด การฟัง  การจับสาระ
ของเรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                ๒(๒-๐-๔)                            ๒(๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics) 
                 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และ
หลักการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                                    ๒(๒-๐-๔)                            
 (Introduction to Linguistics) 
                  ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่ วไปของภาษา ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกั บสัทศาสตร์ 
(Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และ
หลักการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

คงเดิม 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๔ 

 
 
 

 ข.  วิชาเลือก  ๔  หน่วยกิต (เลือก ๑ ภาษา)  
๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                 ๒(๒-๐-๔)                            ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic English) 
             ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) 
การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นใน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กันเน้นด้านการอ่านและความ
เข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                    ๒(๒-๐-๔)                            
 (Basic English) 
             ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับการใช้ค า
น าหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การ
ใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและค าศัพท์ต่าง ๆ 

คงเดิม 

๐๐๐  ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                    ๒(๒-๐-๔) ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced English) 
           ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ และฝึกทักษะใน
การฟัง พูด อ่านและเขียน เน้นการอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

๐๐๐  ๑๑๗  ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                        ๒(๒-๐-๔) ภาษาอังกฤษชั้นสูง                                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced English) 
               ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์ และฝึกทักษะในการ
ฟัง พูด อ่านและเขียน เน้น การอ่าน การเขียนและความเข้าใจข้อความ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค าศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘    ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                               ๒(๒-๐-๔)                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Sanskrit ) 
             ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบ
เสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง  การเขียน การอ่านค าศัพท์  ส่วนประกอบ
ของนามศัพท์  การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์  สระสนธิ บุรุษสรรพนาม 
นิยมสรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์  ส่วนประกอบ 
ของกริยาอาขยาต  การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  การแจก
รูปกริยา  แปลและแต่งประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘    ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น                                  ๒(๒-๐-๔)                               
 (Basic Sanskrit ) 
             ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบ
เสียง การเปลี่ยนอักษรและเสียง  การเขียน การอ่านค าศัพท์  ส่วนประกอบของ
นามศัพท์  การแจกรูปนามศัพท์ สระการันต์  สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยม
สรรพนาม ปุจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์  ส่วนประกอบของ
กริยาอาขยาต  การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  การแจกรูป
กริยา  แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
                  ศึกษานามศัพท์  การแจกรูปนามศัพท์  พยัญชนะการันต์  
พยัญชนะสนธิ  สังขยาศัพท์  อัพยยศัพท์  กริยาศัพท์  การประกอบรูปเป็น

๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง                                      ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Sanskrit) 
                 ศึกษานามศัพท์  การแจกรูปนามศัพท์  พยัญ ชนะการันต์  
พยัญชนะสนธิ  สังขยาศัพท์  อัพยยศัพท์  กริยาศัพท์  การประกอบรูปเป็น

คงเดิม 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๕ 

อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก  ณิชันตกรร
ตุ วาจก  ณิชันตกรรมวาจก  การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรม
วาจก  ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ  แปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤต
ที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

อาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ  กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก  ณิชันตกรรตุ 
วาจก  ณิชันตกรรมวาจก  การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเป็นกรรมวาจก  
ประโยคค าถาม ประโยคปฏิเสธ  แปลและแต่งประโยคภาษาสันสกฤตท่ีเหมาะสม
กับไวยากรณ์ท่ีได้ศึกษา 

 

๐๐๐ ๑๒๐    ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                            ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Vietnamese ) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาเวียดนามในเรื่องระบบเสียง ระบบ
ค า  ระบบประโยค  ฝึกการอ่าน  เขียนภาษาเวียดนาม และการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบื้องต้น                                        ๒(๒-๐-๔)                             
 (Basic Thai) 
             ฝึกฟังค าสั่ง ค าสนทนา แนะน าตนเอง แนะน าผู้อ่ืน บอกชื่อวัสดุ
สิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เรื่องราวสนทนาต่างๆ ตอบค าถามง่าย ๆ 
กล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต ฝึกออกเสียงสระ พยัญชนะ และ
วรรณยุกต์ การสอนควรใช้สัทอักษร ต้องพูดด้วยสัทอักษร 

ตัดออก 
เปลี่ยน เป็น
ภาษาไทย 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาเวียดนามชั้นสูง                            ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Vietnamese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนาม เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยชั้นสูง                                          ๒(๒-๐-๔)                             
 (Advanced   Thai) 
             ฝึกอ่านออกเสียง ค า วลี และข้อความที่ก าหนด 

ตัดออก เปลี่ยน 
เป็นภาษา ไทย 

๐๐๐ ๑๒๒  ภาษาพม่าเบื้องต้น                          ๒(๒-๐-๔) 
  (Basic  Burmese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาพม่าในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกอ่าน เขียนภาษาพม่า และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๓  ภาษาพม่าชั้นสูง                                   ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Burmese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาพม่า เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

 ตัดออก 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๖ 

๐๐๐ ๑๒๔  ภาษามาเลย์เบื้องต้น                        ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Malay) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษามาเลย์ ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน การเขียนภาษามาเลย์ และการสนทนาโดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
 
 
 

ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๕  ภาษามาเลย์ชั้นสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Malay) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามาเลย์ เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๖  ภาษาลาวเบื้องต้น                                    ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic  Lao) 
                  ศึกษาโครงสร้างของภาษาลาวในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษรลาวปัจจุบัน  

 ตัดออก 

๐๐๐  ๑๒๗   ภาษาลาวเบื้องต้น                                   ๒(๒-๐-๔)  ภาษาลาวชั้นสูง                                     ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Lao) 
  ฝึกเขียนอักษรที่ ใช้จารึกภาษาลาวแบบต่างๆศึกษาความ
แตกต่างระหว่างภาษาถิ่นที่ส าคัญของลาวและอ่านเอกสารหรือต าราที่ก าหนด
จากประวัติศาสตร์ วรรณคดีและกฎหมาย 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น                                      ๒(๒-๐-๔)                                           
 (Basic Chinese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกการอ่านและเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนา โดย
อาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบื้องต้น                                         ๒(๒-๐-๔)                                    
 (Basic Chinese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน  การเขียนภาษาจีน และการฝึกสนทนา โดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 

คงเดิม 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๗ 

๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง                                       ๒(๒-๐-๔)                                                     
 (Advanced  Chinese) 
   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการ
สนทนา โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๒๙  ภาษาจีนชั้นสูง                                             ๒(๒-๐-๔)                                                     
 (Advanced  Chinese) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน เน้นการสนทนา 
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น                                  ๒(๒-๐-๔)                            
 (Basic  Japanese) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาญี่ปุ่น ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

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 และเขียน ภาษาญี่ปุ่น เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๓๑  ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง                                          ๒(๒-๐-๔)                       
 (Advanced  Japanese) 
                 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาญี่ปุ่น เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๒  ภาษาเขมรเบื้องต้น                                ๒(๒-๐-๔)                                                           
 (Basic  Khmer) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาเขมร ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาเขมร และการสนทนาโดยอาศัย
ข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก  

๐๐๐ ๑๓๓  ภาษาเขมรชั้นสูง                                       ๒(๒-๐-๔)                                           
 (Advanced  Khmer) 
  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเขมร เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 ตัดออก 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๘ 

๐๐๐ ๑๓๔  ภาษาฮินดีเบื้องต้น                                ๒(๒-๐-๔)                        
 (Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการอ่าน เขียนภาษาฮินดี และการสนทนาโดยอาศัยข้อมูล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน 

๐๐๐ ๑๓๔  ภาษาฮินดีเบื้องต้น                                      ๒(๒-๐-๔)                        
 (Basic  Hindi) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า และ
ระบบประโยค ฝึกการฟัง-อ่าน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ์
พ้ืนฐานที่นิยมใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๕    ภาษาฮินดีชั้นสูง                                     ๒(๒-๐-๔) 
  (Advanced  Hindi) 
                  ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีชั้นสูง                                          ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced  Hindi) 
                 ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฮินดี เน้นการสนทนา
โดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๖  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น                                 ๒(๒-๐-๔)                     ๒(๒-๐-๔)                
 (Basic  Korean) 
  ศึกษาโครงสร้างของภาษาเกาหลี ในเรื่องระบบเสียง ระบบค า 
และระบบประโยค ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลี และการ
สนทนา โดยอาศัยข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๐๐๐ ๑๓๗      ภาษาเกาหลีชั้นสูง                                ๒(๒-๐-๔) 
                   (Advanced Korean) 
                   ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลี เน้นการ
สนทนาโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ตัดออก 

๔)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต   
ก.  วิชาบังคับ ๔ หน่วยกิต   
๐๐๐ ๑๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย                           ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research) 
   ศึกษามโนมติพ้ืนฐานของสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดและ
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายความเบ้และความโค้ง เปอร์เซ็นไทล์          
เดไซส์ ควอร์ไทส์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น และการสุ่มตัวอย่าง การ

๐๐๐ ๑๓๘    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  

แก้ไข 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๘๙ 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ลักษณะและประเภทของการ
วิจัย รูปแบบและขบวนการของการวิจัย และการเขียนรายงานผลงานการวิจัย 

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย 
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Mathematics) 
                  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยนิยาม 
ประพจน์ การใช้สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
เรื่องเซต และพีชคณิตของเซต เรื่องระบบจ านวนและคุณสมบัติที่ส าคัญของ
จ านวนชนิดต่างๆ การแก้สมการและอสมการ ทฤษฎีเมตริกซ์และดีเทอร์
มิแนนท์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น  
 
 

๐๐๐ ๑๓๙  คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                      ๒(๒-๐-๔) 
 (Basic Mathematics) 
          ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ข้อความ ประโยคเปิด 
ประพจน์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ค่าความจริง ตัวเชื่อมข้อความ และนิเสธ การหาค่า
ความจริง การสมมูลกัน การใช้เหตุผล เซต ความหมายของเซต ประเภทของเซต 
เซตย่อย การเท่ากันของเซต การด าเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการ
ประยุกต์เซต จ านวนจริง ระบบจ านวนจริง คุณสมบัติของจ านวนจริง สมการ 
อสมการ ค่าสัมบูรณ์  ความสัมพันธ์ ฟังชั่น ฟังก์ชั่นเชิงซ้อน แมตริกซ์ การ
ด าเนินการแมตริกซ์ การเท่ากัน การบวก การคูณ ดีเทอร์มิเนนท์ อินเวอร์ส แม
ตริกซ์  

