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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=)
(หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน/คณะศึกษาศาสตร>/ภาควิชาวิชาการศึกษา

หมวดที่ 1 ขKอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปI)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อยdอ (ภาษาไทย)
: ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Social Studies)
ชื่อยdอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Social Studies)
3. วิชาเอก
ไมdมี
4. จำนวนหนMวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
151 หนdวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปI
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใชR
การจัดการเรียนการสอนเปlนภาษาไทย
5.4 การรับเขRาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตdางชาติ
5.5 ความรMวมมือกับสถาบันอื่น
เปlนหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหRปริญญาแกMผูRสำเร็จการศึกษา
ใหqปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปI) (หลักสูตรใหมd พ.ศ.
2562)
6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2562
วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562
วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.4 มีผลบังคับใชqตั้งแตdภาคการศึกษาที่ 1 ปIการศึกษา 2562
7. ความพรRอมในการเผยแพรMหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะไดqรับการเผยแพรdเปlนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร>และสาขาศึกษาศาสตร> (หลักสูตรสี่ปI) พ.ศ. 2562 ในปIการศึกษา
2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. นักวิชาการการศึกษา
3. พนักงานในหนdวยงานของภาครัฐและเอกชน
4. นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและตdางประเทศ
5. นักสันติศึกษาทางสังคมและศาสนาวัฒนธรรม
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9. ชื่อ-ฉายา นามสกุล ตำแหน6งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยDผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยDประจำหลักสูตร
สำหรับเปMดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก6น
ลำดับ
ตำแหน6ง
สำเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ เลขประจำตัวประชาชน
ทาง
ชื่อ-ฉายา นามสกุล
สถาบัน
(สาขาวิชาเอก)
ปWที่จบ
วิชาการ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย.2562
1
3-4099-00296-xx-x
อาจารย0 นายสุทธินันท0 พรมพันธุ0ใจ
ศน.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2553
ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2551
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย.2562
อาจารย0 นายกิตติยานนท0 วรรณวงศ0 ร.ม. (รัฐศาสตร0)
2
1-4011-00006-xx-x
ม.รามคำแหง
2559
ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2551
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย.2562
3
1-4099-00468-xx-x
อาจารย0 นายศุภฤกษ0 ตVอพันธ0
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.ปทุมธานี
2561
ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2555
พระปลัดวสันต0 ธีรวโร
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย.2562
อาจารย0
4
1-3706-00008-xx-x
(เกษงาม)
ร.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2560
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย.2562
5
1-4009-00102-xx-x
อาจารย0 นายสุทธิพงษ0 สายาพัฒน0
ศน.ม. (รัฐศาสตร0การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
2555
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) ม.มหาสารคาม
2552
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกAน
11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1) สั งคมโลกปG จจุ บั น มี ค วามเปลี่ ยนแปลงดI านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง อยA าง
รวดเร็ว มีการลงทุนขIามชาติอยAางกวIางขวางและตAอเนื่อง
2) เปP นสังคมโลกาภิ วัตนQ การเดินทาง การติดตAอถึงกันเปP นไปอยAางสะดวกและรวดเร็ว
จึงทำใหIเกิดผลกระทบตAอการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
3) มีความกIาวหนIาในดIานการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขIอมูลระหวAางกันทั่วโลก เกิดความ
ตื่นตัว ของเทคโนโลยีการสื่อสาร
4) มีการแขAงขันทางดIานความรูI เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำใหIหนAวยงานตAางๆ ตIอง
ปรับนโยบายและกลยุทธQการทำงาน เพื่อใหIสามารถรองรับการแขAงขันในระดับสากล
5) มี การกำหนดมาตรฐานวิ ชาชี พตามขI อบั งคั บของสำนั กงานเลขาธิ การคุ รุสภา วA าดI วย
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 รวมทั้งการกำหนดคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของหนAวยงานที่เกี่ยวขIองตAางๆ
11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) สังคมปGจจุบันเปPนโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตกไดI
เขIามามีบทบาทตAอคนไทยมากยิ่งขึ้น
2) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของกระแสวั ฒ นธรรม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ไดI รั บ กระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากขึ้น ตIองใชIวิจารณญาณการรับรูIขIอมูลขAาวสาร
3) สังคมมีการแขAงขันกันสูงทุกรูปแบบและกAอใหIเกิดการเปลี่ยนแปลงในดIานตAางๆ
4) สั งคมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงดI านวั ต ถุ อ ยA า งรวมเร็ ว มี ค วามจำที่ จ ะนำหลั ก คำสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชIในชีวิตประจำวัน พรIอมกับการอนุรักษQสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไวIไดI
12. ผลกระทบจากข?อ 11 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดIวยปGจจัยสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดIานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่
ระบุในขIอ 11 คณะศึกษาศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงไดIดำเนินการยกรAางหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั งคมศึ ก ษา ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ และ
ตลาดแรงงานในโลกปGจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา การเรียน
การสอนในหลักสูตรมุAงเนIนการเรียนรูIของผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง (Child-centered learning) และ
สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรูI ทักษะทางปGญญา ทักษะความสัมพันธQระหวAางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหQเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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ทั กษะการจัดการเรียนรูI เพื่ อใหI ไดIบั ณ ฑิ ตที่ มีคุณ ภาพ มี ความสามารถในการประกอบอาชีพ เปP น
บุคลากรทางการศึกษาดIานสังคมศึกษา หรือทำงานในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรืออาชีพ
อื่นๆ ที่เกี่ยวขIองกับการศึกษา หรือศึกษาตAอในระดับบัณฑิตศึกษาอยAางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งจะเปPนกำลังสำคัญทางดIานการศึกษาของประเทศตAอไป
12.2 ความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย มี พั น ธกิ จ ที่ ส ำคั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรูI
ความสามารถและประสบการณQในวิชาชีพครู มีความพรIอมสำหรับการสอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม
ศี ล ธรรม และจริย ธรรม มี ค วามคิ ด สรIางสรรคQ มี ค วามสามารถในการวิจั ย มี ค วามพรIอ มตA อ การ
เปลี่ยนแปลงและเรียนรูIตลอดชีวิต
1) ด?านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอยAาง
เดียวมาเปPนแบบยึดตัวผูIเรียนเปPนสำคัญ คือ การใหIนักศึกษามีสAวนรAวมในการแสดงความคิดเห็น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ด?านการวิจัย ใหIความสำคัญในการคIนควIาและวิจัย เพี่อใหIผูIศึกษารูIจักการคIนควIาและ
การทำวิจัย จึงไดIจัดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูIเขIามาในทุกหลักสูตร
3) ด?านบริการวิชาการแกRสังคม จัดกิจกรรมเปPนประจำ การทัศนศึกษานอกสถานที่
การอภิปรายหรือ ปาฐกถา โดยใหIนักศึกษาไดIมีสAวนรAวมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนา
ทางวิชาการ เปPนตIน
4) ด?านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชAน จัดกิจกรรมรAวมกับหนAวยงาน องคQกร และชุมชนทIองถิ่น เปPนตIน
13. ความสัมพันธ5 (ถ?ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปYดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปYดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุAมวิชาพระพุทธศาสนา
2.2 กลุAมวิชาชีพครู เปsดสอนโดยคณะศึกษาศาสตรQ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอื่นต?องมาเรียน
-ไมAม-ี
13.3 การบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกวิชาดำเนินการโดยการมีสAวนรAวมของอาจารยQประจำหลักสูตรที่เจอ
ปGญหาในการสอน ในตัวรายวิชาที่ตIองปรับใน มคอ.3 และนำมารวบรวมใน มคอ.5 เพื่อดำเนินการใน
รายวิชาที่ตIองการแกIไขไวIใน มคอ.7 ดIวย และในดIานการกำหนดอาจารยQผูIสอน การตรวจสอบการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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วัดผลประเมินผลการเรียน การวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูIความเปPนครูใหIแกAนักศึกษา โครงการจิตอาสา โครงการที่บูรณาการในชั้นเรียน และมีหนAวยงาน
กลางคือ กองกิจการนักศึกษาและทะเบียน ใหIการสนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตาราง
สอบ ประชุมหารือ รวมทั้งการสAงผลการเรียนอยAางมีระบบ
14. ลักษณะสาขา
สาขาครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQเปPนศาสตรQที่วAาดIวยการเตรียมความพรIอมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษากAอนประจำการและสAงเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการใหIมี
ความรูIและมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เปPนผูIยึดมั่นในคAานิยม อุดมการณQมีจิตวิญญาณความเปPนครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐไดIกำหนดยุทธศาสตรQชาติระยะ 20 ปw โดยเนIนเปxาหมายการ
สรIางกำลังคนที่มีคุณภาพ เปPนคนเกAง และคนดี มีขีดความสามารถในการแขAงขันและความสามารถใน
การสรIางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQ ในเอกสารฉบับนี้ จึง
มุA งเนI นการยกระดับ คุ ณ ภาพการผลิตบั ณ ฑิ ตครู ใหI เปP น วิชาชีพ ชั้น สูงมี บ ทบาทในการสรIางครูที่ มี
คุณภาพที่นำไปสูAการสรIางกำลังคนที่มีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตรQชาติ ดIวยการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เปPนพลวัต และความกIาวหนIาของเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกระทบ ตAอการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21
ของมนุ ษ ยQ ตลอดจนพั ฒ นาการของวิ ท ยาการใหมA ที่ เปP น ศาสตรQบู รณาการ และ ขI ามวั ฒ นธรรม
เปx า หมายของการปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรQ /ศึ ก ษาศาสตรQ ค รั้ งนี้ จึ งมุA งเนI น ที่ ก ารสรI า ง
หลักสูตรใหIมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรQการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูIในโลกดิจิทัล
ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQ (มคอ. 1) ฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นโดยอิงงานวิจัยในอดีตที่
พบวAามีความซ้ำซIอน ของโครงสรIางรายวิชา รวมทั้งอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ตAาง ๆ ในสากลที่ มีความกIาวหนIา ในการผลิตบัณ ฑิ ตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณQของผูIเกี่ยวขIองในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ
ครู (มคอ. 1) นี้ อยูAภายใตIหลักการสำคัญ หลายประการ ไดIแกA 1) แนวคิดของการจัดทำหลักสูตร
วิชาชีพครูเปPนหลักสูตรบูรณาการ และเปPนหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกวAาหลักสูตรอิงเนื้อหา เนIน
สมรรถนะการเรียนรูIดIวยตนเอง และการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผูIเรียน 2) การกำหนด
โครงสรIางหลักสูตรมีความยืดหยุAน และตอบสนองความตIองการของการใชIครูในโลก ปGจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งความตIองการของผูIเรียน 3) การกำหนดโครงสรIางหลักสูตร ไดIใหIสถาบันผลิตครู มี
อิสระในการสรIางหลักสูตรผลิตครูที่เหมาะสมกับอัตลักษณQและสภาพบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา
โดยยึดผลลัพธQการเรียนรูIซึ่งกำหนดขึ้นสำหรับแตAละกลุAมสาขาเปPนเปxาหมายรAวม ตลอดจนกำหนด
โครงสรIาง หลักสูตรใหIมีความยืดหยุAนและสะทIอนอัตลักษณQ ของผูIเรียน 4) การสAงเสริมการจัดทำ
หลักสูตรรายวิชา ที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชIสื่อเทคโนโลยีซึ่งสอดคลIองกับ
การเรียนรูIในโลกดิจิทัล 5) การสAงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการ
สอนที่ ท ำใหI ผูI เรี ย นมี ส มรรถนะ ทางวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต วิ ญ ญาณและอุ ด มการณQ ค วามเปP น ครู และ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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คุณสมบัติที่สอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การสAงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรที่เขIมขIนเพื่อใหIผูIเรียนมีคุณลักษณะตามเปxาหมาย ของหลักสูตร
15. วัตถุประสงค5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มี ค วามรูI ค วามเขI า ใจดI า นการสอนพระพุ ท ธศาสนาและการสอนศี ล ธรรม สามารถ
ประยุกตQใชIการสอนสังคมศึกษารAวมกับพุทธวิทยาการศึกษาไดIอยAางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเปPน
แบบอยAางแกAสังคมและเปPนประโยชนQตAอสAวนรวม รAวมกิจกรรมการบำเพ็ญตนเพื่อสAวนรวม กิจกรรม
การอนุรักษQสิ่งแวดลIอม กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน
2. มีความรูIความสามารถและทักษะการสอนสังคมศึกษา เพื่อการเผยแผAพระพุทธศาสนา
สามารถประยุกตQใชIหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนการสอน
3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู มีศักยภาพในการพัฒนา
งานในหนIาที่ครู สามารถดำรงชีวิตอยูAรAวมกับผูIอื่นในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายอยAางเหมาะสม
4. เปPนผูIมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดีในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการทำงานเปPนทีม สามารถใชIสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการรAวมสรIางสรรคQนวัตกรรมดIานวัฒนธรรมและภูมิปGญญาไทย มีทักษะการจัดการ
เรียนรูIที่เนIนผูIเรียนเปPนศูนยQกลางโดยคำนึงถึงความแตกตAางระหวAางบุคคลของผูIเรียน และมีความใฝ{รูI
และเรียนรูIดIวยตนเองตลอดชีวิต
5. เปPนผูIมีสุขภาพกาย สุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี รูIจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกาย
อยAางสม่ำเสมอ ไมAเสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา มีความมั่นใจในตัวเองและกลIาแสดงออกอยAางเหมาะ
สม รAาเริง แจAมใส มีมนุษยสัมพันธQที่ดีตAอผูIอื่น