แก้ไข 

ข. วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต   
๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดล้อม                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (World and Environment) 
  ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตร์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ภาวะอุณหภูมิพ้ืนโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันด า สภาวะเรือนกระจก 
ภาวะมลพิษทางอากาศ ทางน้ า การตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาขยะล้นโลกและ
สารพิษใต้ดิน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน  ด้ าน เศรษฐกิและสั งคม การอนุ รักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างบทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักใน
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 
 
 

๐๐๐ ๑๔๐  โลกกับสิ่งแวดล้อม                                   ๒(๒-๐-๔) 
 (World and Environment) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์ และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ภาวะอุณหภูมิพ้ืนโลกที่สูงขึ้น ฝนกรดและหมอกควันด า สภาวะ
เรือนกระจก  มลพิษทางอากาศ ทางน้ า การตัดไม้ท าลายป่า ปัญหาขยะล้นโลก
และสารพิษใต้ดิน การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน ด้านเศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างบทบาทของพระสงฆ์และของกลุ่มหลักใน
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง 

คงดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๐ 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา          ๒(๒-๐-๔) 
 (Physical Science and Technology) 
                  ศึกษาประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ในยุคโบราณ
จนถึงปัจจุบัน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเอกภาพ และระบบสุริยะ การเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร วัชพืช 
วิธีการป้องกันและก าจัดโรคพืช การขนส่งและการสื่อสาร อุปกรณ์ด้านเครื่อง
เสียงและภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และประยุกตวิทยา 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตร์กายภาพและประยุกตวิทยา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Physical Science and Technology) 
           ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยต่างๆ ความคิดเกี่ยวกับเอกภาพ ระบบสุริยะ  
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีทางการเกษตร  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การลดต้นทุน
การผลิต  การเพ่ิมผลผลิต  การขนส่ง  การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์  

แก้ไข 

๐๐๐ ๒๔๒  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ๒(๒-๐-๔) 
(Introduction to Computer and Information Technology) 
  ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเลขฐาน ภาษาคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ 

๐๐๐ ๒๔๒  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๒(๒-๐-๔) 
(Computer and Information Technology Fundamantals) 
                 ศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์
ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการประมวลผล การวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิร์ลด์ไวด์
เว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์ 

แก้ไข 

๐๐๐ ๒๔๓  สาธารณสุขมูลฐาน                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Primary Health Care) 
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของสมุนไพร ประเภทยาสามัญ
ประจ าบ้าน ยาปฏิชีวนะ  สารเสพติด การปฐมพยาบาล การออกก าลังกาย 
การเลือกบริโภคอาหารตามวัยและการพักผ่อน การแพทย์ทางเลือก และสุข
ภาวะองค์รวม 

 ตัดออก 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๑ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา 

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๕๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๕๕๕ หมายเหตุ 

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 

 นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ 
หน่วยกิต ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาบาลี ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
พระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้องศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา   ๓๐   หน่วยกิต 

 นิสิตทุกคณะต้องศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนา จ านวน ๓๐ หน่วย
กิต  ประกอบด้ วยกลุ่ ม วิ ช าภ าษาบาลี  ๖  หน่ วยกิ ต  และกลุ่ ม วิ ช า
พระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต นอกจากนี้นิสิตแต่ละสาขาวิชา ต้องศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์อีก ๑๐ หน่วยกิต 

 

๒.๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาบาลี   จ านวน   ๖   หน่วยกิต *นิสิตคณะครุศาสตร์ เรียนวิชาแกนพระพุทธศาสนา ๒๔ หน่วยกิต คณะครุศาสตร์ 
จัดวิชาภาษา
และวัฒนธรรม
บูรณาการกับ
วิชาชีพครู 

๐๐๐ ๑๔๔  แต่งแปลบาลี                                            ๒(๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี                                            ๒(๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง                                    ๒(๒-๐-๔)  
๒.๑.๒  กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๔    หน่วยกิต ๒.๑.๒   กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา   ๒๔    หน่วยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา                                      ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา                                      ๒(๒-๐-๔)  
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)  
๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                       ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปิฎก                                       ๒(๒-๐-๔)  
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)  
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)  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๒ 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                  ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                    ๑(๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                              ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                                 ๒(๒-๐-๔)  
๐๐๐ ๑๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา              ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๙ 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)  

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๓ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา 

ค าอธิบายรายวิชาแกนพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ค าอธิบายรายวิชาแกนพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๐๐๐ ๑๔๔  แต่งแปลบาลี                                ๒(๒-๐-๔) 
                  (Pali Composition and Translation) 
                   ศึกษาการแต่งบาลี  การแปลบาลี ทั้งโดยอรรถและโดย
พยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา  การแต่งและการแปลประโยคพิเศษและ
ส านวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือ
ที่ก าหนด    

 คณะครุศาสตร์  
จัดวิชาภาษาบาลีไป
บูรณาการกับ
วิชาชีพครู 

๐๐๐ ๑๔๕  วรรณคดีบาลี                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Pali Literature) 
                  ศึกษาประวัติ  ความหมาย ประเภท และพัฒนาการของ
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา อนุฎีกา โยชนา และปกรณ์วิเสส วรรณ กรรม
บาลีในประเทศไทย และคุณค่าของวรรณกรรมบาลีต่อสังคมไทย   

  คณะครุศาสตร์  
จัดวิชาภาษาบาลีไป
บูรณาการกับ
วิชาชีพครู 

๐๐๐ ๒๔๖  บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง                               ๒(๒-๐-๔) 
 (Advanced Pali Grammar) 
 ศึกษาไวยากรณ์บาลี โดยอาศัยสูตรต่าง ๆ ในคัมภีร์กัจจายนะ 
โมคคัลลานะ  สัททนีติปกรณ์ และปทรูปสิทธิปกรณ์ 

 คณะครุศาสตร์  
จัดวิชาภาษาบาลีไป
บูรณาการกับ
วิชาชีพครู 

๒)   กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา      จ านวน  ๒๔  หน่วยกิต ๒)   กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา      จ านวน  ๒๔  หน่วยกิต  
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 
  ศึกษาก าเนิดความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์ 
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อ ของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และลาย 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปิฎกศึกษา                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Tipitaka Studies) 
 ศึกษาก าเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภี ร์ 
พระไตรปิฎก การจ าแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ค าอธิบาย
โดยย่อ ของพระอรรถกถาจารย์ การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะ และ ลาย

คงเดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๔ 

ลักษณ์อักษรล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของพระ ไตร
ปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระไตรปิฎก 

ลักษณ์ อักษร ล าดับคั มภี ร์ทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมา ของ
พระไตรปิฎกในประเทศไทย และประโยชน์ที่ ได้ รับจากการศึกษา
พระไตรปิฎก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka)  
                  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระ
วินัยปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์ อาทิกัมมิกะ  
ปาจิตตีย์  มหาวรรค จุลวรรค  และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ   และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปิฎก                                  (๒-๐-๔) 
 (Vinaya Pitaka) 
                  ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของ พระวินัย
ปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาสาระที่ส าคัญในคัมภีร์ มหาวิภังค์  ภิกขุณี
วิภังค์  มหาวรรค  จุลวรรค  และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ   และประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพระวินัยปิฏก 

แก้ไข 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka ) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง ของพระ
สุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ พระสูตรที่ส าคัญ คือ  พรหมชาลสูตร  
มหาปรินิพพานสูตร  อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็น ที่น่าสนใจจากนิกายทั้ง  
๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  
และขุททกนิกาย  โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ     

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก                                 ๒(๒-๐-๔) 
 (Suttanta Pitaka ) 
 ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้าง ของพระ
สุตตันตปิฎก  เลือกศึกษาวิเคราะห์ พระสูตรที่ส าคัญ คือ  พรหมชาลสูตร  
มหาปรินิพพานสูตร  อัคคัญญสูตร  รวมทั้งประเด็น ที่น่าสนใจจากนิกายทั้ง  
๕  นิกาย  คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกาย  
และขุททกนิกาย  โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ    

คงเดิม 
 

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

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

คงเดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๕ 

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเป็นมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ์ของสมถกรรมฐาน ๔๐  
วิปัสสนาภูมิ ๖  สติปัฏฐาน  ๔  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่   ภาวนา ๓  นิมิต 
๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ์ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและน าไปใช้  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  ๑  ระยะ นั่งก าหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

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   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร  วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทั้งแบบสมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓   ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  โดยการ
เดินจงกรม  ๒  ระยะ นั่งก าหนด  ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                 ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร  วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ทั้งแบบสมถยานิกะและวิปัสสนายานิกะ  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓   ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  โดยการ
เดินจงกรม  ๒  ระยะ  นั่งก าหนด  ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

คงเดิม 
 
 
 
 
 
 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร   วิธีการปรับอินทรีย์ ๕  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  
วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖  วิสุทธิ ๗  วิชชา ๘  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  ๓  ระยะ นั่งก าหนด  ๓ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                              (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในมหาสติปัฏฐานสูตร   วิธีการปรับอินทรีย์ ๕  หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  
วิปัลลาส ๓ อภิญญา ๖  วิสุทธิ ๗  วิชชา ๘  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  ๓  ระยะ นั่งก าหนด  ๓ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                           ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ์ 

คงเดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๖ 

หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  วิปัสสนูปกิเลส ๑๐  วิปัสสนาญาณ ๑๖  ฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๔  ระยะ นั่งก าหนด  ๔ ระยะ  ส่ง
และสอบอารมณ ์

หลักธรรมที่ควรรู้ ได้แก่  วิปัสสนูปกิเลส ๑๐  วิปัสสนาญาณ ๑๖  ปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๔  ระยะ นั่งก าหนด  ๔ ระยะ  ส่ง
และสอบอารมณ ์

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร   กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุป
บาท  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๕  ระยะ นั่งก าหนด  ๕ ระยะ  ส่งและสอบ
อารมณ ์