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เปPนหลักสูตรที่มุAงผลิตบัณฑิตใหIมีความรูI
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในดIานการสอน ปฏิบัติหนIาที่ความเปPนครูผูIสอน
วิทยาการเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสอนศีลธรรมโดยยึดผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง ผลิตบัณฑิตที่มี
ปรีชาสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรูIและภูมิธรรม ดำเนินชีวิตดIวยปGญญาบนพื้นฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตรQทางการสอน เปPนบัณฑิตที่มีความรอบรูI
กลIาคิด กลIาทำ กลIาวิพากษQอยAางมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครู
1.2 ความสำคัญ
1.2.1 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ใหI มี ค วามรอบรูI ทางดI า นการสอนสั ง คม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี
จรรยาบรรณสำหรับครู
1.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ (Capability) ทั้งภูมิรูIและภูมิธรรม บูรณาการสังคมศึกษากับ
ศาสตรQทางการสอน เปPนบัณฑิตที่พึงประสงคQ
1.3 วัตถุประสงค5
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มี ค วามรูI ค วามเขI า ใจดI า นการสอนพระพุ ท ธศาสนาและการสอนศี ล ธรรม สามารถ
ประยุกตQใชIการสอนสังคมศึกษารAวมกับพุทธวิทยาการศึกษาไดIอยAางมีประสิทธิภาพ
2. มีความรูIความสามารถและทักษะการสอนสังคมศึกษา เพื่อการเผยแผAพระพุทธศาสนา
สามารถประยุกตQใชIหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนการสอน
3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู มีศักยภาพในการพัฒนา
งานในหนI า ที่ ค รู สามารถดำรงชี วิ ต อยูA รA ว มกั บ ผูI อื่ น ในสั งคมที่ มี วั ฒ นธรรมหลากหลายอยA า ง
เหมาะสม
4. เปPนผูIมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการทำงานเปPนทีม สามารถใชIสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการรAวมสรIางสรรคQนวัตกรรมดIานวัฒนธรรมและภูมิปญ
G ญาไทย มีทักษะการจัดการเรียนรูIที่เนIน
ผูIเรียนเปPนศูนยQกลางโดยคำนึงถึงความแตกตAางระหวAางบุคคลของผูIเรียน
1.4 ผลการเรียนรูร? ะดับหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ไดIกำหนดผลการเรียนรูI ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคQที่กำหนดไวIขIางตIน ที่สอดคลIองกับวิสัยทัศนQของมหาวิทยาลัยและคณะ
ตลอดจนความตIองการของผูIมีสAวนไดIสAวนเสียกลุAมตAาง ๆ ซึ่งประกอบดIวยผูIประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนศิษยQเกAา ศิษยQปGจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชาและผูIบริหารของสถาบัน ดังนี้
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ปaการศึกษาที่
ความคาดหวังของผลลัพธ5การเรียนรู?เมื่อสิ้นปaการศึกษา
1
เขIาใจภาระงานครูสามารถนำหลักศาสนพิธีทางพุทธศาสนามาประยุกตQใชIเสริม
ทักษะวิทยาการสอนและการจัดการเรียนรูI เปPนผูIมีจิตวิญญาณความเปPนครูดำรง
ตนตามหลั ก ธรรมทางศาสนา สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
ประยุ ก ตQ ใ ชI น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา รูI เ ขI า ใจ
ประวั ติ ศ าสตรQ แ ละวั ฒ นธรรมไทย รูI เขI า ใจสภาพสั ง คมวิ ท ยา หลั ก การทาง
เศรษฐศาสตรQ รูIหลักกฎหมายและวิธีการตAอตIานการทุจริต
2
เขIาใจภาระงานครูมีทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูI สามารถประยุกตQใชI
ปรัชญาการศึกษากับจิตวิทยาสำหรับครูในการบู รณาการสหวิทยาการในวิชา
สังคมศึกษา รูIเขIาใจวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ ภูมิศาสตรQกายภาพ
กั บ การพั ฒ นาสิ่ งแวดลI อมและประชากร รูIเขI าใจกฎหมายและหลั กรัฐศาสตรQ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA เขIาใจวิธีการแสวงหา
ความรูIสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงเขIาใจหลักสถิติเพื่อการ
วิจัย
3
มีทักษะการสอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI รูIเขIาใจหลักสูตรและ
วิทยาการจัดการเรียนรูI มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาคIนควIา ประยุกตQใชIหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรQสมัยใหมAเพื่อ
พั ฒ นาชี วิ ต และอาชี พ รูI เขI าใจประวั ติ ศ าสตรQ เอเชี ย ประวั ติ ศ าสตรQ ยุ โรปและ
อเมริกา
4
ทักษะความเปPนครูอยAางครบถIวน ใชIภาษาเพื่ อการสื่อสารในงานครูและสรIาง
งานวิจัยในชั้นเรียน ใชIศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษาและ
การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถิ่น รูIเขIาใจโลกทัศนQทางการศึกษาใน
กลุAมประชาคมอาเซียน รูIเขIาใจศาสตรQพระราชาและหลักสันติศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนกลยุทธQการพัฒนา และตัวบAงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอยAางสม่ำเสมอ นับ
จากเปsดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ5

หลักฐาน/ตัวบRงชี้ความสำเร็จ

§ การพัฒนาการเรียนการสอน

1. สAงเสริมการเรียนการสอนที่เนIน
ผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง

1. มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวขIอการ
เรียนการสอนที่เนIนผูIเรียนเปPน
ศูนยQกลาง
2. มีรายวิชาการบูรณาการสังคม
ศึกษา
3. มีรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
สอนสังคมศึกษา

2. สAงเสริมการบุรณาการจัดการ
เรียนการสอน

§ การพัฒนานักศึกษา

§ การเปลี่ยนแปลงจุดเนIนของ
หลักสูตร

3. สAงเสริมการวิเคราะหQหลักสูตร
การทำแผนการสอนและการ
นำเสนอหนIาชั้นเรียน
4. สAงเสริมการวัดผลและ
4. มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรูIตามสภาพ
จริงตลอดหลักสูตร
1. สAงเสริมนักศึกษาใหIมีความเปPน 1. จำนวนกิจกรรมที่สAงเสริม
ผูIนำและผูIรAวมงานที่ดี มีมนุษย
นักศึกษาใหIมีความเปPนผูIนำ
สัมพันธQ
และผูIรAวมงานทีด่ ี มีมนุษย
2. สAงเสริมใหIนักศึกษามีคุณธรรม
สัมพันธQและมีจิตอาสา
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
2. จำนวนกิจกรรมที่สAงเสริมใหI
3. สAงเสริมใหIนักศึกษาเขIารAวม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
เปPนครู
และจรรยาบรรณ
3. มีกิจกรรมที่สAงเสริมสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหIสอดคลIอง 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กับเกณฑQมาตรฐานของ
2. แบบประเมินหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการ
3. เนื้อหาในรายวิชาสำหรับกลุAม
อุดมศึกษา
วิชาชีพครูครบตามกรอบ
2. เพิ่มเนื้อหาในรายวิชาสำหรับ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
กลุAมวิชาชีพครูใหIครอบคลุมตาม
สาระการเรียนรูIที่คุรุสภากำหนด
(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ5

§ การเพิ่มเนื้อหาใหมAๆ ที่สำคัญ 1. เพิ่มเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
2. สAงเสริมใหIนักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรูIดIวย
ตนเองโดยการสืบคIนจากระบบ
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบRงชี้ความสำเร็จ
1. มีเนื้อหาครบตามวิชาชีพครู
ครบตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา (ฉบับที่4)
พ.ศ. 2562
2. จำนวนกิจกรรมทีก่ ำหนดใหI
นักศึกษาเขIาไปสืบคIน
สารสนเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเปPนแบบทวิภาคโดย 1 ปwการศึกษาแบAงออกเปPน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมAนIอยกวAา 15 สัปดาหQ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน
ไมAมี
1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค
ไมAมี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทAา
2.2.2 ไมAเปPนผูIที่เปPนโรคติดตAอรIายแรง หรือโรครIายแรงที่เปPนอุปสรรคตAอการศึกษา
2.2.3 ไมAเปPนผูIที่มีความประพฤติเสียหายอยAางรIายแรงทางศีลธรรม เวIนแตAนักศึกษาตาม
โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ
2.2.4 ไมAเปPนผูIวิกลจริต หรือจิตฟGÉนเฟÑอนไมAสมประกอบ หรือติดยาเสพติดใหIโทษ
2.2.5 เปPนผูIที่สภาวิชาการพิจารณาแลIวเห็นสมควรใหIรับเขIาศึกษา
2.2.6 ไมAเคยถูกไลAออกจากสถาบันการศึกษาเดิม
2.2.7 มีคAานิยมและเจตคติที่ดี และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.2.8 สอบผA า นขI อ สอบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะความเปP น ครู และผA า นเกณฑQ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ/หรื อ เปP น ไปตามระเบี ย บขI อ บั ง คั บ การคั ด เลื อ กที่
มหาวิทยาลัยกำหนดในแตAละปwการศึกษา
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2.3 ปeญหาของนักศึกษาแรกเข?า
2.3.1 นักศึกษามีความรูIทางดIานพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรQ และสังคม
ศึกษาที่แตกตAางกัน ตIองการการปรับความรูIพื้นฐานใหIมีความพรIอมในการศึกษาตAอใน
ระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสูAระดับอุดมศึกษา มีสังคม
กวIางขึ้น ตIองรับผิดชอบตAองานที่ไดIรับมอบหมายมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในและนอกหIองเรียน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีน่ ักศึกษาตIองสามารถเขIารAวมกิจกรรมและจัดแบAงเวลาใหIเหมาะสม
2.3.3 การปรับตัวที่ตIองปฏิบัติตามระเบียบวินัยขIอบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เชAน
กิจกรรมการสวดมนตQและการปฏิบัติธรรม เปPนตIน ซึ่งมีความแตกตAางจากมหาวิทยาลัยอื่น และมี
ความแตกตAางจากการอยูAอาศัยในภูมิลำเนาเดิม
2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพื่อแก?ไขปeญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3
2.4.1 จั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหมA แนะนำการวางเปx าหมายชี วิ ต เทคนิ คการเรี ยนใน
มหาวิทยาลัยและการแบAงเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพื่อสรIางความคุIนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการสอน การ
ดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบขIอซักถามตAางๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารยQที่ปรึกษาและอาจารยQประจำชั้นแกAนักศึกษา ทำหนIาที่ดูแล ตักเตือน
ใหIคำปรึกษา แนะนำ
2.4.4 จัดใหIมีการพบปะพูดคุยระหวAางนักศึกษากับอาจารยQที่ปรึกษาอยAางสม่ำเสมอทุกภาค
การศึกษา
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยQที่ปรึกษาพรIอมการแนะนำการเรียน
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูIแกAนักศึกษาในหัวขIอที่นักศึกษาไมAเขIาใจอยAางตAอเนื่อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปa
2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
จำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แตRละปaการศึกษา
2562
2563
2564
2565
2566
ปwที่ 1
60
60
60
60
60
ปwที่ 2
60
60
60
60
ปwที่ 3
60
60
60
ปwที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดวRาจะสำเร็จการศึกษา
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
2562
ค"าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ"นดิน (ใช<สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑF)แทน วัสดุ
ครุภัณฑF)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ5าย

2563

ป,งบประมาณ
2564
2565

2566

630,000 1,260,000 1,890,000 2,520,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

2,754,000
3,000,000

1,630,000 2,760,000 3,890,000 5,020,000

5,754,000

2562

2563

ป,งบประมาณ
2564
2565

งบใช<สอย ตอบแทน
300,000 600,000 900,000 1,200,000
งบวัสดุ
200,000 250,000 300,000 350,000
งบครุภัณฑF
500,000 500,000 500,000 500,000
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
200,000 200,000 200,000 200,000
งบดำเนิ
การ ก(เงิศึกนษา
เดือทุน)น ฯลฯ)
660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000
สอน พัฒนนานั
รวมรายจ5าย
1,860,000 2,750,000 3,700,000 4,650,000
ประมาณการค5าใช9จ5ายต5อหัวนักศึกษาต5อหลักสูตร = 57,200 บาท

2566

1,500,000
400,000
500,000
200,000
3,000,000
5,600,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปPนแบบชั้นเรียน และเปPนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วAาดIวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
2.8 การเทียบโอนหนRวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข?ามหาวิทยาลัย
ไมAมี
3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหนRวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมRน?อยกวRา 151 หนRวยกิต
3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนRวยกิต
(1) กลุAมวิชาสังคมศาสตรQ
6
หนAวยกิต
(2) กลุAมวิชามนุษยศาสตรQ
6
หนAวยกิต
(3) กลุAมวิชาภาษา
12
หนAวยกิต
(4) กลุAมวิชาวิทยาศาสตรQกับคณิตศาสตรQ
6
หนAวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมRน?อยกวRา
115
หนRวยกิต
(1)
กลุRมวิชาเฉพาะทาง
18
หนRวยกิต
พระพุทธศาสนา
12
หนAวยกิต
หนAวยกิต
- วิชาบังคับเรียน
6
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(2)

- วิชาเลือกเรียน

กลุRมวิชาชีพครูไมRน?อย

กวRา
- รายวิชาชีพครู
- รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(3)
กลุRมวิชาเฉพาะทางการ
สอนสังคมศึกษา
- วิชาบังคับเรียน
- วิชาเลือกเรียน
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมRน?อยกวRา
รวม

35
23
12

หนRวยกิต
หนAวยกิต
หนAวยกิต

62
42
20

หนRวยกิต
หนAวยกิต
หนAวยกิต

6
151

หนRวยกิต
หนRวยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 6 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การปxองกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต
GE1002
พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
GE1003
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
GE1004
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance
GE1005
พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตรQไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology
GE1006
พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพือ่ พัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
GE1007
ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Study and Multiculturism
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GE1008
GE1009
GE1010

ความเปPนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
Citizenship in Democratic Society
อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
Future of Thai Society and Changing World Society
การเมืองการปกครองไทย
Politics and Government of Thailand

(2) กลุRมวิชามนุษยศาสตร5 6 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรQ
Concepts of Philosophy and Sciences
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต
GE2002
การคิดเชิงเหตุผลและการแกIปญ
G หา
Logical Thinking and Problem Solution
GE2003
มนุษยQกับอารยธรรมและศาสนา
Man, Civilization and Religion
GE2004
ชีวิต ความสุข ความตาย
Life, Happiness and Death
GE2005
ความเปPนผูIนำและการจัดการ
Leadership and Management
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมA
Psychology and Modern Life
GE2007
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
Life Skill Development for Health and Society
(3) กลุRมวิชาภาษา 12 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 9 หนRวยกิต
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
GE3002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Language for Communication
GE3003
ทักษะการพูดและการฟGงภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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English Speaking and Listening Skills
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต
GE3004
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
English for Study Skills
GE3005
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Dhamma Preaching in English
GE3006
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรIอมประกอบอาชีพ
English for Careers Preparation
GE3007
ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
GE 3008
ภาษาและวัฒนธรรมกลุAมประเทศอาเซียน
ASEAN Languages and Cultures
GE 3009
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
Thai Language for Careers Communication
GE 3010
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
Performance Report Writing
(4) กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5 6 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรูI
Statistics for Research and Learning
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต
GE4002
คณิตศาสตรQเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skill Development
GE4003
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูI
Buddhism and Learning Skill Development
GE4004
ปGญญาประดิษฐQ
Artificial Intelligence
GE4005
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคIนควIา
Information Technology for Further Study
GE 4006
วิทยาศาสตรQเพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
GE 4007
การประยุกตQใชIโปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

18

Program Application for Digital-Age Careers
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุRมวิชาพระพุทธศาสนา 18 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 12 หนRวยกิต
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism
BU5002
พระไตรปsฎกศึกษา
Tipitaka Studies
BU5003
ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการคIนควIาพระพุทธศาสนา
Pali and Sanskrit for Buddhist Research

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
รายวิชาเลือกเรียน 6 หนRวยกิต
BU5005
พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
BU5006
ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
BU5007
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผAพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
BU5008
พระพุทธศาสนากับวิทยาการรAวมสมัย
2(2-0-4)
Buddhism and Contemporary Science
BU5009
พระสงฆQกับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
BU5010
นวัตกรรมวัดเชิงทAองเที่ยว
2(2-0-4)
Innovation of Buddhist Temples for Tourism
BU5011
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
BU5012
พุทธศิลป•และโบราณคดี
2(2-0-4)
Buddhist Art and Archaeology
BU5013
การบริหารและการปกครองคณะสงฆQไทย
2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
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(2) กลุRมวิชาชีพครู 35 หนRวยกิต
รายวิชาชีพครู 23 หนRวยกิต
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Virtues and Ethics for Teacher
ED1002
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
Philosophy and Concepts in Education
ED1003
จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teachers
ED1004
หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรูI
Curriculum and Learning Management Science
ED1005
ED1006
ED1007
ED1008