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                             (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานใน
มหาสติปัฏฐานสูตร   กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุป
บาท  หลักธรรมที่ควรรู้  ได้แก่ โพธิปักขิยธรรม ๓๗    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๕  ระยะ นั่งก าหนด  ๕ ระยะ  ส่งและสอบ
อารมณ ์

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                              ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร    อาการ
บรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๖  ระยะ นั่งก าหนด  ๖ ระยะ  ส่งและสอบ
อารมณ ์

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในพระ
สูตรที่เชื่อมโยงกับมหาสติปัฏฐานสูตร  เช่น อปัณณกสูตร สติสูตร    อาการ
บรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม  ๖  ระยะ นั่งก าหนด  ๖ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์ 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมที่เกิดดับในขณะ
ปฏิบัติ   วิธีการแก้สภาวธรรมของส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตร  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม และนั่งก าหนด   ส่งและสอบอารมณ์ 
 
 

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

คงเดิม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๗ 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                         ๒(๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
                   ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกาย
ของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศและอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้ นๆ  
รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุค
ปัจจุบันและอนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา                           ๒(๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
                   ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน  ความส าคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกาย
ของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานา
ประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ  
รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์กรใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุค
ปัจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions) 
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

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

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration) 
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่
สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศที่ส าคัญของคณะสงฆ์ 

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

แก้ไข 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
 (Dhamma in English) 
                  ศึกษาศัพท์ ธรรมะทางพระพุทธศาสนา ที่ นิ ยมใช้กัน
แพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่
นักปราชญ์ได้รจนาไว้เป็นภาษาอังกฤษ 
 

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

คงเดิม 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๘ 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                 ๒(๒-๐-๔) 
                  (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด 
การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่ อ
ประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                               ๒(๒-๐-๔) 
                  (Dhamma Communications) 
                  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการ             
เขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การ
เทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการ
บรรยาย 

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา   ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  

                     ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา  
ศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสน ใจ เช่น เต
ภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติ
ของพระเจ้าทรงธรรม สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน    
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    
แก่นพุทธศาสน์ของพุทธทาสภิกขุ  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส   
ญาณวโร)  พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของ
อาจารย์พร  รัตนสุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 (Research and  Literary Works on Buddhism)  

                     ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วิเคราะห์
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่น เตภูมิกถาของพญาลิไท  
มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย์  กาพย์มหาชาติของพระเจ้าทรงธรรม 
สังคีติยวงศ์ของสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แก่นพุทธศาสน์
ของพุทธทาส  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร)  พุทธธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารย์พร รัตน
สุวรรณ  และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

แก้ไข 

 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๙๙ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒.๒ วิชาชีพคร ู

 

หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาชีพครู ๒๕๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาชีพครู ๒๕๕๖ 

๒.๒ หมวดวิชาชีพครู  ๕๐  หน่วยกิต 

 ให้นิสิตคณะครุศาสตร์ศึกษาหมวดวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
๑)  วิชาบังคับ  ๔๐  หน่วยกิต 
๒๐๐  ๑๐๑  ความเป็นครู                                       ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐  ๑๐๒   จิตวิทยาส าหรบัครู                                 ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๐  ๒๐๓   การพัฒนาหลักสูตร                                ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๐  ๒๐๔   การใช้ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู          ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐  ๓๐๕   การจัดการเรียนรู้                                 ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๐  ๓๐๖   การบริหารจัดการในห้องเรียน                    ๓(๓-๐-๖) ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐  ๓๐๗   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐  ๓๐๘   การวัดและประเมินผลการศึกษา                ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๐  ๓๐๙   การวิจัยทางการศึกษา                           ๓(๒-๒-๕)  
๒๐๐  ๔๑๐   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน               ๓(๑-๕-๓)  
๒๐๐  ๕๑๑  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา๑             ๕(๐-๓๐-๐) 
๒๐๐  ๕๒๘ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา๒             ๕(๐-๓๐-๐) 
        ๒)  วิชาเลือก  ๑๐  หน่วยกิต 
๒๐๐  ๔๑๒  สัมมนาทางการศึกษา                             ๒(๒-๒-๒) 
๒๐๐  ๔๑๓  กฎหมายการศึกษา                                ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๐  ๔๑๔   การผลิตสื่อการสอน                              ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๒-๒)  

๒.๒ วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า  ๔๖  หน่วยกิต 

 นิสิตทุกสาขาวิชา ต้องศึกษาวิชาชีพครูจ านวนไม่น้อยกว่า ๔๖  หน่วยกิต  
    วิชาบังคับ  ๔๖  หน่วยกิต 
๒๐๐ ๑๐๑  ความเป็นครูวิชาชีพ                    ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม                                   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๓        หลักการและปรัชญาการศึกษา                              ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๒๐๔  จิตวิทยาส าหรับครู          ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๕        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๖        การพัฒนาหลักสูตร                                            ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๗        การจัดการเรียนรู้  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๘  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๐๙  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๔๑๑  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑ ๒(๘๐) 
๒๐๐ ๔๑๒  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ๒(๘๐) 
๒๐๐ ๕๑๓        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ๖(๔๕๐) 
๒๐๐ ๕๑๔  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๖(๔๕๐) 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๐ 

๒๐๐  ๔๑๕  ศาสตร์การสอน                                    ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๐  ๔๑๖  การวิจัยในชั้นเรียน                                ๒(๒-๒-๒) 
๒๐๐  ๔๑๗   การศึกษาพิเศษ                                  ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๐  ๔๑๘  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน                      ๒(๒-๐-๔) ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๐  ๔๑๙ วิถีไทย                                       ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๐  ๔๒๐ คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย                        ๒(๒-๒-๒) ๒(๒-๒-๒) 
๒๐๐  ๔๒๑ ภาษาอังกฤษส าหรับครู                          ๒(๒-๒-๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๑ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ๒.๒ วิชาชีพคร ู

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๖  

วิชาบังคับ  ๔๐  หน่วยกิต วิชาบังคับ  ๔๖  หน่วยกิต หมายเหตุ 
๒๐๐  ๑๐๑ ความเป็นครู                                ๓(๓-๐-๖)                                                                                          
                   (Teachership) 
   ศึกษาความส าคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงาน
ของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี คุณธรรม  จริยธรรม
ของความเป็นครู  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู   การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้น าทาง
วิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู   กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับครู  

๒๐๐ ๑๐๑  ความเป็นครูวิชาชีพ  (ปี ๑ ภาคเรียนที่ ๒)             ๓(๓-๐-๖) 
        (Professional Teacher) 
                 ความส าคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรครู  บทบาท 
หน้าที่ และภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี  มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
จรรยาบรรณของวิชาชีพของคุรุสภา เส้นทางความก้าวหน้าและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพสู่ความเป็นครูมืออาชีพ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู   

แก้ไข/ปรับปรุง
ชื่อวิชาใหม่ 

 ๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม  (ปี ๑ ภาคเรียนที่ ๒)           ๓(๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 
             ความส าคัญของภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาไทยเพ่ือการ
ประกอบวิชาชีพครู ภาษาบาลีและภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การ
ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  การเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมปัจจุบันและการด าเนินชีวิต  การยอมรับและ
การอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม  การปฏิบัติตน
ตามหลักพระพุทธศาสนา  การพัฒนาด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ 
และการแต่งกายบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย  เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

รายวิชาใหม่ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๒ 

 ๒๐๐ ๒๐๓  หลักการและปรัชญาการศึกษา                         ๓(๓-๐-๖) 
                (Principle and Philosophy of Education) 

      ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  พุทธปรัชญาและหลัก
การศึกษาในพระพุทธศาสนา  วิวัฒนาการของการศึกษาโลก  ประวัติและระบบ
การจัดการศึกษาของไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  การจัดการ
ศึกษาตามปรัชญาและบริบทของสังคมไทย  และกลยุทธ์การจัดการศึกษาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

๒๐๐  ๑๐๒    จิตวิทยาส าหรับครู    ๓(๓-๐-๖)                                                                                                                                                                                                                                                          
          (Psychology  for Teachers) 
  ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์  
จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาการเรียนรู้  การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  
ธรรมชาติของผู้เรียน  การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ  คุณภาพชีวิต  
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

๒๐๐ ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู                                     ๓(๒-๒-๕)  
  (Psychology for Teachers) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของมนุษย์  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้  
การจูงใจผู้เรียน  บริการแนะแนวในสถานศึกษา  จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา  
จรรยาบรรณของผู้แนะแนว  การใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ความสามารถทางสมอง แบบการ
เรียนรู้  และความถนัด 

แก้ไข/ปรับปรุง
ชื่อวิชาใหม่ 

๒๐๐๓๐๗  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
             (Educational Innovation and Information Technology)  
  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษาที่ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  
การออกแบบ  การสร้าง  การน าไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม 

๒๐๐ ๒๐๕  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   ๓(๒-๒-๕)                   
  (Innovation and Information Technology in Education) 
               ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร หลักการ 
แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ 

แก้ไขปรับปรุง 
รหัสวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๓ 

๒๐๐  ๒๐๓  การพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖)                                                                                                                                 
   (Curriculum  Development) 
 ศึกษาปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ประวัติความเป็นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ทฤษฎี
หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร   มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร  
การพัฒนาหลักสูตร   สถานศึกษา  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร      

๒๐๐ ๒๐๖  การพัฒนาหลักสูตร                    ๓(๒-๒-๕)                                                                                                                                 
       (Curriculum Development)  
       ความส าคัญของหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตร 
ปัจจัยและพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้   ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร   

ปรับรหัสวิชา
ใหม่ 

๒๐๐  ๒๐๔ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู    ๓(๒-๒-๕)                                                                                                                                                
          (Usage of Language and Technology for Teachers) 
  ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ  
เพ่ือการสื่อสาร การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพ่ือน าไปใช้
พัฒนาสมรรถภาพครูในการสื่อ ความหมาย ฝึกการใช้งานคอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต  และสื่อเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๓๐๕  การจัดการเรียนรู้                  ๓(๓-๐-๖)                                                                                                                                 
   (Learning  Management) 
 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  การบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  การบูรณา
การการเรียนรู้แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  การใช้และ
การผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัย  การประเมินผลการ
เรียนรู้ 