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรูI
Measurement and Evaluation in Learning
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI
Research for Learning Innovation Development
ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
Communicative Languages for Teachers

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนRวยกิต
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Practicum in School 1
ED1010
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Practicum in School 2
ED1011
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
Teaching Practicum in School 3
ED1012
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
Teaching Practicum in School 4

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2(90)
2(90)
2(90)
6(270)

2.3) กลุRมวิชาเฉพาะทางสังคมศึกษา 62 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หนRวยกิต
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ED1133

ED1134
ED1135
ED1136
ED1137

ED1138
ED1139
ED1140
ED1141
ED1142
ED1143

ED1144
ED1145
ED1146

ศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษา
Religion and Applied philosophy for
social studies Teachers
ประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย
Thai History and culture
ประวัติศาสตรQเอเชีย
Asian History
ประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา
European History and United States History
วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ
Historical Methodology and Evidence

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ
3(3-0-6)
Geographic Information Technology
ภูมิศาสตรQประเทศไทยเชิงวิเคราะหQ
3(3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
ภูมิศาสตรQกายภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดลIอมและประชากร
3(3-0-6)
Physical geography and environment and population development
ความรูIพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
Introduction to the Science of Law
รัฐศาสตรQเบื้องตIน
3(3-0-6)
Introduction to political science
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตIน
3(3-0-6)
Introduction to sociology and anthropology
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA
3(3-0-6)
Modern social and cultural changes
เศรษฐศาสตรQเบือ้ งตIน
3(3-0-6)
Introduction to Economics

2.4) รายวิชาเลือกเรียน 20 หนRวยกิต
ED1147
วิทยาการสอนและการจัดการเรียนรูIสังคมศึกษา

3(2-2-5)
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ED1148
ED1149
ED1150
ED1151
ED1152
ED1153
ED1154
ED1155
ED1156
ED1157

Teaching science and management of social studies
การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา
Research in Social Studies

3(2-2-5)

นวัตกรรมสื่อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู<วิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5)
Innovative teaching media andinformation Technology In learning social studies

การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Social Studies Curriculum Development
การบูรณาการสหวิทยาการในวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-6)
Integration of science in social studies
ประวัติศาสตรQทIองถิ่นกับการศึกษาชนตAางวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6)
Local History and Cross Culture and Minorities in Thailand
การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถิน่
2(2-2-4)
Integration of local learning technologies
สัมมนาการสอนและการจัดการเรียนรูIทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Instructional Social Studies
โลกทัศนQทางการศึกษาในกลุAมประชาคมอาเซียน
2(2-0-4)
Educational worldview in the ASEAN community
ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พงึ ประสงคQเพื่อประชาสังคม
3(3-0-6)
Democracy and desirable citizens for civil society
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
Thai economy and world economy

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนRวยกิต
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนRวยกิต
ใหIเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมAนIอยกวAา 6 หนAวยกิต ตามรายวิชาที่เปsดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และไมAซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลIว โดยอนุมัติจากอาจารยQทปี่ รึกษาและหัวหนIาภาควิชานั้นๆ
คำอธิบายระบบรหัสวิชา
การใชIรหัสรายวิชามีวัตถุประสงคQที่จะสื่อความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหวAางผูIเรียน ผูIสอน
และผูIเกี่ยวขIองซึ่งเมื่อรวมกับรายวิชาแลIวจะทำใหIเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับประเภทศาสตรQ การจัดหมวดหมูAคณะวิชา
ภาควิชาหรือกลุAมวิชาในแตAละรายวิชาและลำดับของรายวิชา
รายวิชากำหนดใหIมีรหัสประจำ จำนวน 6 หนAวย เปPนอักษร 2 หนAวย และตัวเลข 4 หนAวยโดยมีความหมายดังนี้
ก. อักษร 2 ตัว เปPนอักษรยAอมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุAมวิชา คือ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(General Education) ใช?คำยRอ GE
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

22

- กลุAมวิชาสังคมศาสตรQ
= GE 1xxx
- กลุAมวิชามนุษยศาสตรQ
= GE 2xxx
- กลุAมวิชาภาษา
= GE 3xxx
- กลุAมวิชาวิทยาศาสตรQกับคณิตศาสตรQ
= GE 4xxx
2. กลุRมวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา(Buddhism) ใช?คำยRอ BU 5xxx
3. คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร5 (Faculty of Education) ใช?คำยRอ ED
- ภาควิชาวิชาการศึกษา
= ED 1xxx
- ภาควิชาบริหารการศึกษา
= ED 2xxx
ข. ตัวเลข จำนวน 4 หนAวย มีความหมาย ดังนี้
1. เลขหนAวยที่หนึ่งหมายถึงภาควิชาหรือกลุAมวิชา
2. เลขหนAวยที่ 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุAมวิชา
หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหนRวยกิต
เชAน น(บ-ป-ต)
น=หนAวยกิต
บ=บรรยาย
ป=ปฏิบัติ
ต=ศึกษาดIวยตนเอง
3(3-0-6)
3 หมายถึง 3 หนAวยกิต
(3 - บรรยาย 3 ชั่วโมง
-0- ไมAมีปฏิบัติ
-6) ศึกษาดIวยตนเอง 6 ชั่วโมง
3.1.4 แผนการศึกษา
1) มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตอี ส าน ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแกRน
ปaที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
GE1001 การปxองกันและปราบปรามการทุจริต
3
3
0
6
GExxxx วิชาเลือก
3
3
0
6
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
3
3
0
6
ED5004 การปฏิบัติกรรมฐาน
3
2
2
5
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
3
3
0
6
ED1134 ประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย
3
3
0
6
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ED1146 เศรษฐศาสตรQเบื้องตIน
3
3
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
21
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนRวยกิต ทฤษฎี
GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
3
GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
3
BU5002 พระไตรปsฎกศึกษา
3
3
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3
2
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2
0
ED1144 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตIน
3
3
EDxxxx วิชาเลือก
3
3
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
20
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนRวยกิต ทฤษฎี
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรQ
3
3
BUxxxx วิชาเลือก
2
2
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
2
2
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรูI
3
2
ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ
3
3
ED1140 ภูมิศาสตรFกายภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดล<อมและประชากร
3
3
ED1142 รัฐศาสตรQเบื้องตIน
3
3
ED1145 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA
3
3
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
22
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนRวยกิต ทฤษฎี
GE3003 ทักษะการพูดและการฟGงภาษาอังกฤษ
3
3
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรูI
3
3
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการคIนควIาพระพุทธศาสนา
3
3
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
3
3
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2
0
ED1141 ความรูIพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
3
3
EDxxxx วิชาเลือก
3
3

0
21
ปฏิบัติ
0
0
0
2
90
0
0

6

ศึกษาด'วยตนเอง

6
6
6
5
0
6
6

41
ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
0
6
0
4
0
4
2
5
0
6
0
6
0
6
0
6
63
ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
0
6
0
6
0
6
0
6
90
0
0
6
0
6
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รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
GExxxx วิชาเลือก
BUxxxx วิชาเลือก
BUxxxx วิชาเลือก
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรูI
ED1135 ประวัติศาสตรQเอเชีย
ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ
ED1139 ภูมิศาสตรQประเทศไทยเชิงวิเคราะหQ
EDxxxx วิชาเลือก
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
GExxxx วิชาเลือก
GExxxx วิชาเลือก
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
ED1136 ประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา
ED1143 การเมืองการปกครองของไทย
EDxxxx วิชาเลือก
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม
ปaที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษา
ED1154 วิชาเลือก
ED1155 วิชาเลือก

20
หนRวยกิต ทฤษฎี
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
22

83
ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
0
6
0
4
0
4
2
5
0
6
0
6
0
6
2
5

105
หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
2
2
5
2
0
90
0
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
20
125
หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
6
0
270
0
6
131
หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
3
3
0
6
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ED1153 การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถิ่น
EDxxxx วิชาเลือกเสรี
EDxxxx วิชาเลือกเสรี
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม

2
3
3
20

2
3
2

0
0
2
151

3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 6 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE1001
การปÜองกันและปราบปรามการทุจริต
3(3-0-6)
Prevention and Suppression of Corruption
ศึกษาปGญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปGญหา รูปแบบของการ
ทุจริต พฤติกรรมการทุจริต มาตรการปxองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวขIอง การ
เสริมสรIางจิตสำนึก คAานิยมการปxองกันและปราบปรามการทุจริตใหIกับบุคคลและหนAวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีสAวนรAวมในการปxองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แนวทางการเสริมสรIางความเขIมแข็งในการปxองกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมที่
แสดงถึงความทุจริต และผลที่เกิดจากการทุจริต บทบาทของสำนักงานปxองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหAงชาติในการปxองกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปxองกัน
และปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการปxองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย
This course aims to have the students to study about the
corruption in Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the
behaviors of corruption, the defensive measure and anti-corruption, and the relevant
laws. The students will learn to raise awareness and consciousness, the value of anticorruption to people, state agency, and private agency, the administration based on
good governance, the participation of anti-corruption, the way of enhancing the
strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of corruption.
Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anticorruption commission, the development of personnel potential in term of anticorruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand.
GE1002

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy
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ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจI าอยูA หั ว รั ช กาลที่ 9
ความสัมพันธQระหวAางหลักคำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ประยุกตQใชIหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงและแนวคิดการพั ฒ นาแบบยั่งยืนใน
ชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิเคราะหQยุทธศาสตรQฉลาดรูI
เพื่อการพัฒนาชุมชนตIนแบบตามศาสตรQพระราชาสูAการพัฒนาอยAางเปPนรูปธรรม การประยุกตQใชI
ศาสตรQพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปลี่ยนแปลงใน
โลกปGจจุบัน
This course aims to have the students study the sermon and
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of
Sufficiency Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej,
the relationship between the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency
Economy based on the royal Idea, the application of His Majesty the King’s working
principles, the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and the concepts of
sustainable development in daily life. Besides, students have to learn the concepts
and principles of the royal projects initiated by His Majesty King Bhumibol Adujyadej,
as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej in order to develop the model community according to the King’s
Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and the
Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as the
sufficient economy and the change of the world in the present.
GE1003

กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Law and Equity Process in Daily Life
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพAง
อาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรูIพื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายสำคั ญ ในการดำเนิ น ชี วิ ต กฎหมายที่ เ ปP น ขI อ บั ง คั บ ของสั ง คมและ
สหประชาชาติ หลั ก นิ ติ ธ รรม กระบวนการยุ ติ ธ รรทางเลื อ ก ปG ญ หาและอุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกตQใชIหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชIกฎหมาย
This course aims to have the students study on the concepts,
the principles, and the meaning of justice administration in terms of civil laws,
criminal laws, and administrative laws, as well as the history and development of the
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international justice process, the fundamental knowledge of law in general, the
essential law of life. Moreover, students will learn about the laws which are the
regulations of society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the
problems and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism
and the principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in
the process of justice and the law enforcement.
GE1004
สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance
ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับ
สากลและสั งคมไทย มโนทั ศ นQ เกี่ ยวกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน นโยบายการพั ฒ นาของรัฐที่ สA งผลตA อ สิ ท ธิ
มนุษยชน แนวคิดทางดIานคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาล ประเด็นปGญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตนQ ผลกระทบทางสังคม
และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาและสAงเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน
This course aims to have the students study on human rights,
the role and the development of human rights in Thailand and international ranks,
the concept of human rights, as well as the state policy of development affected to
human rights. Students will also learn about the virtuous and ethic concept, and
cooperate social responsibility of the state personnel, the behaviors based on good
governance; furthermore, they have to study the ethical problems of globalization,
the effect to society, and the path to developing the virtue, the ethics and the
Buddha’s teaching in order to develop and promote the human rights.
GE1005

พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตร5ไทย
3(3-0-6)
Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai
Astrology
ศึ กษาประวัติความเชื่ อในสั งคมไทยและสั งคมโลก ประวัติ ตำนานพระ
ปริตรและคาถาหรือมนตQในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรที่สำคัญในพิธีกรรมและ
ความเชื่อในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องมนตQหรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภท
ตAาง ๆ ปฏิทินปGกขคณนาและการคำนวณปฏิทินปGกขคณนา พุทธศิลป•และพระเครื่องไทย พระพุทธรูป
ที่สำคัญ ในประเทศไทย ตระกูลพระเครื่องไทยที่สำคัญ พุทธคุณ พระเครื่องไทย ประวัติและตำรา
โหราศาสตรQไทยและโหราศาสตรQสากล ปwนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใชIปฏิทิน
จันทรคติ โหราศาสตรQกับศาสตรQสมัยใหมA โหราศาสตรQกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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This course aims to have the students study on; the history
and belief of Thailand and global communities, the history and legend of the verses
of safeguard, the holy stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the
verses, the verses which are important to ceremony and belief in Thailand. Students
will also learn about the belief of the spells and holy stanzas in Thai society, the
types of holy stanzas and chanting, the polynomial calendar and the calculation of
the polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic Buddha images, as well as
the Buddha image in Thailand, the categories and qualities and of the amuletic
Buddha images. Besides, students will study about the history and textbooks of Thai
and universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well as they will learn
how to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science,
and the astrology and the Buddha’s teaching.
GE1006

พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
Buddhism and Public Mind for Social Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ จิ ต อาสา รู ป แบบ แนวทาง
กระบวนการสรIางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธที่เปPนรากฐานที่มา
แนวคิดจิตอาสา แบบอยAางบุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตรQพระพุทธศาสนา การพัฒนาและสรIาง
คุณ ลักษณะความเปP นจิตอาสาตามแนวคิด ระเบี ยบ สามัคคี บำเพ็ ญ ประโยชนQ ของมหาวิทยาลัย
กรณีศึกษาบทบาท หนIาที่บุคคคล กลุAม องคQกร หนAวยงานที่ทำงานดIานจิตอาสา โดยผูIเรียนตIองเรียรูI
กระบวนการสรIางจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชนQ หรืออาสาสมัครโดยผAานกระบวนการทำกิจกรรม
อาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส ตAาง ๆ อยAางชัดเจน
This course aims to have the students study on the concept,
the principle, and the way of public mind, the pattern, method, and process of
public-mind affair for self and social development, the public-mind concept based
on the teaching of the Lord Buddha, and the people as the model with public mind
in the history of Buddhism. Students will also learn how to develop and construct
the characteristics with public mind based on the concepts, rules, harmony and
benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning the process of publicmind making, benefit making, or volunteering through the process of public-mind
activities for society and other opportunities.
GE1007

ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)
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Thai Study and Multiculturism
ศึกษาประวัติศาสตรQไทยเชิงวิเคราะหQ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง
รูป แบบความเชื่ อและการดำเนิ น ชี วิตของคนไทย โครงสรIางทางเศรษฐกิ จสั งคม และวัฒ นธรรม
พระพุทธศาสนาในฐานะเปPนบAอเกิดวัฒนธรรม ความเชื่อ หลักคิดและภูมิปGญญาไทย วัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม ชาติ พั น ธุQ แ ละการสื่ อ สารขI า มวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมตะวั น ตก
วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทIองถิ่นไทย การเปลี่ยนแปลง
ทางสั ง คมและกระแสโลกาภิ วั ต นQ กั บ ผลกระทบทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต หลั ก ธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพื่อการสรIางความเขIาใจอันดีในการอยูAรAวมกันอยAางสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม
This course aims to have the students study on the analytical
history of Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai
people’s belief and way of life, the structure of economy, society, and culture,
Buddhism as the cradle of culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the
variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural communication. Students
will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN culture as well as
Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture and
way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of
multicultural community.
GE1008 ความเป=นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
3(3-0-6)
Citizenship in Democratic Society
ศึกษาแนวคิด หลักการ และองคQความรูIเกี่ยวกับความเปPนพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย และหนIาที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไวIซึ่งศักดิ์ศรีและคุณคAาของความเปPน
มนุษยQ การอยูAรAวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยAางสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมี
สAวนรAวมอยAางสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะเพื่อบAมเพาะความเปPนพลเมือง พระพุทธศาสนากับ
ความเปPนพลเมืองที่ดี
This course aims to have the students study on the concept,
principle, and body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics
according to the constitution, and the maintenance of human dignity and value.
Moreover, students will learn about the peaceful co-existence in Thai society and
world community based on the principle of tolerance, as well as the development
and peaceful participation, the development of public mind in order to incubate the
good citizenship based on Buddhism.
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GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Future of Thai Society and Changing World Society
ศึกษาและสืบคIนขIอมูลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหลAงการ
เรียนรูIที่หลากหลาย การวิเคราะหQการเปลี่ยนแปลงดIานตAาง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอ
แนวทางการปรับตัว การแกIปGญหาและการพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตนQ หลักคำสอน
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรูIและการปรับตัวในสังคมการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study, analyze and
investigate
the information about the change of Thai society and world society from various
resources, as well as propose the way of adaptation, the solution and development
of citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the realization,
including the adaptation in the social change.
GE 1010 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government of Thailand
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการ
แผAนดิน การปกครองทIองถิ่น พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคQกรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหAงรัฐและสิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students study about the
evolution of politics and government in Thailand, public administration, local
government, political party, election, including constitutional organization, the
fundamental state policy, human rights, and the politics and government based on
Buddhism.
(2) กลุRมวิชามนุษยศาสตร5
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE2001
แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร5
3(3-0-6)
Concepts of Philosophy and Sciences
ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตรQ แนวคิดพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรQ ความแตกตAางระหวAางปรัชญากับวิทยาศาสตรQ สำนักปรัชญาและกลุAมสำนักคิดวันตก
และตะวันออก โดยศึกษาใหIครอบคลุมทั้งอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตรQ ตรรกศาสตรQและ
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การใชIเหตุผลเพื่อการแสวงหาความรูIและการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การประยุกตQใชIแนวคิดทางวิทยาศาสตรQและปรัชญาในการดำรงชีวิต
This course aims to have the students study the nature of
philosophy and sciences, the basic concept of sciences, the difference s between
philosophy and sciences, the house of philosophy and the house of thinkers in the
west and the east by scrutinizing metaphysics, epistemology, ethics, logic, including
the use of reason to seek knowledge and decision making. Students, moreover, will
learn the way of life and works based on the principle of philosophy and religion, as
well as how to apply the concepts of philosophy and sciences for life.
GE2002

การคิดเชิงเหตุผลและการแก?ปeญหา
3(3-0-6)
Logical Thinking and Problem Solution
ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอยAางมีเหตุผล การแสวงหา
ขIอมูลและความรูI ภาษากับการใชIเหตุผล การคิดเชิงสรIางสรรคQและการแกIปGญหา เทคนิคการคิดเชิง
สรIางสรรคQ การตัดสินใจ วิเคราะหQและสรุปขIอมูลเพื่อการคิดและการตัดสินใจ การประยุกตQการคิด
ทางคณิตศาสตรQ วิทยาศาสตรQ และสังคมศาสตรQเพื่อการแกIปGญหาวิเคราะหQและอิบายขIอมูลขAาวสาร
ในโลกปGจจุบันและการตัดสินใจบนพื้นฐานของขIอมูลที่ไดIรับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the principle, the
concept, and the process of logical thinking. The searching of information and
knowledge, language and reasoning, creative thinking ang problem solution, creative
thinking techniques, and decision making. Besides, students will learn how to analyze
and conclude the information in order for thinking and decision making, how to
apply mathematical thinking, scientific thinking, and social science thinking in order to
solve problems, analyze and explain the news information in the current world, and
how to make decision based on the received information, including the way of
thinking based on Buddhism.
GE2003

มนุษย5กับอารยธรรมและศาสนา
3(3-0-6)
Man, Civilization and Religion
ศึ กษาธรรมชาติ ของมนุ ษ ยQและสังคม พั ฒ นาการและความสั มพั น ธQของ
มนุ ษ ยQในอารยธรรมและวัฒ นธรรมตA าง ๆ ในมิ ติท างสั งคม ประวัติศาสตรQ วัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง ความเชื่ อ ลั ท ธิ แ ละศาสนา ที่ มี ผ ลตA อ แนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ข องมนุ ษ ยQ แ ละสั ง คม
พระพุทธศาสนากับมนุษยQและอารยธรรม
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This course aims to have the students study about the nature
of mankind and society, the development and the relationship between mankind
with civilization and various cultures in social dimension as well as study the history,
culture, economy, politics, belief, creed and religion which affect the concept and
action of mankind and society, including Buddhism, mankind, and civilization.

GE2004

ชีวิต ความสุข ความตาย
3(3-0-6)
Life, Happiness and Death
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของ
ชีวิต ชีวิตกับการเรียนรูI การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใชIชีวิตในโลกการ
เปลี่ ย นแปลง ปG ญ หาและวิธีก ารแกI ไขปG ญ หาชี วิต มิ ติ ข องความสุ ข ศิ ล ปะการดำเนิ น ชี วิต อยA างมี
ความสุข การปฏิบัติตนใหIเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอยAางมีสุนทรียภาพ
แนวคิดและความเชื่อเรื่องการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตใหIมีความสุข
และการตายอยA างสงบตามหลั กพระพุ ท ธศาสนา กรณี ศึก ษาบุ คคลตั วอยAางในการใชI ชีวิตอยAางมี
ความสุข
This course aims to have the students study the concept and
theory about life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and
family planning, life design and life in the changing world, the problem and solution
of life, dimension of happiness, arts of living with happiness, self-performance for
body and mind wellness, and way of life with aesthetics. Moreover, students have to
study about the concept and belief of death, life and death, post-death condition,
living with happiness and death in peace based on Buddhism, including case studies
of the models who live with happiness.
GE2005

ความเป=นผู?นำและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ภาวะผูI น ำ บุ ค ลิ ก ภาพ ลั ก ษณะและ
บทบาทผูIนำ การสรIางทีมงานและการทำงานเปPนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการ
ตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยIง การจัดการ
เชิงกลยุทธิ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะความเปPนผูIนำ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภาวะผูIนำและการจัดการ และการประยุกตQใชIหลักธรรในพระพุทธศาสนาเพื่อความเปPนผูIนำและ
การจัดการ
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This course aims to have the students study the concept and
theory of leadership, the personality, character, and roles of leader, team building
and working, the principle and theory of management, self-management, crisis
management, change management, conflict management, and strategic
management. Furthermore, students will learn about the way of developing
leadership skills, Buddhism and personality development, the condition of leader
and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in order for
leadership and management.
GE2006
จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมR
3(3-0-6)
Psychology and Modern Life
ศึกษาศาสตรQและธรรมชาติทางสมองของมนุษยQ การเขIาใจและการควบคุม
อารมณQ จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรูI กระบวนการจิตปGญญา การคิดแบบองคQ
รวม การปรับ ตั วสูA สั งคมสมั ย ใหมA การรัก ษาความรัก และความสุ ข ในชี วิต สมั ย ใหมA และการเปP น
พลเมืองดีในโลกสมัยใหมA การประยุกตQแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเขIาใจที่หลากหลาย
ของมนุ ษ ยQ ใ นดI า นชาติ พั น ธQ วั ฒ นธรรม และทั ศ นคติ เพื่ อ ความผาสุ ก ในชี วิ ต หลั ก จิ ต วิ ท ยาใน
พระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการใหIอภัย การแกIปGญหาและการ
ดำรงชีวิตอยAางมีความสุขดIวยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา
This course aims to have the students study the science and
nature of human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of
living, the motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the
adaptation for modern life, the preservation of love and happiness in modern life,
and the good citizenship in modern life as well. In addition, students will learn how
to apply the concept and theory of psychology for understanding the variety of
mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for happiness of life.
Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration and
mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to
solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the
principle of psychology.
GE2007

การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาพและสั ง คม
3(3-0-6)
Life Skill Development for Health and Society
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตQใชIหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุข
ศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อ
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เสริมสรIางสัมพั นธภาพที่ ดีกับ ครอบครัว เพื่ อน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่ อกำหนด
บทบาทของตัวเองในการมีสAวนรAวมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูIเรื่องเพศศึกษาและเอดสQศึกษาอยAาง
รอบดIาน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพื่อสAงเสริมสุขภาพที่สัมพันธQกับ
ชุมชน นโยบายสารธารณะเพื่อการสAงเสริมสุขภาพ พระสงฆQกับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพื่อ
สุขอนามัยในพระพุทธศาสนา
The aim of this course is to have the students learn how to
apply the principle and process of physical education, health education, and
recreation, and also learn the principle of choosing the activities which develop life
skills and health, the provision for activities to enhance the good relationship with
family, friends, and society, and the civil society process for determining their own
roles involved with the learning process of sex education and AIDS education
carefully. Additionally, students have to study about additive substances, poisonous
substances, and accidents in community, including the activities for health which are
involved with community, the public policy for health, monks and health care, and
the seventy-five rules of training for good health in Buddhism.
(2) กลุRมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE3001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language for Communication
แนวคิ ด ทั่ ว ไปของการสื่ อ สาร ภาษากั บ การสื่ อ สาร การใชI ภ าษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยรAวมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใชIภาษาไทยไดIอยAางเหมาะสมกับ
สถานการณQ วิเคราะหQ และสรุป ประเด็นจากเรื่องที่ ฟG ง ดู อยAางมี วิจารณญาณ อAานออกเสียงตาม
อักขรวิธี อAานจับใจความจากงานเขียนประเภทตAาง ๆ เขียนผลงานประเภทตAางๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟG ง พู ด อA าน และเขี ย น ฝØ ก ทั ก ษะการฟG ง พู ด อA าน และเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจำวันและเปPนพื้นฐานการแสวงหาความรูI การสืบคIนและการอIางอิงเพื่อการนำเสนอและการ
สื่อสารในสื่อผสมและเครือขAายสังคมออนไลนQ
This course aims to provide the students opportunities to
study the general concept of communication, Language and communication, use of
standard and contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of
Thai language in the appropriate situation. In addition, students have to analyze and
conclude the idea from what they have heard and watched critically, and to read
aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written works.
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Students will also have to write many types of writing based on the writing
principles. the appropriate manners for listening, speaking, reading and writing, the
practice of listening, speaking, reading and writing skills for daily life communication
and the base of seeking knowledge will also be focused. Besides, students have to
learn about searching and referring for presentation and communication with mixed
media and online networking.

GE3002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English Language for Communication
พัฒนาทักษะการใชIภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณQตAาง ๆ ใน
ชี วิต ประจำวัน การทั กทายและการแนะนำตั ว การบรรยายลั กษณะบุ ค คล สิ่ งชอง สถานที่ การ
สอบถามเสI น ทางและการบอกทิ ศ ทาง การแสดงความรูIสึ ก การอA านขA าว ประกาศ โฆษณาและ
บทความสั้น ๆ ธรรมะพากยQภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟGง พูด อAาน เขียนภาษาอังกฤษที่จำเปPนตAอ
การสื่อสาร รวมทั้งการสืบคIนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสQ การอIางอิง และเรียนรูIจากสื่อการเรียนรูI
ตAาง ๆ ฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQ และสื่อสิ่งพิมพQ
This course aims to have the students develop English
communicative skills in various situations in daily life, greeting and introduction, the
description for personality, objects, and places, as well as asking and answering
directions, feeling expression, reading news, announcement, advertisement, causerie
and Dhamma in English. in addition, students have to develop English listening,
speaking, reading and writing skills which are necessary for communication, including
searching electronic information, referring, learning from various types of learning
media, electronic database, and printing media.
GE3003

ทักษะการพูดการฟeงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Speaking and Listening Skills
พัฒนาทักษะการฟGงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชIคำศัพทQและสำนวนที่
เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
สำคัญ ฟGงบทสนทนาและขIอความสั้น ๆ แลIวจับใจความ ใชIประโยคและสำนวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
การพูดโตIตอบในสถานการณQชีวิตประจำวัน การติดตAองาน การเดินทาง การทAองเที่ยว ภาษาอังกฤษ
เพื่อการบรรยายธรรมะและการทAองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
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This course aims to have the students develop their listening
and speaking skills with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily
effective communication, describe the details, summarize the important idea, and
listen to short conversations or messages and tell the main idea. Students also have
to learn how to use sentences and idioms involved with their surroundings, e.g.
responding in daily life, making contact, taking a trip, traveling, including English for
Dhamma preaching and Buddhist tourism.

GE3004

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาทักษะการใชIภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูI การสรุปความ และแสดง
ความคิดเห็น เทคนิคและวิธีการฟGง พูด อAาน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอIางอิงและบริบท ฝØก
วิเคราะหQองคQประกอบชองคำและคำผสม ฝØกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเรื่องที่ไดIยินพรIอม
ทั้งจับใจความสำคัญ การใชIพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อการอAานและการเขียน โดยใชIสื่อระบบ
สารสนเทศ เครือขAายสAงคมออนไลนQและฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQ
This course aims to have the students develop English skills for
learning, summarization, opinion expression, techniques and methods of English four
skills in daily life, as well as reference and context in order to practice the analysis of
word components and compound words. Moreover, students have to practice the
dictation and summarization and also getting the main idea from what they have
heard, as well as students have to learn how to use English dictionary for reading
and writing by using information systems media, online social network, and electronic
database.
GE3005

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Dhamma Preaching in English
ศึกษาหมวดธรรมและหัวขIอธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใชIในชีวิตประจำวัน
ภาคภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใชIอักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพทQ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใชIภาษาอังกฤษเพื่อการอธิบายและบรรยายธรรมะ
ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผAพระพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study Dhamma and
Dhamma topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition,
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Roman alphabets and the use of Roman alphabets for Buddhist works in English,
English technical terms in Buddhism, English for Dhamma explanation and
description, English for academic works and Dhamma propagation will be focused.
GE3006

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร?อมประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers Preparation
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใชIภาษาอังกฤษในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเปPนผูIประกอบการและการสมัครงาน ในดIานการฟGง การพูด การอAาน การเขียนว เนIนการ
ตอบคำถามในการสัมภาษณQ การอAานขAาว การโฆษณาสิ้นคIา ผลิตภัณฑQ การโฆษณางาน การสมัคร
งาน การเขียนจดหมายอีเมลQเพื่อสมัครงาน การเขียนประวัติสAวนตัว การกรอกแบบฟอรQมสมัครงาน
และการแสดงความคิดเห็นตAาง ๆ
This course aims to have the students study the principle of
English use in advance and develop the ability of English use in advance for
entrepreneurship and job application in terms of listening, speaking, reading and
writing, and also focus on answering in interviews, reading news, advertising e.g.
goods, products, or jobs. Additionally, email writing for job application, resume
writing, writing for job application and sharing opinions will be focused in this course.
GE3007

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่พินอิน) รูปแบบโครงสรIางและ
หลักไวยากรณQพื้นฐาน ฝØกทักษะการฟGง การพูด การอAาน และการเขียนภาษาจีน สามารถสื่อสารและ
เรียบเรียงประโยคอยAางงAายๆ ไดI ฝØกการฟGงจากสื่อมีเดียภาษาจีนอยAางงAาย สรIางประโยคเพื่อสนทนา
โตIตอบและสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยใชIรูปโครงสรIางประโยคที่ไมAซับซIอน เรียนรูIหลักการคIนหา
คำศัพทQจากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนไดI ตลอดจนสามารถจดจำและอAานตัวอักษรจีนที่
ไดIถูกตIอง
This course aims to have the students study the principle and
system of Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking,
reading and writing. Students will be able to communicate and compose simple
sentences, to practice listening with Chinese simple media, to compose responsive
sentences and to communicate in daily life by using the simplicity of sentence
structures. Besides, students will learn the principle of searching vocabulary from
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dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until they can
remember and read Chinese alphabets correctly.
GE 3008

ภาษาและวัฒนธรรมกลุRมประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Languages and Cultures
ความรูIและความเขIาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุAมประชาคมอาเซียน
ความหลากหลายของภาษาในกลุAมประเทศอาเซียน ลักษณะรAวมและลักษณะเฉพาะดIานความคิด
คAานิยมซึ่งแสดงออกผAานภาษา วรรณกรรม และงานเขียน
This course aims to have the students learn and understand
about the languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN
languages, the individual and mutual characters of thinking, and the value express
through language, literature, and writing.
GE 3009

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
3(2-2-5)
Thai Language for Careers Communication
ศึกษาและปฏิบัติการใชIภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะหQ สังเคราะหQ
และประเมินคAาสานในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากสื่อประเภทตAาง ๆ การนำเสนอขIอมูลหรือ
บรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพในโอกาสตAาง ๆ ของสังคม การใชIภาษาไทยในงานวิชาการ การ
เขียนเพื่อติดตAอกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใชIภาษาไทย
ในการบรรยายธรรมและการเผยแผAพระพุทธศาสนา การใชIภาษาไทยที่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลนQ
This course aims to have the students study and practice Thai
language for communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for
careers from various types of media. In addition, students will learn about the
presentation of information and summarization, public relations, spokesman, masters
of ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of Thai
language on online community.
GE 3010

การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3(2-2-5)
Performance Report Writing
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใชI
ถIอยคำ สำนวน ระดับภาษา การรวบรวมขIอมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแตAละประเภท โดยใชI
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หลักการวิเคราะหQ สังเคราะหQ และประเมินคAา กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหา
ตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทตAาง ๆ รายงาน
การศึกษาคIนควIา รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหนIา รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดู
งาน รายงานวิเคราะหQเพื่อเลือกแนวางและรายงานนำเสนอภายในองคQกร
This course aims to have the students study and practice
the principle of performance report writing, the selection of words, idioms, or
language types, the data collection for planning report writing by using the principles
of analysis, synthesis, and evaluation. Besides, students will learn the process of
thinking arrangement, content writing in regular stages, as well as writing report of
teaching practicum report, other types of performance report writing, research report,
travel report, progressive report, meeting report, field study report, analysis report for
alternatives, presentation report in organization
(4) กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
GE4001
สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู?
3(3-0-6)
Statistics for Research and Learning
ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใชIสถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น
สมมติฐาน คAามาตรฐาน การวัด การเก็บขIอมูล ประชากร กลุAมตัวอยAาง การวิเคราะหQขIอมูลทางสถิติ
การอAานและการแปรผลขIอมูล การตัดสินใจบนพื้นฐานขIอมูลทางสถิติเพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรูI
ในสั ง คมการเปลี่ ย นแปลง การนำขI อ มู ล ทางสถิ ติ ไปใชI ในการทางการบริ โภคและการเรี ย นรูI ใน
ชีวิตประจำวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ
This course aims to have the students study the principle and
selection of statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard
score, measurement, data collection, population, representative sample, analysis of
statistical data, as well as data interpretation and transformation. In addition,
students will learn how to make decision based on statistic data in order for selfdevelopment and learning in the changing society, how to apply the statistical data
for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in
statistics.
GE4002

คณิตศาสตร5เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
Mathematics for Thinking Skills Development

3(3-0-6)
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ศึกษาการฝØกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรQ โดยเนIนทักษะการ
แกIปGญหา ทักษะการใชIเหตุผล ทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรQและการนำเสนอ
ทักษะในการเชื่อมโยงความรูIตAาง ๆ ทางคณิ ตศาสตรQและเชื่อมโยงคณิ ตศาสตรQในงานอาชีพ และ
ทักษะความคิดริเริ่มสรIางสรรคQ
This course aims to have the students study the practice of
mathematic skills and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills,
communicative skills, mathematic communication and presentation, mathematic
knowledge connection skills, mathematic connection for careers, and creative
thinking skills.

GE4003

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู?
3(3-0-6)
Buddhism and Learning Skill Development
ศึกษาโลกทัศนQและกระบวนทัศนQความรูIในพระพุทธศาสนา กระบวนการ
ทางปGญญา มิติความรูIและกระบวนการพัฒนาความรูIในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการ
เรี ย นรูI ในศตวรรษที่ 21 ความสั ม พั น ธQ ร ะหวA า งพระพุ ท ธศาสนากั บ การเรี ย นรูI ในทศวรรษที่ 21
หลักธรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูI การรูIดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะหQ การคัดสรรแหลAง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะหQ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ
จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทางวิชาการ
This course aims to have the students study the vision and
paradigm of knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge
dimension, the process of knowledge development in Buddhism, the important
concept of learning skills in the 21st century, as well as the relationship between
Buddhism and learning in the 21st century. Moreover, the important teaching of the
Buddha for learning skill development, digital literacy, analytical thinking, the
selection of information resource, the assessment of analysis, the composition and
presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs will be
focused.
GE4004

ปeญญาประดิษฐ5
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรูIเบื้องตIนเกี่ยวกับประวัติความเปPนมาของปGญญาประดิษฐQ แนวคิด
และเทคนิคของปGญญาประดิษฐQ การแกIไขปGญหาและการพัฒนาปGญญาประดิษฐQใหIมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดและ เทคนิคการนำปGญญาประดิษฐQมาชAวยพัฒนาการเรียนรูI เทคโนโลยีของปGญญาประดิษฐQใน
ปGจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญของโลกตAอปGญญาประดิษฐQ พุทธศาสนากับปGญญาประดิษฐQ วิธีการนำ
ปGญญาประดิษฐQมาชAวยสAงเสริมและเผยแผAพระพุทธศาสนา
This course aims to have the students study the introduction
to the history of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial
intelligence, solving problems and developing effective artificial intelligence,
concepts and techniques of using artificial intelligence to help develop learning,
technology of artificial intelligence and how to bring artificial intelligence to help
promote and disseminate Buddhism.

GE4005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค?นคว?า
3(3-0-6)
Information Technology for Further Study
แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชIระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรQที่จำเปPนตAอการปฏิบัติงาน ทักษะการรูIสารสนเทศ การสืบคIน การรวบรวม วิเคราะหQ
สังเคราะหQสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาคIนควIาและการอIางอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
การนำไปใชI การใชIสื่อมัลติมีเดียและเครือขAายสังคมออนไลนQ และฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQเพื่ อ
การศึกษาคIนควIา กฎหมายและจริยธรรมการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
This course aims to have the students study the concept and
principle of information technology system, the use of the computer operating
system which is necessary for operation, the information literacy skills, the searching,
collecting, analyzing and synthesizing information for research presentation and
technology reference of geoinformatics and for application. Students will also learn
the use of multimedia and online social network, electronic database for study,
including law and ethics of using information technology.
GE4006

วิทยาศาสตร5เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Life Quality
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรQ การเปลี่ยนแปลงและความกIาวหนIา
ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกIไขสถานการณQการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนQ สิ่งแวดลIอมเรียนรูIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรQเพื่อการรูIเทAาทัน
ตAอสถาการณQความเปลี่ยนแปลง ทั้งในดIานสิ่งแวดลIอม การเกษตร พลังงาน การสื่อสาร อาหารและ
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โภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย ฯลฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การประยุกตQใชIหลักพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรQเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชีวิตประจำวัน
This course aims to have the students study the process of
science, the change and progression of science, technology and innovation, the
cause, effect and solution of changing situation of ecosystem and environment as
well as the scientific skills and process for the literacy of changing situation in terms
of environment, agriculture, energy, communication, food and nutrition, health and
hygiene etc. in order for life quality. Additionally, students will learn how to apply
the Buddha’s teaching and science for developing life quality in daily life.

GE4007

การประยุกต5ใช?โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Program Application for Digital-Age Careers
ศึกษาพื้นฐานและเทคนิคการใชIงานโปรกรมประมวลผลคำและโปรแกรม
ตารางงาน การสรIางเอกสารตIนฉบับ การสรIางจดหมายเวียน การสรIางสารบัญ การจัดดัชนี การผนวก
เอกสาร การสรIางสูตรคำนวณในรูปแบบตAาง ๆ การสรIางแผนภูมิและการใชIฟGงกQชั่น การประยุกตQใชI
โปรแกรมตารางงานรAวมกับโปรแกรมสำนั กงานอื่น ๆ เพื่ อสนั บสนุ นงานในองคQกรยุคดิจิทัล การ
ประยุกตQใชIงานแอพพลิเคชั่นและเครือขAายสังคมออนไลนQตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
This course aims to have the students study the introduction
and technique for the application of word processor, spreadsheet, creating original
document, creating a mail merge, creating contents, index arrangement, document
combination, and creating various types of calculation formulae. In addition, student
will learn how to create charts, how to use the function, how to apply spreadsheet
program cooperated with other types of programs used in office in order to support
works of organization in the digital age, including how to use the application and
online social network in accordance with law and ethics.
3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุRมวิชาพระพุทธศาสนา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
BU5001
ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา
History and Development of Buddhism

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)
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โลกทัศนQและกระบวนทัศนQกAอนพุทธกาล สำนักคิดกAอนพุทธกาล พุทธประวัติ
เชิงวิเคราะหQ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยและตAางประเทศ ภูมิศาสตรQพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเปPนศาสนาประจำชาติ วิธีคิด
และคณลักษณะพิเศษแหAงพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคมและ
องคQ ก รทางพระพุ ท ธศาสนาในประเทศไทยและตA า งประเทศ วั ด และพระสงฆQ ไทย นั ก คิ ด ทาง
พระพุทธศาสนาที่สำคัญ การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆQ การ
สAงเสริมและการคุIมครองพระพุทธศาสนา ศึกษาสถานการณQพระพุทธศาสนาในปGจจุบัน
This course aims to have the students study the vision and
paradigm of pre-Buddhist era, the office of thought before Buddhist era, the
analytical history of the Buddha, the convocation, the sects of Buddhism, the male
disciples, the female disciple, Buddhism in Thailand and other countries, geography
of Buddhism, and Buddhism as the national religion of Thailand. Students will also
learn the method of thinking and the outstanding characteristics of Buddhism, the
Triple Gem, the important days, Buddhist ceremonies, The Sangha Supreme Council
of Thailand, Buddhist organizations of Thailand and other countries, temples and
Buddhist monks in Thailand, important thinkers of Buddhism, the education
management of Buddhism in Thailand and Buddhist universities, the promotion and
protection of Buddhism, including the study on Buddhism situation in the present time.
BU5002

พระไตรปYฎกศึกษา
3(3-0-6)
Tipitaka Studies
ศึกษาและวิเคราะหQโครงสรIางพระไตรปsฎก การจัดหมวดหมูAหลักธรรในพ
ระไตรปs ฎ ก ประเภทและลำดั บ ชั้ น คั ม ภี รQท างพระพุ ท ธศาสนา หลั ก พระธรรมวินั ย ภู มิ ปG ญ ญาใน
พระไตรปs ฎ กโดยศึ ก ษาวิ เคราะหQ พ ระวิ นั ย ปs ฎ ก พระสุ ต ตั น ตปs ฎ ก และพระอภิ ธ รรมปs ฎ ก หลั ก
การศึ ก ษา การเมื อ ง การปกครอง การบริ ห ารในพระไตรปs ฎ ก การวิ เคราะหQ ตี ค วาม และการ
ประยุกตQใชIภูมิปญ
G ญาพระไตรปsฎกในการดำรงชีวิต
This course aims to have the students study and analyze the
structure of Tipitaka, the classification of Dhamma in Tipitaka, types and categories of
Buddhist scriptures, the principle of Dhamma and Vinaya, the wisdom in Tipitaka by
analyzing Vinayapitaka, Sutta-pitaka, and Abhidhamma-pitaka, as well as the principle
of education, politics, government, the administration in Tipitaka, the analysis,
interpretation and application of Tipitaka in living.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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BU5003

ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค?นคว?าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
Pali and Sanskrit for Buddhist Research
ศึกษาไวยากรณQภาษาบาลีและสันสฤต หลักการอAานและแปลภาษาบาลี
และสั น สกฤต ศั พ ทQ บ าลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย คั ม ภี รQภ าษาบาลี แ ละสั น สกฤตที่ ส ำคั ญ ของ
พระพุทธศาสนาและฝØกวิเคราะหQเนื้อหายAอ ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและ
สันสกฤต
This course aims to have the students study the basic grammar
of Pali and Sanskrit, the principles of reading and translation of Pali and Sanskrit, Pali
and Sanskrit vocabulary in Thai, Pali and Sanskrit scriptures of Buddhism, and practice
analyzing short contents about Buddhism from Pali and Sanskrit documents.
BU5004

การปฏิบัติกรรมฐาน
3(2-2-5)
Meditation Practice
แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการ
ปฏิบัติธุดงคQ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานที่สำคัญในประเทศไทย และการ
ออกฝØกปฏิบัตกิ รรมฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
This course aims to have the students study the concept,
principles and methods of meditation practice in Buddhism, the principles of Austere
practices, the important meditation institution in Thailand and meditation practice
according to the rules of university.
BU5005