๒๐๐ ๓๐๗   การจัดการเรียนรู้                                       ๓(๒-๒-๕)  
                 (Learning management)                                                                                                                                                                        
                 การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  หลักการ แนวคิด 
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้  การ
จัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบริหารและการจัดการชั้นเรียน 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  
ฝึกการออกแบบและการจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

แก้ไขปรับปรุง  
ชื่อรายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๒๐๐  ๓๐๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา          ๓(๓-๐-๖) 
  (Educational  Measurement and Evaluation) 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา    
การสร้างและการใช้เครื่องมือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประเมิน

๒๐๐ ๓๐๘  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                  ๓(๒-๒-๕) 
               (Learning Measurement and Assessment) 
                หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินตามสภาพจริง  ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ

แก้ไขปรับปรุง 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๔ 

ตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟ้ม สะสมงาน  การประเมินภาคปฏิบัติ  
การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การประเมินตามหลักไตรสิกขา  การ
ประเมินตามหลักอริยวัฒิ  การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และหลักสูตร  การใช้สถิติเพ่ือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

วัด การสร้างข้อสอบ และการน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้                  

๒๐๐  ๓๐๙  การวิจัยทางการศึกษา          ๓(๒-๒-๕) 
  (Educational  Research) 
 ศึกษาทฤษฎีการวิจัย  รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
กระบวนการวิจัยทางการศึกษา  สถิติเพ่ือการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การ
ฝึกปฏิบัติการวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  
การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 

๒๐๐ ๓๐๙   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       ๓(๒-๒-๕)  
        (Research for Learning Development) 
                 ทฤษฎี รูปแบบ และกระบวนการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติเบื้องต้นเพ่ือการวิจัย  การน าเสนอผลการวิจัย  จรรยาบรรณนักวิจัย  ฝึก
ปฏิบัติการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้   

แก้ไขปรับปรุง 
ชื่อรายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๒๐๐  ๓๐๖       การบริหารจัดการในห้องเรียน ๓(๓-๐-๖) 
                     (Classroom Administration)                                                                                  
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าทางการศึกษา  
การคิดอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร  
การติดต่อสื่อสารในองค์กร  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  การท างานเป็นทีม  การจัดท าโครงงานทางวิชาการ  การจัด
โครงการฝึกอาชีพ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒๐๐ ๓๑๐ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา          ๓(๓-๐-๖) 
              (Administration and Educational Quality Assurance)   
               หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการ
ควบคุมคุณภาพ  ระบบการประเมิน  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกับบุคลากร
ทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน        

แก้ไขปรับปรุง 
ชื่อรายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๐ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน            ๓(๑-๕-๓)  
                    (Professional Experience)  
        ฝึกพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค รูปแบบและวิธีสอน
แบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติด้านทักษะการสอนตามรูปแบบวิธีสอนที่พัฒนาขึ้น  
สังเกตการปฏิบัติงานครูและการฝึกทดลอง ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
และศึกษาเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
   

 ๒๐๐ ๔๑๑   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑                ๒(๘๐)  
                 (Professional Experience 1)  
        บูรณาการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดยสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง 
ปฏิบัติธรรม ศึกษาดูงานโครงการในพระราชด าริและจัดกิจกรรมอาสา  รวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอผลการศึกษา 

แก้ไขปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๕ 

 ๒๐๐ ๔๑๒    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒                   ๒(๘๐) 
  (Professional Experience 2)   
  บูรณาการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดยทดลอง
สอนในสถานการณ์จริง  ออกแบบทดสอบ  ตรวจข้อสอบ  ให้คะแนน  และ
ตัดสินผลการเรียน  ศึกษางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพ  ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรมอาสา  และน าเสนอผลการศึกษาภายหลัง
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐  ๕๑๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา              ๕(๐-๓๐-๐) 
   (Instructional Practice in School)  
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของครู
อย่างครบถ้วน ทั้งงานสอน งานวิชาการ  งานเตรียมและด าเนินการสอน  การ
ผลิตและการใช้สื่อการสอน  การประเมินผลในชั้นเรียน  ตลอดจนท าการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน   ฝึกปฏิบัติงานด้านบุคลากรทางการศึกษา การช่วยงาน
แนะแนว  งานธุรการ  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของโรงเรียน  โดยได้รับการนิเทศ
และ การประเมินจากอาจารย์นิเทศก์  ครูพ่ีเลี้ยง  และผู้บริหารสถานศึกษา  
การสัมมนาเกี่ยวกับการ ฝึกปฏิบัติการสอน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอด ๑ ปีการศึกษาและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติการสอน   

๒๐๐ ๕๑๓   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑                      ๖(๔๕๐) 
                  (Internship in School 1)  
                 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  และปฏิบัติภารกิจของครู
อย่างครบถ้วนทุกด้าน  ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
วัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน  และสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ปกต ิ

แก้ไขปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

๒๐๐  ๕๒๘    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         ๕(๐-๓๐-๐) 
   (Instructional Practice in School)  
  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ของครูอย่าง
ครบถ้วน ทั้งงานสอน งานวิชาการ  งานเตรียมและด าเนินการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อการสอน  การประเมินผลในชั้นเรียน ตลอดจนท าการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน  ฝึกปฏิบัติงานด้านบุคลากรทางการศึกษา การช่วยงานแนะแนว  งานธุรการ  
และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของโรงเรียน  โดยได้รับการนิเทศและการประเมินจากอาจารย์
นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง  และผู้บริหารสถานศึกษา การสัมมนาเก่ียวกับการ ฝึกปฏิบัติการ
สอน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตลอด ๑ ปีการศึกษาและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติการสอน   

๒๐๐ ๕๑๔  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒               ๖(๔๕๐) 
                (Internship in School 2)  
        ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และปฏิบัติภารกิจของครูอย่าง
ครบถ้วนทุกด้าน   ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน บันทึกผลและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้  ท าวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  และสัมมนาเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ   

แก้ไขปรับปรุง 
รหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา 
ค าอธิบาย
รายวิชา 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๖ 

๒)  วิชาเลือก  ๑๐  หน่วยกิต วิชาเลือก  ไม่มี  
๒๐๐  ๔๑๒ สัมมนาทางการศึกษา               ๒(๒-๒-๒) ๒(๒-๒-๒)  
  (Seminar  on Education) 
  สัมมนาวิเคราะห์สภาพการศึกษาไทย  พระราชบัญญัติการศึกษา
กับการจัดการศึกษา  โครงสร้างการบริหารทางการศึกษา หลักสูตร  การจัดการ
เรียนรู้  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  การถ่ายโอนการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา
กับการศึกษาของคณะสงฆ์  ความเคลื่อนไหวทาง การศึกษา นวัตกรรมทาง
การศึกษา  ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต 

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๓     กฎหมายการศึกษา            ๒(๒-๐-๔) 
          (Educational Laws) 
        ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ว่าด้วยสิทธิ 
หน้าที่  แนวนโยบายแห่งรัฐ  และนโยบายส่งเสริมพัฒนาการศึกษา  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผน การศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  
ค าสั่ง  ประกาศหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  บทบาทของผู้บริหาร  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา กับกฎหมายการศึกษา 

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๔    การผลิตสื่อการสอน  ๒(๒-๒-๒) 
   (Teaching Aids Production) 
  ศึกษาความส าคัญและพัฒนาการของสื่อการสอน  ระบบและ
กระบวนการสื่อการเรียนรู้  ฝึกการสร้างสื่อการสอน  งานกราฟิก  ชุดการสอน  
การผลิตสื่อจากวัสดุธรรมชาติ  สื่ออิเล็ก-ทรอนิกส์  สื่อสารมวลชนกับการสอน  
ประสิทธิภาพการใช้สื่อการสอน  

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๕   ศาสตร์การสอน        ๒(๒-๐-๔) 
   (Pedagogy Science) 
  ศึกษาวิวัฒนาการของศาสตร์ทางการสอน  บริบททางการสอน  
ปรัชญาการศึกษากับการสอน  ทฤษฎีการเรียนรู้กับการสอน  หลักการจัดการเรียน
การสอนร่วมสมัย  ระบบการเรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอนแบบ

 ยกเลิกรายวิชา 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๐๗ 

ต่าง ๆ  เทคนิคและทักษะการสอน  นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  
๒๐๐  ๔๑๖    การวิจัยในชั้นเรียน           ๒(๒-๒-๒) 
                    (Classroom Research) 
   ศึกษาพื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน  การก าหนดปัญหาการ
วิจัยในชั้นเรียน  การศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรมทาง
การศึกษา  การออกแบบการวิจัย  ในชั้นเรียน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
วิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงร่าง
การวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน การเผยแพร่ และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน   

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๗      การศึกษาพิเศษ              ๒(๒-๐-๔) 
   (Special  Education) 
   ศึกษาแนวคิด  ประวัติ และขอบข่ายของการศึกษาพิเศษ  เหตุผล
และความจ าเป็นในการจัดการศึกษาพิเศษในสถานการณ์ปัจจุบัน  รูปแบบและ
ลักษณะการจัดการศึกษาพิเศษ  หลักการจัดการศึกษาพิเศษ  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  การพัฒนาการเด็กพิเศษกลุ่มต่าง ๆ อุปกรณ์ การสอน และนวัตกรรม
ส าหรับเด็กพิเศษ  แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ 

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๑๘      การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน      ๒(๒-๐-๔) 
    (Education for Community Development) 
  ศึกษาความหมายการพัฒ นาชุมชน สาระส าคัญของ
การศึกษาเพ่ือชุมชน แนวคิดและหลักการศึกษาในการพัฒนาชุมชน  ศึกษา
โครงสร้างลักษณะของชุมชน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ลักษณะ
ของชุมชนโรงเรียนชนบท  การส ารวจและรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  และบทบาทของการศึกษาต่อการ
พัฒนาชุมชน  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๐  ๔๑๙     วิถีไทย                                  ๒(๒-๐-๔) 
   (Thai Folklore) 