พระพุทธศาสนานิกายหลัก
2(2-0-4)
Principle Sects of Buddhism
สถานการณQ พระพุ ท ธศาสนาหลั ง พุ ท ธปริ นิ พ พาน การเกิ ด นิ ก ายใน
พระพุ ทธศาสนา พระพุ ทธศาสนานิ กายเถรวาทและนิ กายมหายาน แนวคิ ดและหลั กการสำคั ญของ
พระพุทธศาสนานิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย
บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานที่สำคัญ
This course aims to have the students study the Buddhism situation
of the post-Nibbana, the occurrence of Buddhist sects, Theravada Buddhism and Mahayana
Buddhism, the concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major
sect of Mahayana, Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and
the Buddhist important thinkers of Mahayana.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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BU5006

ศาสนาเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Religion for Development
ความรูIพื้นฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ของศาสนา สถานะปGจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธQ และศึกษาพระพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน วรรณกรรมที่สำคัญ ในพระพุ ทธศาสนา สภาพการณQ บริหารจัดการวัด การ
บริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ หลักการมีสAวนรAวมการบริหารจัดการวัดของชุมชน
This course aims to have the students study the Introduction to
religions; the cultural, economic, social and political concepts of religions; the
current situations of religions in the global society; the principles of religious
relationship; Theravada Nikaya and Mahayana Nikaya in Buddhism; the important
Buddhist literature works; the conditions of monastery management; monastery fund
management, monastery accounts management, and the investigation; the principles
of the community’s participation in monastery management.
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผRพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
English and Information Technology for Buddhism Propagation
ศึกษาหลักการ วิธีการและยุทธศาสตรQการเผยแผAพระพุทธศาสนา คุณสมบัติและ
การพัฒนาคุณลักษณะนักเผยแผAที่ดี ยุทธศาสตรQ การกำหนดเนื้อหา และการออกแบบเพื่อการเผยแผA
พระพุทธศาสนาดIวยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคชั่นเครือขAายสังคมออนไลนQ การใชIภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการเผยแผAพระพุทธศาสนา ศัพทQภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝØก
สนทนาและอธิบายธรรมะและฝØกเขียนบทความธรรมะดIวยภาษาอังกฤษ
This course aims to have the students study the principles,
methods, and the strategies of Buddhism propagation, the attributes and
development of good personalities of Dhamma preachers, and the strategies,
content determination, design for Buddhism propagation with information
technology. In addition, students will learn about the application of online social
network, the English use of communication and Buddhism propagation, English
technical terms in Buddhism, the practice of Dhamma conversation and explanation
as well as the practice of English Dhamma writing.
BU5008

พระพุทธศาสนากับศาสตร5รRวมสมัย
Buddhism and Contemporary Science

2(2-0-4)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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โลกทัศนQพระพุทธศาสนาวAาดIวยความรูIและความจริง โลกและชีวิตกับการ
เปลี่ยนแปลง ความเขIาใจในหลักอริยสัจ กฎแหAงกรรม และการตีความคำสอนพระพุทธศาสนาใน
บริบ ทสั งคมการเปลี่ ย นแปลง พระพุ ท ธศาสนากั บ วิท ยาศาสตรQ เทคโนโลยี แ ละศาสตรQส มั ย ใหมA
พระพุทธศาสนากับการเรียนรูIในศตวรรษที่ 21 ศึกษาวิเคราะหQพระพุทธศาสนากับการแกIปGญหาและ
การพัฒนาในสภาวการณQโลกการเปลี่ยนแปลง
This course aims to have the students study the vision of
Buddhism for knowledge and truth, the world, life and change, the understanding of
the Four Noble Truth, the law of Khamma, the interpretation of the Buddha’s
teaching in the changing social context, Buddhism, technology science and modern
science, including Buddhism and learning in the 21st century, the analysis of
Buddhism and problem-solving, and the development of world circumstances of
change.

BU5009

พระสงฆ5กับการดูแลสุขภาพ
2(2-0-4)
Monks and Health Care
ศึ ก ษาประวั ติ แ ละความเปP น มาเกี่ ย วกั บ พระสงฆQ ใ นพระพุ ท ธศาสนา
ความหมายและคุณสมบัติของพระสงฆQ บทบาทและหนIาที่ของพระสงฆQ พระสงฆQกับการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย ความสำคัญและคุณคAาของพระสงฆQตAอสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ สถานการณQการดูแลสุขภาพของพระสงฆQในปGจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆQแหAงชาติ
พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการชAวยเหลือผูIอื่นของพระสงฆQ การสAงเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของพระสงฆQ หลักเสขิยวัตรเพื่อสุขอนามัยของพระสงฆQ
This course aims to have the students study the background
and history of Buddhis monks, the denotation and qualification of Buddhist monks,
roles and duties of Buddhist monks, Buddhist monks and observance of DhammaVinaya, the importance and value of Buddhist monks to Thai society. Moreover,
students will learn the concepts and theories about healthiness, the present
situation of Buddhist monks’ healthiness, the national constitution of monks’ health
in 2017, the way of self-caring and helping humanity, the promotion and support of
caring Buddhist monks’ health, including the seventy-five rules for training for
Buddhist monks’ health.
BU5010

นวัตกรรมวัดเชิงทRองเที่ยว

2(2-0-4)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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Innovation of Buddhist Temples for Tourism
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทAองเที่ยว การทAองเที่ยวเชิงพุทธ วัด
และพุทธสถาน พุทธศิลป•และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน กฎหมายเกี่ยวกับโบราณคดีและวัดใน
พระพุทธศาสนา บทบาทและหนIาที่ของวัดตAอสังคม วิธีการการอนุรักษQและการพัฒนาวัด นวัตกรรม
การบริหารจัดการวัดที่ดี นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดเพื่อการทAองเที่ยวทางพระพุทธศาสนา การ
ประยุกตQวัดเพื่อการทAองเที่ยวอยAางเหมาะสม และศึกษากรณีวัดตัวอยAางที่บูรณาการดIวยการทAองเที่ยว
This course aims to have the students study the concepts and
theories of tourism, Buddhist tourism, temples and Buddhist places, Buddhist arts
and Buddha images in temples and Buddhist places, the law of archaeology and
Buddhist temples, the roles and duties of temple to society, the way of temple
conservation and development, including the innovation of temple administration
and the innovation of temple administration for Buddhist tourism. Students also will
learn how to apply the temples for tourism, and study the samples of temples
integrated as for tourism.
BU5011

วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย
2(2-0-4)
Thai Buddhist Literature
ศึกษาวรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแตAสมัยสุโขทัยถึงปGจจุบัน
โดยศึ ก ษาและวิ เคราะหQ ส าระสั งเขป ลั ก ษณะเดA น วิ วั ฒ นาการ ในแงA คุ ณ คA า และอิ ท ธิ พ ลที่ มี ตA อ
สังคมไทยและพระพุทธศาสนา เชAน ไตรภูมิพระรAวง มังคลัตถทีปนี ปGญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง
มหาเวสสั น ดรชาดก ปฐมสมโพธิก ถา เปP น ตI น ศึ ก ษาประวัติ แ ละผลงานปราชญQ ช าวพุ ท ธไทยทั้ ง
พระสงฆQและคฤหัสถQ รวมทั้งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทIองถิ่นของไทย
This course aims to have the students study the significance of
Buddhist literature since Ayutthaya period to present by studying and analyzing the
abstract, the dominant feature, the evolution in terms of the value and the influence on
Thai society and Buddhism, namely Trai Bhum Pra Ruang, Magalatthadipani, Paññasajataka,
the royal version of Mahajati, Maha Vessantara Jataka, Phra Pathomsombodhikatha, and so
on. In addition, students will learn the biography and works of Thai Buddhist philosophers
as both monks and lay people including Buddhist literature in regions of Thailand.
BU5012

พุทธศิลป°และโบราณคดี
Buddhist Art and Archaeology

2(2-0-4)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ความหมายประวั ติ ค วามเปP น มาขอบเขตและประโยชนQ พุ ท ธศิ ล ป•
วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป•ในดIานสถาปGตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยกAอนประวัติศาสตรQและสมัยประวัติศาสตรQ ความสัมพันธQ
พุทธศิลปะกับศาสตรQตAาง ๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษQ และการบริหารจัดการพุทธศิลป•
This course aims to have the students study the meaning, the
history, the range, and the usefulness of Buddhist arts, the evolution and the influence of
Buddhist arts in terms of architecture, sculpture, painting, Dhamma philosophy, and
characteristic objects of Thai arts and cultures both pre-history and history period, the
relation between Buddhist arts and various sciences, the school the preservation, the
conservation, and the administration of Buddhist arts.
BU5013

การบริหารและการปกครองคณะสงฆ5ไทย
2(2-0-4)
Administration and Sangha Governance of Thailand
ศึ กษาประวัติ การปกครองคณะสงฆQ ไทย โครงสรIางการบริห ารและการ
ปกครองคณะสงฆQไทยการปกครองคณะสงฆQตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธQระหวAางศาสนจักร
และอาณาจักร กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆQ สมณศักดิ์ สมเด็จพระสังฆราช
และมหาเถรสมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆQไทย สAวนราชการและการบริหารราชการแผAนดิน
กับการบริหารและการปกครองคณะสงฆQไทย
This course aims to have the students study the history of the
Sangha administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha
governance of Thailand, the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the
relationship between Sangha kingdom and royal kingdom, the law involved with the
Sangha Administration and governance. In addition, students will study the honorific
ranks of Supreme Patriarch (Somdech Phra Sangharaja), and the Sangha Supreme
Council of Thailand, the education management of Sangha, department of
government service, including government administration and Administration and
Sangha Governance of Thailand.
2) กลุRมวิชาชีพครู 35 หนRวยกิต
รายวิชามาตรฐานความรู? 23 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
ED1001
คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู
Virtues and Ethics for Teacher

น(บ-ป-ต)
3(3-0-6)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ศึกษาบทบาทหนIาที่และความสำคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและ
กัลยาณมิตร การปลูกฝGงความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเปPนครู ความประพฤติและ
การปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณของวิชาชี พ การวิเคราะหQ สั งเคราะหQ และบู รณาการองคQ ค วามรูI
เกี่ ย วกั บ คA านิ ย มของครู จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู การพั ฒ นาผูI เรีย นดI วยจิ ต วิญ ญาณความเปP น ครู
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวขIองกับวิชาชีพครู องคQกรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการเปPนครูที่ดี ความรอบรูIทันสมัยและทันตAอการเปลี่ยนแปลง
และการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเปPนหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู
This course aims to have the students study the roles, duties,
and the importance of teacher, teachers as venerable persons and good friendship,
the cultivation of faith in teaching profession and the spirit of teacher, the behaviors
and performance based on the ethics of teaching profession, as well as the analysis,
synthesis, integration of the body of knowledge involved with the teacher values.
Additionally, students will learn the educational law and the law involved with
teaching profession, the organization of teaching profession, the standard of teaching
profession, the development of teaching profession, self-development as a good
teacher, the omniscience of change, including the Dhamma application as the
standard of teaching profession.
ED1002

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
2(2-0-4)
Philosophy and Concepts in Education
ศึกษาความหมายและความสำคัญของปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ปรั ช ญาการศึ ก ษาและแนวคิ ด ทางการศึ ก ษาที่ ส ำคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลตA อ การจั ด การศึ ก ษา ปG ญ หา
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา แนวโนIมการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา
This course aims to have the students study the meaning and
the importance of philosophy and education concepts, the philosophy of education
and the concepts of education which is important and influential to education
management, education problems, the education reformation, the future tendency
of education, including Buddhism and education.
ED1003

จิตวิทยาสำหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษยQ จิตวิทยาชAวงวัย
จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาการเรียนรูI จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหIคำปรึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ของจิตวิทยากลุAมตAาง ๆ ใชIจิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรูIของผูIเรียนใหIเต็มศักยภาพ และใหIคำแนะนำ
ชAวยเหลือผูIเรียนใหIมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
Study of psychological concepts and theories: psychology of
human development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology,
learning psychology, educational psychology, guidance psychology, and counseling
of various psychological branches; application of psychological theories to support
the learner’ s learning proficiency and recommendation to assist the learner with
better quality of life.
ED1004

หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู?
3(2-2-5)
Curriculum and Learning Management Science
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ
แนวคิดพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตร องคQประกอบและโครงสรIางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใชIหลักสูตรใหIเหมาะสมกับสภาพทIองถิ่น วิทยาการการจัดการเรียนรูI วิธีการสอนที่สอดคลIองกับ
สาระการเรียนรูI การจัดกิจกรรมสAงเสริมการเรียนรูIโดยใหIความสำคัญแกAผูIเรียน การจัดการเรียนรูIที่
เนIนประสบการณQ กรณีศึกษาและการฝØกปฏิบัติดIวยการสะทIอนคิด การวางแผนการเรียนและการสอน
การฝØกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การฝØกเทคนิคและทักษะตAางๆ ในการสอน การฝØกปฏิบัติการ
สอนตามรูปแบบที่กำหนดในแผนการสอน
This course aims to have the students study the meaning and
importance of curriculum, curriculum theories, principles and concepts of curriculum design,
elements and structures of the basic education curriculum, curriculum
implementation to local surroundings, and learning management science of teaching
procedures in accordance with learning content. In addition, students will have to
learn about learner-centered learning activities, the management of ExperienceBased Learning, case study and reflection practices, learning planning, practical
lesson plans, practical teaching techniques and skills, and practical teaching upon
specified lesson plans.
ED1005

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation and Information Technology
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารการศึกษาและ การเรียนรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช เทคโนโลยีดิจิทัล การใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัด การเรียนรู ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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เรียนให มีป ญญารู คิดและมีความเป นนวัตกร ผู เรียนที่มีความ ต องการพิเศษ การวิ
เคราะห การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูรณาการและการประยุกต ใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู ได อย างมี
ประสิทธิภาพ การไมA ละเมิดทรัพย สินทางป ญญา ใช การสะท อนคิดไปประยุกต ใช ใน
การพัฒนาตนเองให เป นครูที่ดี มีความรอบรู และทันสมัยต อความเปลี่ยนแปลง
Principles, approaches, and theories of innovation and
information technology for educational communication learning; digital technology
laws and codes of ethics; using digital technology for design of learning management
according to the nature of major areas of study to develop intellectual and
innovative learners; learners with special needs; analysis, selection, design,
development, evaluation, integration and application of using innovation and
information technology for educational communication and learning efficiently,
infringement of an intellectual property, applying reflections to self-development to
be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy.