 ยกเลิกรายวิชา 
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   ศึกษาลักษณะวัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมไทย ค่านิยม 
บุคลิกภาพ วิถีชีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์ของไทย ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
วัฒนธรรม การปกครอง การธ ารงรักษาและการพัฒนามรดกไทย 
๒๐๐  ๔๒๐     คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย            ๒(๒-๒-๒) 
   (Computer  for Research) 
   ศึกษาหลักการท างานของคอมพิวเตอร์  ภาษาที่ใช้วิเคราะห์
และสร้างโปรแกรมพ้ืนฐาน ส าหรับคอมพิวเตอร์  แหล่งโปรแกรมส าเร็จรูป  
ฝึกการปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอม-พิวเตอร์เพื่อการวิจัย 

 ยกเลิกรายวิชา 

๒๐๐  ๔๒๑  ภาษาอังกฤษส าหรับครู              ๒(๒-๒-๒) 
   (English  for Teachers) 
   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ศัพท์ทางการศึกษา  
การอ่านและเขียนเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การศึกษา 

 ยกเลิกรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา ๒.๓.๑ วิชาเอกสังคมศึกษา  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  พุทธศักราช ๒๕๕๖   
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๕๑  หน่วยกิต ๒.๓.๑วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ   ไม่น้อยกว่า  ๗๘  หน่วยกิต 
ก.  วิชาบังคับ  ๓๐  หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๐๑   ภูมิศาสตร์ส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๒   ประวัติศาสตร์ส าหรับครู   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๓   รัฐศาสตร์ส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๔  เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๕   สังคมวิทยาศาสนาส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖   รัฐประศาสนศาสตร์ส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๘   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙   การวิจัยทางสังคมศึกษาส าหรับครู  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐   การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕)
     

 ๑) วิชาบังคับ จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย                                           ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                      ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                            ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป                                           ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                      ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๓     จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                                        ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๙   ภูมิศาสตร์อาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 

ข.  วิชาเลือก  ๒๑  หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๑๑   สัมมนาสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๒   เหตุการณ์ปัจจุบัน  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๓   การปลูกฝังทางวัฒนธรรม  ๓(๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒๐   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ ๓ หน่วยกิต 
     ๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา   ๓(๓-๐-๖)  
 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร ๖ หน่วยกิต 
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หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  พุทธศักราช ๒๕๕๖   
๒๐๓  ๔๑๔   การปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรม  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๕   ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๖   วิทยาการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๗   พุทธธรรมาภิบาล  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๘   เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๙   ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๐   การเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๑   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๒   การปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๓   พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๔   การแปลความหมาย แผนที่ และภาพถ่าย  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๕   การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๖   สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๗    ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 

 ๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร    ๓(๒-๒-๕) 
     ๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ๓(๒-๒-๕)  
 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
     ๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น   ๓(๓-๐-๖) 
     ๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
 กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา ๓ หน่วยกิต 
     ๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา   ๓(๓-๐-๖) 
     ๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม   ๓(๓-๐-๖)  
 กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา ๕ หน่วยกิต 
     ๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๒(๒-๐-๔) 
 ๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก ๖ หน่วยกิต 
 ๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา   ๓(๐-๖-๖) 
๒.๓.๒ วิชาเลือกวิชาเอก ๔ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
     ๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน   ๒(๒-๐-๔)  
 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ 
     ๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                        ๒(๒-๐-๔)  
 กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา 
     ๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ   ๒(๒-๐-๔) 
 กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 ๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา         ๒(๑-๒-๓) 

  
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๑ 

ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา ๒.๓.๑ หมวดวิชาเอกสังคมศึกษา 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต วิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต  
 ๒๐๓  ๒๐๑     ประวัติศาสตร์ไทย  ๓(๒-๒-๕) 

 (Thai History) 
 วิวัฒนาการชาติ ไทยด้ านการเมืองและการปกครอง 
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์  
และสถานการณ์ชาติไทยในปัจจุบัน 

วิชาใหม ่

๒๐๓  ๓๐๒ ประวัติศาสตร์ส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
 (History  for  Teachers) 
 ศึกษาบ่อเกิดอารยธรรมตะวันออก  ประวัติศาสตร์ไทย  กลุ่ม
ประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกใกล้  เอเชียตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกกลาง   
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บ่อเกิดอารยธรรมตะวันตก ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัย
โบราณ   สมัยกลางและสมัยใหม่  ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอเมริกา บ่อเกิด
อารยธรรมในแอฟริกา การค้นพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  การวิเคราะห์
สภาพการณ์ของโลกและปัญหาปัจจุบัน  ความคิดรวบยอดและค่านิยมทาง
ประวัติศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
                    (Local History) 
 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่ม
ประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก กลุ่มประเทศยุโรป  
กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศแอฟริกา  
วิเคราะห์สภาพการณ์ของโลกและปัญหาปัจจุบัน แนวคิดและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย 

 

๒๐๓  ๔๑๕    ประชากรศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 (Population Studies) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  โครงสร้าง มาตรวัด องค์ประกอบทาง
ประชากรศาสตร์ ผลกระทบของการเพ่ิม และการลดปริมาณของประชากรโลก  
ภาวะการเจริญพันธ์ การย้ายถิ่นฐานของประชากร ส ามโนประชากรของไทย  

๒๐๓  ๒๐๓     ประชากรศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 (Population Studies) 
 แนวคิด  ทฤษฎี  โครงสร้าง  มาตรวัด องค์ประกอบทาง
ประชากรศาสตร์  ผลกระทบของการเพ่ิม  และการลดปริมาณของประชากร
โลก  ภาวการณ์เจริญพันธุ์  การย้ายถิ่นฐานของประชากร  ส ามโนประชากร

วิชาเดิม 
 
 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๒ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

นโยบายประชากรของไทย สถิติประชากร  ศึกษาหลักสูตรและการสอนประชากร
ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบกิจกรรม พัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนการสอนประชากรศึกษาให้สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ     

ของไทย  นโยบายประชากรของไทย  สถิติประชากร  ศึกษาหลักสูตรและการ
สอนประชากรศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การออกแบบกิจกรรม  
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนประชากรศึกษาให้สัมพันธ์กับวิชาอ่ืน ๆ 
การส ารวจด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามในพ้ืนที่โดยผู้เรียน 

 

๒๐๓  ๓๐๗   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
                (Sociology and Anthropology for Teachers) 
            ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
โครงสร้างและการจัดระเบียบทางสังคม  การพบปะสังสรรค์  กระบวนการทางสังคม  
วัฒนธรรม  การจัดล าดับชั้นทางสังคม  สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  สถาบันและบทบาท  พฤติกรรมร่วมสังคมแบบต่าง ๆ ประชากร การศึกษา  
กฎหมาย  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แนวคิดรวบยอดส าคัญ
และจ าเป็นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับการจัดการเรียนการสอน 

๒๐๓  ๒๐๔     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น     ๓(๓-๐-๖) 
 (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิด
ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสร้างและลักษณะของสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม 
กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับชั้นทางสังคม สถาบันและบทบาททาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกัน ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาส าหรับการเรียนการสอน 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย 

 
 

 ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย  ๓(๓-๐-๖) 
 (Asia History) 
 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง  
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติเอเชียกลาง ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการ
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค 

รายวิชาใหม่ 
 
 
 
 

 
 ๒๐๓  ๓๐๖    ภูมิศาสตร์กายภาพ   ๓(๓-๐-๖) 

 (Physical Geography) 
 สัณ ฐานของโลกและป รากฏ การณ์ ที่ เกิ ด เนื่ อ งจ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้าน

วิชาใหม่ 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๓ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

กายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค 
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) 
และการปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๓๐๓  รัฐศาสตร์ส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
 (Political  Science  for  Teachers) 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์ ทฤษฎี  
แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีความขัดแย้ง ระบบและลัทธิทาง
การเมือง อ านาจทางการเมือง รูปแบบ การปกครอง อุดมการณ์ทางการเมืองของ
ไทย พรรคการเมืองไทย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยการเมืองระดับท้องถิ่น ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางรัฐศาสตร์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                               ๓(๓-๐-๖) 
                   (Introduction to politics) 
                   ความหมาย ขอบข่ายและปรัชญาของรัฐศาสตร์ ทฤษฎี  
แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีความขัดแย้ง ระบบและลัทธิทาง
การเมือง อ านาจทางการเมือง รูปแบบ การปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง
ของไทย พรรคการเมืองไทย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย การเมืองระดับท้องถิ่น ความคิดรวบยอดและ
ค่านิยมทางรัฐศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ ที่เก่ียวกับวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา 

ปรับชื่อและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 
 
 
 

 
 

๒๐๓  ๓๐๘  เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่ ๓(๒-๒-๕) 
        (Mapping Technology and Reading the map) 
                  พ้ืนฐานความรู้ทางการอ่าน การแปลความหมายและเขียน
แผนที่ การเก็บข้อมูล และการแสดงข้อมูลทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมใน
แผนที่ ตลอดจนเทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ การ
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ การเลือกใช้แผนที่ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การ
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
 
 

วิชาใหม่ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๔ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

 
 

๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก  ๓(๓-๐-๖) 
 (The World History) 
 วิวัฒนาการ เหตุการณ์ และปัญหาของโลกยุคโบราณ ยุค
กลาง ยุคยุโรปครองความเป็นใหญ่ ยุคปัจจุบัน เน้นวิวัฒนาการด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

วิชาใหม่ 
 
 
 

 
 ๒๐๓  ๓๑๐     ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) 

 (Thailand Geography) 
 สภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร สภาวการณ์ทางการเกษตร การอุตสาหกรรม 
การค้า การคมนาคมขนส่ง และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 

วิชาใหม่ 
 
 

 ๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป                             ๓(๓-๐-๖) 
                    (European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโต
ของคริสต์ศาสนาและระบบศักดินา และการเปลี่ยนผ่านจากปลายสมัยกลาง
ไปสู่ต้นสมัยใหม่ นับตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการ
ปฏิวัติทางภูมิปัญญา การปฏิวัติ อุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส 
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่  ๑๙  ถึง ปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง 
และปัญหาส าคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
 
 
 

วิชาใหม่ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๕ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

๒๐๓  ๓๐๔ เศรษฐศาสตร์ส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
 (Economics for Teachers) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาค การบริโภค การผลิต การตลาด การออมและการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชน วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจในระบบปิดและระบบเปิด วิเคราะห์สภาพทาง
เศรษฐกิจ ข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) ทุนข้ามชาติ การค้าต่างตอบแทน ตลาดทุน  
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  
ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๐๓  ๓๑๒     เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
 (Introduction to Economics) 
 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาค การบริโภค การผลิต การตลาด การออมและการลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์กลไกทางเศรษฐกิจในระบบปิดและระบบเปิด  
วิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงเสรีทางการค้า (FTA) ทุนข้ามชาติ  
การค้าต่างตอบแทน ตลาดทุน สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความคิดรวบยอดและค่านิยมทาง
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมด้านเศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้ 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับชื่อและ 
ค าอธิบาย 

 
 
 
 

 ๒๐๓  ๓๑๓     จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                         ๓(๓-๐-๖) 
                    (environmental ethics) 
                   ปัญหาและการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์และการให้คุณค่าสิ่งแวดล้อมโดยใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งทางสังคมอันเนื่องมาจาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

วิชาใหม่ 

 ๒๐๓  ๓๑๔      พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖)                 
                    (Buddhist Philosophy for Education)  
                    แนวความคิดต่ าง ๆ ในพุทธปรัชญาและการอธิบาย
ความหมายของแนวความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ในอดีตและปัจจุบันตลอดจน
ทัศนคติของพุทธศาสนาที่มีต่อศาสนาอ่ืน ๆ 
 

วิชาใหม่ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๖ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

๒๐๓  ๓๐๙    การวิจัยทางสังคมศึกษาส าหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 (Social Studies Research for Teachers) 
 ศึกษาแนวทาง วิธีการ การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
ฝึกการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
สังคมศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

๒๐๓  ๔๑๘    การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
                     (Social Studies Research) 
  ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัย
ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝึกการออกแบบงานวิจัยที่เหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอื่น 

ปรับชื่อ 
วิชาและ
ค าอธิบาย 

 ๒๐๓  ๔๑๙ ภูมิศาสตร์อาเซียน   ๓(๓-๐-๖) 
 (Asean Geography)   
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของอาเซียน สภาพภูมิศาสตร์ของ
อ า เซี ยน  เกณ ฑ์ ใน ก าร พิ จ ารณ าแบ่ งภู มิ ภ าค ต่ า งๆ  ขอ งอ า เซี ย น   
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร อาชีพ และการคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน  
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน 

วิชาใหม่ 
 

 
 

๒๐๓  ๓๐๑  ภูมิศาสตร์ส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
 (Geography  for  Teachers) 
 ศึกษาความส าคัญ ของสภ าพทางธรรมชาติ ของโลกและ
ความสัมพันธ์ของภูมิภาค  ลักษณะภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศและทวีป  
ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์กับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการเมือง  
ศึกษาภูมิศาสตร์ของไทย  ลักษณะภูมิศาสตร์กับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนศึกษาภูมิศาสตร์
ชมพูทวีปยุคพุทธกาล ผลกระทบการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระบบนิเวศ ของโลก  
ความคิดรวบยอดและค่านิยมทางภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 

 
 

ยกเลิก
รายวิชา 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๗ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  ๓ หน่วยกิต  
 ๒๐๓  ๔๒๑    ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖) 

                   (America History) 
                   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาว
ยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสร้างชาติ การ
บุ ก เบิ ก ดิ น แด น ต ะวั น ต ก  (Manifest Destiny) ส งค ราม กล าง เมื อ ง 
สหรัฐอเมริการะหว่างสงครามโลก สงครามเย็นและปัญหาการเมืองยุค (๖๐-
๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 

วิชาใหม่ 

 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร  ๓ หน่วยกิต  
 ๒๐๓  ๓๑๕   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร ๓(๒-๒-๕) 

                    (National Resource and Population Development) 
 ความ ห ม าย  ป ระ เภ ท  ลั กษ ณ ะ  และขอบ เขต ขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  แน วน โยบายแห่ งรั ฐ  กฎหมาย  การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นโยบายการพัฒนา
ประชากร ภาวะประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ์
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบัน  ปัญหาประชากรไทยและการ
แก้ปัญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

วิชาใหม่ 
 
 
 
 
 

 ๒๐๓  ๔๒๒    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๒-๒-๕) 
       (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบาย
แห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วน

วิชาใหม่ 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๘ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

ร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืน การส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดถึงข้อตกลงและพันธกรณีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และการปฏิบัติ
ภาคสนาม 

 
 

 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ ๖ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๒๒   การปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับครู         ๓(๓-๐-๖) 
             (Local Government for Teachers) 
   ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการ
กระจายอ านาจ การปกครอง โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่น  
และรัฐบาล ระบบการบริหารของหน่วยการ ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนการศึกษากับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น           ๓(๓-๐-๖) 
  (Local Government) 
   ความหมาย ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นการ
กระจายอ านาจ การปกครอง โครงสร้างและรูปแบบของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และรัฐบาล ระบบการบริหารของหน่วยงาน การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การถ่ายโอนการศึกษากับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัญหาและอุปสรรคในการปกครองส่วนท้องถิ่น   

วิชาเดิม 
 

ปรับชื่อวิชา
และหน่วย

กิต 
 

๒๐๓  ๔๑๘  เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
                 (Sufficiency Economics and Education) 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฝึกการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การศึกษานอกสถานที่  กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่   

๒๐๓  ๔๒๔      เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
 (Sufficiency Economy and Education) 
 ความหมาย ความเป็นมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฝึกการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเรียนการสอน  
การศึกษานอกสถานที่ กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ด้วยการลงพื้นที่เพ่ือวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 
 
 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย 

 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๑๙ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

 กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา  ๓ หน่วยกิต  
๒๐๓  ๔๑๙   ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา              ๓(๒-๒-๕) 
  (Arts in Buddhism) 
   ศึกษาสิ่ งที่ มี คุณ ค่ าด้ านนวกรรม ศิลปกรรมในด้ านศิลปะ 
ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม นาฎศิลป์ วรรณศิลป์  พุทธ
ศิลป์ และวิถีชีวิตของไทยที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับ
โบราณ สถาน ศาสนสถาน  เพ่ื อให้ เกิดความตระหนักถึ งความส าคัญ ของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อสุนทรียภาพ ศิลปหัตถกรรม สภาพแวดล้อม และแนวทาง
อนุรักษ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๒-๒-๕) 
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญของศิลปกรรมในด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ ความสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนว
ทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

วิชาเดิม 
 
 
 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย 

๒๐๓  ๔๒๓    พระพุทธศาสนากับสังคม                ๓(๓-๐-๖) 
           (Buddhism and Society) 
   ศึกษาบทบาทหน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มี อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครอง 

๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖)
 (Buddhism and Society) 
 บทบาท หน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มี อิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองและการปกครอง 

คงเดิม 
 
 

 กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา  
 ๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖)                

 (Social Studies on Religion and Culture)                        
                ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะห์หลักสูตร การจัด
เวลาเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 
 

วิชาใหม่ 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๐ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

๒๐๓  ๔๑๑  สัมมนาสังคมศึกษา                      ๓(๒-๒-๕) 
  (Seminar on Social Studies) 
   ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาระการเรียนรู้  
สื่อและเทคโนโลยี ทางสังคมศึกษา ปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม ปัญหาหลักที่
เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือน ามาเป็นหัวข้อสัมมนา ตลอดจนศึกษา
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่น ามาใช้ในการ อธิบายปัญหาสังคม การศึกษานอกสถานที่
เป็นกรณีศึกษา 

๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
 (Seminar on Social Studies) 
 ศึกษารูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานที่
เป็นกรณีศึกษาด้านสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิต
เพ่ือพัฒนาทักษะร่วมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย 

 
 

 ๒.๓.๒  วิชาการสอนวิชาเอก   ๖  หน่วยกิต  
๒๐๓  ๓๑๐   การสอนสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 (Social Studies Teaching) 
 ศึกษาความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา  พัฒนาการของวิชาสังคม
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
การวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนาสื่อการ
สอนสังคมศึกษา การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา  การสาธิต
การสอน  การประเมินผลการสอน    

๒๐๓  ๔๑๗   การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
 (Teaching Social Studies) 
 ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา  พัฒนาการของวิชาสังคม
ศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  การวิเคราะห์หลักสูตร  เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้สังคมศึกษา  
การพัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษา  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการ
สอน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา การสาธิตการสอน การประเมินผลการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

วิชาเดิม 
 
 

ปรับชื่อ
ภาษาอังกฤษ

และ 
ค าอธิบาย 

 
 

๒๐๓  ๔๒๗  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา   ๓(๐-๖-๖) 
  (Independent Study on Social Studies) 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในกิจการทางพระ พุทธศาสนา  โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

๒๐๓  ๔๒๐   ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 
 (Independent Study in Social Studies) 
 ค้นคว้าวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ที่ สามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือผสมผสานทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในเชิงปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา  โดยความเห็นชอบและ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิชาเดิม 
 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย 

 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๑ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

 ๒.๓.๓  วิชาเลือกวิชาเอก   ๔  หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร  
๒๐๓  ๔๑๖  วิทยาการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน ๓(๓-๐-๖) 
 (Environmental Study for School and Community)  
  ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อม  บทบาท
ความรับผิดชอบต่อแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อม  วิทยาการการป้องกันภัยธรรมชาติ  กรณี ศึกษาจากเหตุการณ์สึนามิ  
โคลนถล่ม  พายุใต้ฝุ่น  พายุหิมะ  ภูเขาน้ าแข็งละลาย  แผ่นดินไหว 

๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน   ๒(๒-๐-๔) 
           (Environmental Study for School and Community)
 แนวคิดหลักการและความส าคัญการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศทางกายภาพ อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์กรการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน การจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน  