ED1006

การวัดและประเมินผลการเรียนรู?
3(2-2-5)
Measurement and Evaluation in Learning
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูIของ
ผูIเรียน หลักการสรIางเครื่องมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแตAละรายวิชา นำผลการประเมินไปใชI
ในการพัฒนาการเรียนรูIของผูIเรียน
Principles, concepts and practices of measurement and evaluation
in learning; principles of construction of test and evaluation instruments; measurement
and evaluation in practices: authentic measurement and evaluation, nature of measurement
and evaluation in each subject; implementation of evaluation results for learning development.
ED1007

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู?
3(2-2-5)
Research for Learning Innovation Development
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของ
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การใชIและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI
ทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูIเรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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การออกแบบ การสรIางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขIอมูล การวิเคราะหQขIอมูล การรายงานผลการวิจัย
นำผลการวิจัยไปใชIในการจัดการเรียนการสอน
Research principles, concepts and theories; research guidelines;
characteristics of educational research and action research in the classroom; research
implementation and production for learning innovation development; research for
instructional innovation development and learner development; planning for educational
research: research design, development of research instruments, data collection,
data analysis, research report, and implementation of research results for instruction.
ED1008

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
3(3-0-6)
Communicative Language for Teachers
วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใชIภาษาไทยและ
ภาษาตAางประเทศในการฟGง การพูด การอAาน การเขียน และภาษาทAาทาง เพื่อการสื่อความหมายใน
การเรียนการสอน การนำเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแกAสังคม
Communicative Language for teachers: principles, theories,
techniques of Thai and foreign usage for listening, speaking, reading, writing and
gestures to communicate the meaning; academic presentation and social services.
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1009
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
2(90)
Teaching Practicum in School 1
การจัดการเรียนการสอนใหIรอบรูIในงานครู เชAน งานธุรการในชั้นเรียน การ
สังเกตปGญหาของผูIเรียนและการแกIปGญหาในชั้นเรียน การประสานงาน การออกตรวจเยี่ยมโครงการ
เยี่ยมบIานกับโรงเรียนในการประสานกับผูIปกครองและชุมชน การจัดการในชั้นเรียนและการจัดการ
สิ่งแวดลIอมเพื่อการเรียนรูIในฐานะครูผูIสอน หรืองานกิจกรรมอื่นใดของโรงเรียน ภายใตIการนิเทศจาก
อาจารยQนิเทศกQ และครูพี่เลี้ยง
Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative
Assistant in classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work,
to visit the project and home of students by cooperative teacher with parent and
community. Teaching and environment teaching for learning as teacher or the
another activity in school under supervisory of supervisor and the school cooperative
teacher.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ED1010

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
2(90)
Teaching Practicum in School 2
การปฏิบัติการในฐานะผูIชAวยครูในสถานศึกษา ไดIแกA ชAวยงานครูประจำชั้น
งานใหIความรูI และอบรมผูIเรียน ชAวยงานสอน ผลิตสื่อ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรม
พัฒนาผูIเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูI หรือแบAงปGนความรูI ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนเิ ทศกQ และครู
พี่เลี้ยง
Operation as assistant teacher in school include helping the
class teacher, knowledge work, students training, teach, teaching media product and
evaluation, activity development, knowledge sharing or exchange under supervisory
of supervisor and the school cooperative teacher.
ED1011

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
2(90)
Teaching Practicum in School 3
ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูIทั้งหมดมาจัดการ
เรียนรูIในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่สAงเสริมใหIผูIเรียนมีความสุข
จัดกิจกรรมการเรียนรูIที่สAงเสริมใหIผูIเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกตQใชIเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย เรียนรูIแนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูIเรียนที่มีความ
แตกตAางระหวAางบุคคล เพื่อนำไปใชIในการพัฒนาตนเองใหIมีความรอบรูI ทันสมัยและทันตAอการ
เปลี่ยนแปลง ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนิเทศกQ และครูพี่เลี้ยง
Operation try out on teaching practice in school by integration
all the knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages
students to learn and be happy, organize learning activities that encourage students
to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern
educational innovations, study the characteristics with the process of the correct
research methodology and apply for develop themselves to be expert, modern, and
world change under supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
ED1012

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
6(270)
Teaching Practicum in School 4
ปฏิบัติการสอนในหนIาที่ครูอยAางครบถIวน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก การวัดและประเมินผล และนำผลไปใชIในการพัฒนาผูIเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผูIเรียน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูI หรือแบAงปGนความรูI การสัมมนาการศึกษา ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนิเทศกQ
และครูพี่เลี้ยง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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Teaching practicum to be a teacher of main major subjects;
measurement and evaluation; implementation for learner development; research for
learner development; knowledge sharing or exchange; educational seminar under the
supervisory of supervisor and the school cooperative teacher.
(1) กลุRมวิชาเฉพาะทางสังคมศึกษา 62 หนRวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 42 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1133
ศาสนาและปรัชญาประยุกต5สำหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6)
Religion and Applied philosophy for social studies
Teachers
ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีจริยศาสตรQทางปรัชญา
และศาสนาทฤษฎี การประยุกตQ ใชI ในการแกI ปG ญ หาที่ เกิ ดขึ้น ในสั งคมไทยและสั งคมดลกพรIอมทั้ ง
แนวทางในการประยุกตQหลักจริยธรรมเพื่อใชIในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังคมศึกษา
Meaning, characteristics, significance, concepts, theories,
ethics in philosophy and religion, application theory in solving problems occurring in
Thai society and society as well as guidelines for applying ethical principles for
teaching and learning management for Social studies teacher
ED1134

ประวัติศาสตร5และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai History and culture
ความหมาย คุ ณ คA า ความสำคั ญ ของประวั ติ ศ าสตรQแ ละวั ฒ นธรรมไทย
หลักฐานทางประวัติศาสตรQ ยุคสมัยทางประวัติศาสตรQไทย วิเคราะหQปGจจัยที่สAงเสริมการสรIางสรรคQภูมิ
ปGญ ญาไทยและวัฒ นธรรมไทย วิเคราะหQผลงานของบุคคลสำคัญ ทั้งชาวไทยและชาวตAางประเทศ
รวมทั้งเหตุการณQสำคัญที่สAงผลตAอประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทยในสมัยตAาง ๆ รวมทั้งความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยQที่มีตAอสังคมไทยตั้งแตAอดีตจนถึงปGจจุบัน
Meaning, value, importance of Thai history and culture
Historical evidence Thai historical era Analysis of factors that promote the creation of
Thai wisdom and Thai culture Analyze the work of important people, both Thai and
foreigners. Including important events affecting Thai history and culture in various
periods, as well as the importance of the monarchy to Thai society from the past to
the present.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ED1135

ประวัติศาสตร5เอเชีย
3(3-0-6)
Asian History
ประวัติศาสตรQเอเชีย ทั้งเอเชียตะวันนออกเฉียงใตI เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใตI นับตั้งแตAการกAอตั้งอาณาจักรโบราณ อิทธิพลของวัฒนธรรม จีน อินเดียอิสลาม วิวัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศตAาง ๆ กAอนการเขIายึดของชาติตะวันตกอิทธิพลของลัทธิ
จักรวรรดินิยมที่มีตAอภูมิภาคเอเชีย ขบวนการชาตินิยม การเรียกรIองเอกราช การยึดครองของญี่ปุ{นใน
ระหวAางสงครามโลกครั้งที่ 2 ปGญหาและสภาพของเอเชีย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแตAไดIรับเอก
ราชจนถึงปGจจุบัน
Asian history Both southeast asia East Asia and South Asia since
the establishment of the ancient kingdom Influence of Chinese, Indian and Islamic
culture The political, economic and social evolution of various countries before the
capture of Western nations. The influence of imperialism on Asia. Nationalism
movement Claim for independence Japanese occupation during World War 2, Asian
problems and conditions Including the effects that have occurred since
independence until now
ED1136

ประวัติศาสตร5ยุโรปและอเมริกา
3(3-0-6)
European History and United States History
พัฒนาการทางประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา นับตั้งแตAการกAอตัวของรัฐ
ชาติ ปฏิ รูป ศาสนา การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม การพั ฒ นาการทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและ
วัฒนธรรมของยุโรปและอเมริกา
Western civilization development and medieval European
history The growth of Christianity and feudalism and the transition from the middle
to the modern From the formation of the state, the nation, the religious reform until
the intellectual revolution Industrial Revolution That affected the French Revolution
European political, economic, social and cultural development Since the 19th
century, including political, economic and social changes, international conflicts
World War II, analyzing important problems of Europe after World War II to date
ED1137

วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร5
Historical Methodology and Evidence

3(2-2-5)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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วิเคราะหQความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรQ วันเวลา
เหตุการทางประวัติศาสตรQตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรQเพื่อใชIในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตรQในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Analyze the meaning and types of historical evidence, date,
time, historical events according to historical research methods for use in the
teaching of history courses at primary and secondary levels.
ED1138

เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร5
3(3-0-6)
Geographic Information Technology
พื้นฐานความรูIทางเทโนโลยีในการอAาน การแปลความหมายและเขียนแผน
ที่ การเก็บขIอมูล และการแสดงขIอมูลทั้ งทางกายภาพและสิ่งแวดลIอมและประชากร ตลอดจนใชI
เครื่องมือและนวตกรรมในการสรIางแผAนที่ การใชIภาพถAายดาวเทียมภาพถAายทางอากาศ ขIอมูลดIาน
ประชากรและสิ่งแวดลIอมดIวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ การเลือกใชIขIอมูลที่เหมาะสมใน
การวิเคราะหQขIอมูลเชิงพื้นที่การฝØกปฏิบัติภาคสนาม
Basic knowledge of the technologies to read. Interpretation
and mapping, data collection and display of data and the physical environment and
the population. As well as tools and innovation to create the disc. Using satellite
images and aerial photographs. Demographic and environmental data with geospatial
technology. The selection of the appropriate information to analyze the spatial
practice field.
ED1139

ภูมิศาสตร5ประเทศไทยเชิงวิเคราะห5
3 (3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
วิ เค ราะ หQ ส ภ าพ ภู มิ ศ าส ต รQ ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ระ เท ศ ภู มิ อ าก าศ
ทรัพยากรธรรมชาติประชากรสภาวการณQทางการเกษตรการอุตสาหกรรมการคIาการคมนาคมขนสAง
การเชื่อโยงของภูมิภาคตAาง ๆ วิเคราะหQปGญหาที่สAงผลกระบตAอภูมิศาสตรQของประเทศไทยและสรIาง
แนวทางการแกIไขปGญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Analysis of geographical conditions, topography and
climate Natural resources, population, agricultural industry, optimize trade and
transportation link to various issues affecting the region's analyses the effects it's
geography, country Thailand and create solutions to problems that will arise in the future.
ED1140

ภูมิศาสตร5กายภาพกับการพัฒนาสิ่งแวดล?อมและประชากร 3 (3-0-6)
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Physical geography and environment and population
development
องคQประกอบสัณฐานของโลก ปรากฏการณQที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธQ
ระหวAางโลกกับดวงอาทิตยQและ ดวงจันทรQ สมบัติทางดIานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณี
ภาค (Lithosphere) อุ ท กภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชี ว มณ ฑล
(Biosphere) และเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอันจะสAงผลตAอการพัฒนาความมั่นคงทางเศรฐกิจ รวม
ปGจจัยควบคุIมความสัมพันธQระหวAางประชากรระบบนิเวศและสิ่งแวดลIอมสาเหตุและผลที่เกิดจากการ
ใชI ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลI อ มเกิ น ขี ด จำกั ด การอนุ รั ก ษQ แ ละการแนวทางการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม
World morphology Phenomena caused by the relationship
between the world and the sun and moon. Physical properties And changes in
geology (Lithosphere) Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere and natural disasters
that will affect the development of economic stability and Including cost-effective
factors, relationships between populations, ecosystems and the environment, causes
and effects of the use of natural resources and the environment beyond the limit
Conservation and guidelines for preserving natural resources and the environment.

ED1141

ความรู?พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
Introduction to the Science of Law
ศึกษาความรูIพื้นฐานทางกฎหมาย ความเปPนมา แนวความคิด และบAอเกิด
หลักกฎหมายเอกชนหลักกฎหมายมหาชน ความสัมพันธQระหวAางกฎหมายกับปรากฏการณQทางสังคม
อื่น ๆ การใชI การตีความ การอุดชAองวAางและสภาพบังคับทางกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพAง
และพาณิชยQ และกฎหมายอาญา
The study of basic knowledge of law; background, concepts
and origin of principles of private law and public law. The relationship between law
and other social phenomena; application, interpretation and enforcement. General
principles of civil and commercial law and criminal law.
ED1142

รัฐศาสตร5เบื้องต?น
3(3-0-6)
Introduction to political science
ความหมายวิวัฒนาการธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตรQ ความสัมพันธQ
ของวิชารัฐศาสตรQกัลป•ศาสตรQดIานตAาง ๆ ทางสังคม ทฤษฎีทางรัฐศาสตรQ หลักอำนาจ ความสัมพันธQ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ระหวA า งรั ฐ กั บ บุ ค คล สถาบั น ทางการเมื อ งรู ป แบบการปกครอง พฤติ ก รรมทางการเมื อ งและ
กระบวนการทางการเมือง
Meaning, evolution, nature and methods of political science
The relationship of political science, various social science, political science theory,
power, relationship between state and individual Political institutions Political
behavior and political processes.
ED1143

การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้แตAอดีตจนถึงปGจจุบนั กระบวนการ
นโยบายและการวางแผน รัฐธรรมนู ญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้งบทบาททางการเมืองของ
องคQ ก รภาครัฐ ภาคธุรกิ จเอกชน ภาคประชาชน ปG ญ หาหลั ก ทางการเมื อ งและการบริห ารรัฐกิ จ
ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย
The evolution of the Thai political system from the past to the
present Policy process and constitutional planning, political parties and election of
political roles of government organizations Private sector, public sector, major
political problems and public administration As well as the guidelines for political
reform in Thailand.
ED1144
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต?น
3 (3-0-6)
Introduction to sociology and anthropology
ความรูIเบื้ องตI น ทางสังคมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา แนวคิ ดของนั กสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาโครงสรIางและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทาง
สังคม กลุAมทางสังคมและวัฒนธรรมกระบวนการทางสังคม การจัดลำดับชั้นทางสังคม สถาบันและ
บทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุAมชาติพันธุQพฤติกรรมการอยูAรAวมกัน
ปGญหาสังคมและแนวทางแกIไข ความจำเปPนของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการเรียนการ
สอน
Introduction to Sociology and Anthropology, concepts of
Sociologist and Anthropologist, structures and characteristics of Sociology and
Anthropology, organizing society, social groups, and culture, social process, social
arrangement, social institutions and social roles, social and cultural changes, ethnic
groups, behavior of living together, social problems and solving guiding, importance
of Sociology and Anthropology for teaching and learning.
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ED1145