วิชาเดิม 
 
 

ปรับชื่อ 
หน่วยกิต

และ 
ค าอธิบาย 

 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์  
 ๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                ๒(๒-๐-๔) 

                   (Thai and Global Economy)  
                   ศึกษาความหมาย ลักษณ ะ กระแสโลกาภิ วัตน์ กับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจโลก
ต่อประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต FTA การเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี และ
ผลกระทบการค้าระหว่างประเทศ 

วิชาใหม่ 

 กลุ่มวิชาศาสนาและปรัชญา  
 ๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 

 (Comparative Religions) 
 ประวัติ หลักค าสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการศึกษา
เปรียบเทียบศาสนาต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจในศาสนาต่างๆ ด้านหลักค าสอน หลัก
ปฏิบัติและแนวทางในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

วิชาใหม่ 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๒ 

หลักสูตร ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
ค าอธิบายรายวิชาเดิม ค าอธิบายรายวิชาปรับปรุง  

 กลุ่มวิชาการสอนสังคมศึกษา  
 ๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)

 (innovation Teaching Media in Social Studies) 
  ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน 
ประเภทของสื่อที่เหมาะสม การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับ
การศึกษา การผลิตสื่อและ การประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

วิชาใหม่ 

๒๐๓  ๓๐๕   สังคมวิทยาศาสนาส าหรับครู ๓(๓-๐-๖) 
                 (Religious Sociology for Teachers) 
  สังคม  บทบาทของศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม  ศาสนากับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและศาสนากับการพัฒนาศึกษาก าเนิดและพัฒนาการ
ของศาสนาต่าง ๆ  ในแง่สังคมวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ 

 ยกเลิก
รายวิชา 

๒๐๓  ๔๒๑   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          ๓(๓-๐-๖)   
   (The Constitution of Kingdom of Thailand) 
   ศึกษาขอบเขต ที่มา และความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
วิเคราะห์พัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   สาระส าคัญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน   

 ปรับรวมกับ
วิชา

รัฐศาสตร์
เบื้องต้น 

๒๐๓  ๔๑๓   การปลูกฝังทางวัฒนธรรม              ๓(๓-๐-๖) 
  (Cultural Cultivation)  
   ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของวัฒนธรรม ประวัติความ
เป็นมา  ลักษณะ ประเภท ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทางวัฒนธรรม กฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเชื่อ ค่านิยม  
และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชาติ 

 ยกเลิก
รายวิชา 



มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์   ๑๒๓ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา๑ 
 

๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูสอนสังคมศึกษา 

๒. ด้านความรู้๒ 
บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 

๒.๑ ประวัติศาสตร์ 
 ๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
 ๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้ 
 ๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 ๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา 

 ๒.๒  ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
 ๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 ๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 ๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
 ๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

 ๒.๓ รัฐศาสตร ์นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร์ 
 ๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
 ๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
 ๓) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
 ๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 ๕) การเมืองการปกครองไทย 
 ๖) ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 
 ๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ 

 ๒.๔ ศาสนาและปรัชญา 
 ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความรู้พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ 
 ๒) จริยศาสตร์ 
 ๓) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ๔) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล 

                                                 
๑ ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
๒ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๔ 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และน าความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องใน

ศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มี
ความเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการ

รับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจากผู้ เรียนระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลายทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 

(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal)และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
๖.๒ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับผู้เรียนที่หลากหลายทั้งที่มีความสามารถ

พิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
๖.๓ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ 

วิชาเอกคู่ 
๑. วิชาเอกภาษาไทย 

บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว 

๒. วิชาเอกสังคมศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษาท่ีเป็นวิชาเอกเดี่ยว 

๓. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิชาเอกเดี่ยว 

๔. วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาต่างประเทศท่ีเป็นวิชาเอกเดี่ยว 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๕ 

ตารางจัดกลุ่มรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง (หลักสตูร ๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ด้านความรู ้
บูรณาการความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี ้

มาตรฐานความรู้ รายวิชาคณะครุศาสตร์ 
๑. ประวัติศาสตร์ 
 ๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
 ๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต/้เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้ 
 ๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 ๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา 

วิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย                  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย            ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก             ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป       ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖)  

๒.  ภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และประชากร 
 ๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 ๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 ๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
 ๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 
 

วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๙   ภูมิศาสตร์อาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพฒันาประชากร   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔) 

๓. รัฐศาสตร์ นิติศาสตร ์สังคมวิทยา และ 
เศรษฐศาสตร์ 
 ๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
 ๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
 ๓) ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
 ๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 ๕) การเมืองการปกครองไทย 
 ๖) ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 
 ๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 ๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
 ๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ 

วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                          ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                   ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกจิไทยกับเศรษฐกิจโลก            ๒(๒-๐-๔)
  
 
 
 
 
 

๔. ศาสนาและปรัชญา 
 ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒) พุทธประวัติ ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
การเผยแผ่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาใน

วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๓   จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๖ 

มาตรฐานความรู้ รายวิชาคณะครุศาสตร์ 
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
 ๓) จริยศาสตร์ 
 ๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล 

วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖) 

๕. ทักษะการสอนสังคมศึกษา วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 
วิชาเลือก ๗ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๗ 

 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (ฉบับที่ (๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (ฉบับที่ (๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 -  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน 
  ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
 -  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนและการเทียบโอน 
  ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การโอนและ 
  การเทียบโอนผลการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ 
  วิปัสสนากัมมัฏฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ  
  พุทธศักราช ๒๕๔๑ 
 -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม 
  พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจส าหรับนิสิต 
  ปฏิบัติศาสนกิจ ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
  คณะครุศาสตร์(หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๘ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๒๙ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๓ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๖ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๗ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๘ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๓๙ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๓ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๖ 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๗ 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๘ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๔๙ 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๓ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๖ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๗ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๘ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๕๙ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๓ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๔ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๕ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๖ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๗ 

 
 
 
 
 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์  

(๕ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๖๙ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๐ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๑ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๒ 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๓ 

 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๕ 

บันทึกข้อเสนอแนะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖  
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายชื่อคณาจารย์ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน ที่เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ 
๑. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๒. พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่  หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก  หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๖. อาจารย์พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ  หัวหน้าภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 
๗. พระปริยัติวโรปการ,ดร.   อาจารย์ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 
๘. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๙. พระมหาสหัส ฐิตสาโร,ผศ.   อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๑๐. พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม   อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๑๑. พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร.   อาจารย์ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 
๑๒. พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๑๓. พระมหาสาโรจน์ สารโรจโน   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๑๔. พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร.   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๑๕. พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาล ศิริวัฒน์  อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินถา ศิริวรรณ  อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ จีรภัทร์  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ ์
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหมาย ดูยอดรัมย์ อาจารย์ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา 
๒๔. อาจารย์เกษม แสงนนท ์   อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ 
๒๕. อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา   อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๒๖. ดร.บุญมี พรรษา    อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
๒๗. พระครูสิริภูรินิทัศน์    วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒๘. อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒๙. อาจารย์สมเดช นามเกตุ   วิทยาลัยเขตหนองคาย 
๓๐. อาจารย์ลิขสิทธิ์ สิงห์งอย   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
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๓๑. พระปลัดณัฐพนธ์ วิริโย,ดร.   วิทยาเขตสุรินทร์ 
๓๒. พระกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร.   วิทยาเขตพะเยา 
๓๓. พระมหาค าพันธ์ ปภากโร   วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
๓๔. อาจารย์อนุสรณ์  นางกะราช   วิทยาเขตขอนแก่น 
๓๕. อาจารย์ไพศาล ศรีวิชัย   วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๓๖. อาจารย์ประเด่น แบนปิง   วิทยาลัยงสงฆ์ล าพูน 
๓๗. พระครูวิจิตรศุภการ    วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
๓๘. อาจารย์บรรยวัสถ์ ฝางค า   วิทยาเขตอุบลราชธานี 
๓๙. พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก    วิทยาเขตแพร่ 
๔๐. อาจารย์รุ่งอรุณ อบเชย   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๔๑. พระทิพย์ สิริธมฺโม    เลขานุการส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๔๒. พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี   นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๓. พระครูสังฆรักษ์จักกฤษณ์ ภูริปญฺโญ  นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๔. พระพรชัย วรปญฺโญ    นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๕. พระธนากร วชิรธมฺโม    นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๖. พระสุรชัย สุรชโย    นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๗. พระมหาประยูร ธีรวโร   นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 
๔๘. นายอุทิศ การเพียร    นักวิชาการศึกษา ส านักงานคณบดี 

 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) หลักสูตร
ปรับปรุงประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) หมวดวิชาชีพครู 
 ดร.พรศรี ฉิมแก้ว  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ คุรุสภา 
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสังคมศึกษา 
 ๑. รองศาสตราจารย์ มัณฑรา ธรรมบุศย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม/ 
        คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและ 
        มาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญาและ 
        ประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๓.  ดร.มนตรี ววิาห์สุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ผู้บริหาร คณาจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร และผู้เข้าร่วมการประชุม   พร้อมกัน ณ ห้อง
ประชุมคณะครุศาสตร์ 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล, ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ น าบูชาพระรัตนตรัย 
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์  สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาร น าเสนอการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตร ๕ ปี (หลักสูตรปรับปรุง) 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการน าเสนอการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 

๒๕๕๖ หลักสูตร ๕ ปี ตรวจสอบเอกสาร สอบถามข้อสงสัย และให้ความเห็นและข้อเสนอต่อผู้บริหาร คณาจารย์ 
คณะครุศาสตร์ พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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๑. หมวดวิชาชีพครู  
ดร. พรศรี ฉิมแก้วกล่าวว่า คุรุสภามีการปรับมาตรฐานใหม่และอยู่ในกระบวนพิจารณาใหม่อีกครั้งและคุรุ

สภาไม่เพียงควบคุมเฉพาะวิชาชีพเท่านั้นยังควบคุมการจัดการศึกษาวิชาเอกด้วย       อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และเห็นด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรพุทธ-ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งโครงสร้าง
ใหม่วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจ านวน ๔๖ หน่วยกิตนั้นก็เหมาะสม แต่ที่เน้นคือเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือความ
เป็นครู และเน้นค าอธิบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ที่จะต้องให้
มีในค าอธิบายรายวิชา 

 มาตรฐานใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาคือปรัชญาการศึกษา และที่ขาดคือเรื่องภาษาและวัฒนธรรม 
 ค าอธิบายรายวิชาให้เพ่ิมสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ไว้ในประเด็นของการจัดการเรียนรู้ 
 เน้นการประกันคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือให้ตรงกับมาตรฐาน และเสนอให้เพ่ิมการประกันคุณภาพเป็น

รายวิชาหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ 
 ค าอธิบายรายวิชาต้องสะท้อนให้เห็นความเป็นครู ซึ่งมาตรฐานใหม่จะมี ๑๑ มาตรฐานจากเดิม ๙ 

มาตรฐานซึ่งมาตรฐานใหม่ที่เพ่ิมคือคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 อย่างไรก็ตามจะต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ 
รองศาสตราจารย์ มัณฑรา ธรรมบุศย์ให้ปรับหน่วยกิตหมวดวิชาชีพเป็น ๓ หน่วยกิตและภาพรวมเหมาะสม

แล้วมีการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมเล็กน้อย ไม่ให้ซ้ าซ้อนกันและเสนอปรับค าอธิบายรายวิชาให้เข้า
กับมาตรฐานทั้ง ๑๑ มาตรฐานของคุรุสภา 

๒. การจัดการเรียนการสอน วิชาเฉพาะสาขา 
คณะกรรมการ สอบถามเพ่ิมเติมถึงการจัดการเรียนการสอน วิชาเฉพาะสาขา จากการที่ดูตารางการจัดการ

เรียนการสอนและค าอธิบายราย วิชาเฉพาะสาขาและเห็นชอบด้วยกับรายวิชาเฉพาะสาขาและเสนอให้ปรับปรุง
รายวิชาบังคับและวิชาเลือก และปรับค าอธิบายรายวิชาบ้างเล็กน้อย 

 
๓.  โครงสร้างหลักสูตร 
คณะกรรมการ เห็นชอบด้วยกับโครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งโครงสร้างใหม่

วิชาชีพครูไม่น้อยกว่าจ านวน ๔๖ หน่วยกิตนั้นก็เหมาะสม ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขา
จ านวน ๗๘ หน่วยกิตก็เหมาะสม 

๔. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนะเฉพาะโครงสร้างวิชาและรายวิชาเฉพาะสาขาดังนี้ 
 ๑) โดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิที่วิพากษ์หลักสูตรเห็นชอบกับโครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรพุทธศาสตร

บัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๖  
 ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิให้ดูรายละเอียดของรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 

  ๓) ในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเห็นว่าควรให้มีอาจารย์หลักสูตรให้ครบตามกลุ่มสาระของสังคม
ศึกษาอย่างน้อย ๔ กลุ่มสาระ คือ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  

๕. การจัดกลุ่มรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมรายวิชาเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาครุ

ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา ดังนี้ 
มาตรฐานความรู้ รายวิชาคณะครุศาสตร์ 

๑. ประวัติศาสตร์ 
 ๑) ประวัติศาสตร์ไทย 

วิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๑ ประวัติศาสตร์ไทย                  ๓(๓-๐-๖) 
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 ๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต/้เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้ 
 ๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป 
 ๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา 

๒๐๓  ๒๐๒ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น          ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตร์เอเชีย            ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ ประวัติศาสตร์โลก             ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑   ประวัติศาสตร์ยุโรป       ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๑ ประวัติศาสตร์อเมริกา  ๓(๓-๐-๖)  

๒.  ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
 ๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
 ๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
 ๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที่ 
 ๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 
 

วิชาบังคับ ๑๒ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๓ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตร์กายภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๘ เทคโนโลยีแผนที่ และการแปลความหมายแผนที่   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๑๙   ภูมิศาสตร์อาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติกับการพฒันาประชากร   ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๓ สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔) 
 

๓. รัฐศาสตร์ นิติศาสตร ์สังคมวิทยา และ 
เศรษฐศาสตร์ 
 ๑) ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
 ๒) ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 
 ๓) ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 
 ๔) ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
 ๕) การเมืองการปกครองไทย 
 ๖) ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 
 ๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 ๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 
 ๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ 

วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๒๐๔ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                          ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๒ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                   ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๖ การปกครองส่วนท้องถิ่น  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๔ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๕ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก            ๒(๒-๐-๔)
  
 
 
 
 

๔. ศาสนาและปรัชญา 
 ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๒) พุทธประวัติ ค าสอนของพระพุทธเจ้า 
การเผยแผ่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาใน
วัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ 
 ๓) จริยศาสตร์ 
 ๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือศาสนาสากล 

วิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๓๑๓   จริยธรรมสิ่งแวดล้อม                ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๔ พุทธปรัชญาการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก ๘ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๖ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๔๒๗ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓(๓-๐-๖) 

๕. ทักษะการสอนสังคมศึกษา วิชาบังคับ ๙ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๑๗ การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๗๙ 

๒๐๓  ๔๑๘ การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๔๒๐ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) 
วิชาเลือก ๗ หน่วยกิต 
๒๐๓  ๔๒๙ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๑ สัมมนาสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

  
 เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม  
 
 
  เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

 
(พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ประธานที่ประชุม 
 

 
(ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก) 

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 
เลขานุการภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

ผู้บันทึกการประชุม 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี)  

สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๑ 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๖๐๑๑-๐๑๕๐๐-๑๘-๑ 

 
๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 

สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  นักธรรมเอก  
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก  

ระดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปริญญาตรี พธ.บ. (สังคมศึกษา) ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท ศศ.ม. (สังคมศึกษา) ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่........../............. ลงวันที่ ......................................... 
 

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ ประสบการสอนปริญญาตรี 

๑ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๒ รายวิชาเศรษฐศาสตร์ส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๓ รายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๔ รายวิชาพระพุทธศาสนากับสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๕ รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๖ รายวิชาศาสนาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๗ รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
๘ รายวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๙ รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๐ รายวิชาประวัติศาสตร์โลก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑๑ รายวิชาสัมมนาทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๔.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
๑   
๒   

  



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๒ 

๔.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 
๑   
๒   

 

๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ งานวิจัย 

- 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 

- 
 ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๓ 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕-๑๔-๕ 

 

๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  นักธรรมเอก, ป.ธ.๗  
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก 

ระดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปริญญาเอก Ph.D. (Social Science) ๒๕๕๓ Magadh University, India 

 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่..../๒๕๔๔   ลงวันที่ ๑๕ มกราคมคม ๒๕๔๔ 
 

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ ประสบการสอนปริญญาตรี 
๑ พระสุตันปิฎก ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๒ ธรรมประยุกต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๓ ความเป็นครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๔ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๕ ธรรมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๖ การสอนสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๔.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๒   

 ๔.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 
๑   
๒   

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๔ 

๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ งานวิจัย 
       ๑. งานวิจัยเรื่อง “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๐” (ตามสัญญาเลขท่ี ๐๓๓/๒๕๕๔) 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 
       ๑. บทความวิชาการเรื่อง “ค าสอนเกี่ยวกับการศึกษาในพระไตรปิฎก” 
 ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  
       ๑. หนังสือเรื่อง ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก (ผ่านการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 
       ๒. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง ประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (ผ่านการขอต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี ๒๕๕๒) 
       ๓. หนังสือเรื่อง นิทานอิงธรรมะ เล่ม ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๕ 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  นายรุ่งอรุณ อบเชย 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๖๔๐๖-๐๐๓๙๖-๕ 

 

๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  น.ธ.เอก, ป.ธ.๖ 
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก  

ระดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปริญญาตรี ศษ.บ. (ประถมศึกษา) ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและการสอนสังคม

ศึกษา) 
๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ ประสบการสอนปริญญาตรี 
๑ รายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 
๒ รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 
๓ รายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 
๔ รายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 
๕ รายวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 

 ๔.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
๑   
๒   

  
๔.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 

๑   
๒   

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๖ 

๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ งานวิจัย 

- 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 

- 
 ๕.๓ หนังสือ/ต ารา 

๑. หนังสือเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : Curriculum Development. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

๒. หนังสือเรื่อง ความเป็นครู : Teacher Ship. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๗ 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ๓-๖๒๐๕-๐๑๐๖๔-๔๑-๖ 

 

๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  นักธรรมเอก, ป.ธ.๕  
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก 

ระดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ ประสบการสอนปริญญาตรี 
๑ รายวิชาสังคมวิทยาศาสนาส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๒ รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๓ รายวิชาจิตวิทยาในพระไตรปิฎก ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๔ รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗ 
๕ รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๖ รายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๗ รายวิชาศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๔.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
๑   
๒   

 ๔.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 
๑   
๒   

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๘ 

๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ งานวิจัย 

- 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 

- 
 ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  

- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๘๙ 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ/นามสกุล/ฉายา  นายเนาวรัตน์ หอมขจร  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๓-๖๐๐๒-๐๐๑๓๒-๘๓-๐ 

 

๑. ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
สังกัด  วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
๒.๑ คุณวุฒิทางธรรม  นักธรรมเอก, ป.ธ.๗ 
๒.๒ คุณวุฒิทางโลก 

ระดับ คุณวุฒิ ปีท่ีส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 

๔. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง) 
 ๔.๑ ประสบการสอนปริญญาตรี 
๑ รายวิชาการจัดการสาธารณูปการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒ รายวิชาการผลิตสื่อการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๓ รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๔ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
๕ รายวิชาภูมิศาสตร์ส าหรับครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๖ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการบริหารรัฐกิจ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๗ รายวิชาเทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ๔.๒ ประสบการณ์สอนปริญญาโท 
๑   
๒   

 ๔.๓ ประสบการณ์สอนปริญญาเอก 
๑   
๒   

 



  

มคอ.๒ สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มจร.   ๑๙๐ 

๕. ผลงานทางวิชาการ 
 ๕.๑ งานวิจัย 

- 
 ๕.๒ บทความทางวิชาการ 

- 
 ๕.๓ หนังสือ/ต ารา  

- 
 

 
 
 

 