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมR
3(3-0-6)
Modern social and cultural changes
โครงสรI า งทางสั ง คมในโลกยุ ค ทั น สมั ย การเปลี่ ย นทางสั ง คมโลก ดI า น
ประชากร การขยายตั ว ของสั ง คมเมื อ ง เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง เศรษฐกิ จ การติ ด ตA อ สื่ อ สาร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลIอม และวัฒนธรรม ทั้งความคิด ปGจจัยที่เกิดขึ้นของคนในสังคมมีตAอ
การเปลี่ ย นแปลง กระบวนการใชI เหตุ ผ ล การใชI ต รรกะในการอธิ บ ายปรากฏการณQ ที่ เกิ ด ขึ้ น
วิเคราะหQปGญหาและหาแนวทางการแกIไขปGญหา
Social structure in the modern world, changing social world,
population, expansion of urban society Economic change Communications Natural
resources, environment and culture, both the ideas, factors that arise of people in
society, have on changes. Reasoning process Using logic to explain the phenomena
Analyze problems and find solutions.
ED1146

เศรษฐศาสตร5เบื้องต?น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรQพื้นฐาน เศรษฐศาสตรQจุลภาคและมหภาค การ
บริ โภค การผลิ ต การตลาด การออมและการลงทุ น ของภาครั ฐ และเอกชน วิ เคราะหQ ก ลไกทาง
เศรษฐกิจในระบบปsดและระบบเปsดวิเคราะหQสภาพทางเศรษฐกิจ ขIอตกลงเสรีทางการคIา (FTA) ทุน
ขIามชาติ การคIาตAางตอบแทน ตลาดทุน สินคIาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑQ (OTOP) เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐศาสตรQแนวพุทธ ความคิดรวบยอดและคAานิยมทางเศรษฐศาสตรQสำหรับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหIผูIเรียนลงพื้นที่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมดIานเศรษฐกิจและการ
ประยุกตQใชI
Concept and theory of basic economics, micro and
macroeconomics, consumption, production, marketing, saving, and government and
private investment, analyzing closed and opened system economical mechanism,
economical states, free trade agreement (FTA), transnational funds, repaying trading,
capital market, OTOP.
รายวิชาเลือกเรียน ไมRน?อยกวRา จำนวน 20 หนRวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา
น(บ-ป-ต)
ED1147
วิทยาการสอนและการจัดการเรียนรู?สังคมศึกษา
3(2-2-5)
Teaching science and management of social studies
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

60

ทฤษฎีการเรียนรูIและการสอน เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูI รูปแบบ
การเรียนรูIการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณQเรียนรูI การบูร
ณาการสาระการเรียนรูI การจัดการเรียนรูI การจัดการเรียนรูIแบบเรียนรวม การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูI และการจั ด การการเรียนรูIที่ เนI น ผูI เรียนเปP น สำคั ญ โครงงานวิชาการจั ด การโครงการและ
กิจกรรมการศึกษาในกลุAมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Theories of learning and teaching. technical and management
sciences learning style learning style development teaching. the design and the
learning experience. integrating learning. learning management, the learning classes.
developing innovative learning and managed learning the learners. project
management program and educational activities in a social educational group.
religion and culture.
ED1148

การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Research in Social Studies
ค วาม ห ม าย แ น วค ดิ แ ล ะท ฤ ษ ฎี ที่ เกี่ ย วขI อ ง รู ป แ บ บ ก ารวิ จั ย
กระบวนการวิจัยการออกแบบการวิจัย การเขียนเคIาโครงการวิจัย การคIนควIา ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยใน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูIเทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขIอมลูสถิติเพื่อการ
วิจัย การวิเคราะหQขIอมลู การแปลผลและการสรุปผลงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การ
นำเสนอผลการวิจัยและการใชIกระบวนการวิจัยในการแกIปGญหา
Direction, model, methodology, and process of research in
social studies, practice of designing research work appropriate in studies for
development learning social studies and application of Buddhism with other
theories.
ED1149

นวัตกรรมสื่อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู? 3(2-2-5)
วิชาสังคมศึกษา
Innovative teaching media and information Technology
In learning social studies
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การประยุกตQใชIและการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูIทางสังคมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใชIนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ฝØก
ปฏิบัติการคIนควIา หาขIอมูลจากแหลAงความรูIและฐานขIอมูลความรูI วิเคราะหQปGญหาที่เกิดจากการใชI
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝØกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตQใชIและประเมิน
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สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูIใหIเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ของผูIเรียนในกลุAมสังคมศึกษา
The conceptual Theories about the design, application and
evaluation of media innovation in information technology for learning, social studies.
Information technology for communication, honesty and ethics in the use of
innovative information technology and educational practice research. Find
information from the sources of knowledge and knowledge database. Analysis of the
problems caused by the use innovative information technology and media practice,
design, production, development, application and evaluation of media innovation
and information technology to improve the quality of learning appropriate to the age
and grade level of students in social studies Technology In learning social studies
ED1150

การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Social Studies Curriculum Development
ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุAมสาระการเรียนรูIสังคม
ศึกษา วิเคราะหQธรรมชาติของรายวิชา ตัวชี้วัด มาตรฐานการจัดการเรียรูI เพื่อสAงเสริมทักษะเทคนิค
การสอน การจัดการหIองเรียน เสนอกิจกรรมโครงการ โครงงานที่สอดคลIองกับชุมชน การประยุกตQใชI
สื่อภาพ เสียง วีดีโอ เกมสQ มัลติมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิรQคและแอปพลิเคชัน สามารถจัดการเรียนการสอน
ใหIสอดคลIอง เหมาะสมกับวิชาชีพครู
Study and understand the scope of the course Psychology and
teaching principles of social studies Curriculum in social studies in primary and
secondary levels Analyze the nature of the course. Indicators of management
standards. Teaching techniques Classroom management to promote skills in social
studies groups, offering project activities that are consistent with the community.
Local in an integrated manner. Create a system to analyze the situation that is
happening in Thai society and the world society. Working with others Application of
visual media, audio, video, multimedia games, social networks and applications And
can arrange teaching and learning at the educational level Suitable for the teacher
profession.
ED1151

การบูรณาการสหวิทยาการในวิชาสังคมศึกษา
Integration of science in social studies

3(2-2-5)
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ศึกษาและวิเคราะหQหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูI สาระการเรียนรูIใน
วิชาตAาง ๆ เพื่อบูรณาการกับสาระการเรียนรูI การเขียนแผนการสอน การจัดกิจกรรม การประเมินผล
ในวิชาสังคมศึกษา
Studying and analyzing curriculum and learning qualification,
analyzing learning essence in various learning essence studies, the practice of
integration in learning essence studies, activity, evaluation, writing teaching and
learning plan in Social Studies, studying the research in Social Studies Religion and
Culture for learning development.
ED1152 ประวัติศาสตร+ท-องถิ่นกับการศึกษาชนต8างวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6)
Local History and Cross Culture and Minorities in Thailand
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของประวัติศาสตรQทIองถิ่น ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของทIองถิ่น ดIานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งขอบเขต
ลักษณะทางกลุAมชาติพันธุQตAาง ๆ ในประเทศไทย โดยเนIนกลุAมชนทีโ่ ดดเดAนทางวัฒนธรรม
Meaning, significance, and role of local history, studying local
changes in political, government, economic, social and cultural sections using various
localities as a case study and the meaning, scope, nature of race and culture of
groups of race in Thailand focusing on groups of minority people having significant
culture, relations between groups of minority and majority, social institutions in
harmony, problems occurred from the minority, and methods of problem-solving.
ED1153

การบูรณาการแหRงวิทยาการเรียนรู?ในท?องถิ่น
2(2-2-4)
Integration of local learning technologies
ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปและภู มิ ห ลั งของทI อ งถิ่ น ดI า นสภาพภู มิ ศ าสตรQ แ ละ
สิ่งแวดลIอม ประวัติศาสตรQ เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและชาติพันธุQ อาชีพ
การเกษตร ผลิตภัณฑQตำบล โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพQและแหลAงทAองเที่ยวที่สำคัญ
ในภู มิ ภ าค โดยมุA งเนI น ใหI ศึ ก ษาความสั ม พั น ธQ และผลกระทบตA อ วิ ถี ชี วิ ต ความเปP น อยูA ข องชุ ม ชน
ตลอดจนวิเคราะหQปGญ หาและอุปสรรคของการพั ฒ นาทIองถิ่นใน สถานการณQ ปGจจุบัน เพื่ อใหIเกิด
ความรูIความเขIาใจ อันนำไปสูAความรักและความภาคภูมิใจในทIองถิ่น
Study general conditions and local backgrounds Geography
and environment History, economy, society, tradition, culture, language and ethnicity
Agricultural occupation Products, parishes, historic sites, antiquities, fossils and
important tourist attractions in the region. By focusing on studying relationships and
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the impact on the way of life of the community As well as analyze problems and
obstacles of local development in current situation For understanding Which leads
to love and pride in the local area.
ED1154

สัมมนาการสอนและการจัดการเรียนรู?ทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
Seminar on Instructional Social Studies
ศึกษาปGญหาและเปลี่ยนแปลง การสอนและการจัดการเรียนรูIทางสังคม
ศึกษา เพื่อศึกษาแนวทาง วางแผน และปรับปรุงแกIไข การสอนและการจัดเรียนรูIทางสังคมศึกษา
โดยใชIแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ โดยนำเสนอการแกIไขในรูปแบบโครงการสัมมนาทางการ
เรียนรูI
Study problems, trends and changes in social studies By means
of surveying problems To study the planning guidelines And improvement of
teaching and learning in the study group Using the theory Educational process
methods And presenting solutions in the form of learning seminar programs for
application.
ED1155

โลกทัศน5ทางการศึกษาในกลุRมประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Educational worldview in the ASEAN community
ความเปPนมาและพั ฒ นาการของอาเซียน สภาพแวดลIอมทางภูมิศาสตรQ
สังคม วัฒ นธรรม และความรAวมมื อในอาเซียน ผลกระทบที่ มีตAอสังคมโลก ตลอดจนการปรับตัว
บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน โลกทัศนQทางการศึกษาของประเทศในกลุAมประชาคมอาเซียน
และการพัฒนาโลกทัศนQทางการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาเพื่อกIาวสูAประชาคมอาเซียน
Background and development of ASEAN Historical background
Geographic environment Society and culture in ASEAN Education and cooperation
development as well as cooperation agreements within the ASEAN region Impacts on
global society, adaptation of roles and direction of Thailand in ASEAN.
ED1156

ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พึงประสงค5เพื่อประชาสังคม 3(3-0-6)
Democracy and desirable citizens for civil society
แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองวAาดIวยประชาธิปไตยและการมีสAวนรAวมใน
ระดับทIองถิ่นอิสรภาพและการพึ่งพาตนเองของพลเมือง ความเทAาเทียมกันในสังคมของพลเมือง การ
ยอมรับความหลากหลายและความแตกตAาง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบตAอสังคม ความเขIาใจและ
การมีสAวนรAวมในระบอบประชาธิปไตย
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Political concepts and theories of democracy and local
participation, freedom and self-reliance of citizens Equality in the society of citizens
Acceptance of diversity and differences Human rights Social responsibility
Understanding and participation in democracy.
ED1157

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
Thai economy and world economy
ความรูIทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจแตAละยุคสมัย มิติใหมAของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตQใชIในสังคม
ปGจจุบันเทคนิคการบริหารการเงินสAวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปGจจุบัน
General knowledge about the Thai economy and the
world economy. Change of Each era economy New dimension of economy
Sufficiency economy principles and social applications Current personal financial
management techniques in the currenteconomicsituation.
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3.2 อาจารย*ผู-สอน
3.2.1 อาจารย*ประจำหลักสูตรและอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตร
1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกLน
ลำดับ
สำเร็จการศึกษาจาก
ตำแหนLงทาง
คุณวุฒิการศึกษา
ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
ที่
วิชาการ
(สาขาวิชาเอก)
สถาบัน
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1 นายสุทธินันท, พรมพันธุ,ใจ
อาจารย,
ศน.ม. (บริหารการศึกษา)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย,
2 นายกิตติยานนท, วรรณวงศ,
ร.ม. (รัฐศาสตร,)
ม.รามคำแหง
ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 นายศุภฤกษ, ตRอพันธ,
อาจารย,
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ม.ปทุมธานี
ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย,
4 พระปลัดวสันต, ธีรวโร (เกษงาม)
ร.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศน.ม. (รัฐศาสตร,การปกครอง)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
5 นายสุทธิพงษ, สายาพัฒน,
อาจารย,
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการ
ม.มหาสารคาม
สาธารณะ)
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3.2.2 อาจารย*ประจำ
1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกLน
ลำดับ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล

ตำแหนLง
วิชาการ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก

สถาบัน

ปZที่จบ

1

พระครูสุธีจริยวัฒน,, ดร.

อาจารย,

ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ขอนแกRน
ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2555
2543
2537

2

พระครูธรรมาภิสมัย, ดร.

อาจารย,

ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ศน.บ. (บริหารการศึกษา)

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ม.มหาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2555
2544
2539

3

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ดร.

อาจารย,

ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศนบ.(การสอนภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยม
ม.หาสารคาม
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2559
2552
2549

4

ดร.วิทูล ทาชา

ผูbชRวยศาสตรา
จารย,

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
M.A. (Linguistics)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
University of Delhi (India)
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2559
2541
2537

5

นายไพโรจน, บัวสุข

Ph.D.(English)

Punjab University, India

2546

รองศาสตราจารย,

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ลำดับ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล

ตำแหนLง
วิชาการ
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก

สถาบัน

ปZที่จบ

M.A.(Linguistics)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

University of Delhi, India

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

2540
2536

6

นายคัมภีรภาพ คงสำรวย

อาจารย,

วท.ม.(อินเตอร,เน็ตและเทคโนโลยี)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.นเรศวร
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2553
2550

7

นายแสงอาทิตย, ไทยมิตร

อาจารย,

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป•น
ภาษาตRางประเทศ)
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ม.อุบลราชธานี

2552

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2547

8

นายวรเทพ เวียงแก

อาจารย,

สส.ม. (สังคมสงเคราะห,ในกระบวนการ
ยุติธรรม)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ธรรมศาสตร,
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2541
2537

9

พระใบฎีกาทวี อภโย,ดร.

อาจารย,

ร.ด. (รัฐศาสตร,)
ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา)
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ราชภัฏมหาสารคาม
ม.ขอนแกRน
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2561
2550
2546

10

ดร.เอนก มูลมา

อาจารย,

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร,)
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ,
ม.ศิลปกร

2561
2546

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

68

ลำดับ

ตำแหนLง
วิชาการ

ชื่อ - ฉายา - นามสกุล

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

สถาบัน

ปZที่จบ

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

2541

3.2.3 อาจารย*พิเศษ
1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกLน
ลำดับ

ชื่อ–ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก)

1

นายบรรจง วังหลbา

ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา)
น.บ.(กฎหมาย)

2

นางบำเพ็ญ วงศ,ศรีแกbว

M.A.(Ag.Education & Community Development)

3

นางพวงทอง อRอนจำรัส

4

นายพุทธรักษ, ปราบนอก

กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(การประถมศึกษา)
กศ.บ.(การประถมศึกษา)
ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต)
ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต/ปรัชญา)
ป.ธ.9 (การศึกษาคณะสงฆ,ไทย)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ตำแหนLงวิชาการ
อาจารย,
รองศาสตราจารย, ดร.
ผูbชRวยศาสตราจารย,
ผูbชRวยศาสตราจารย, ดร.
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5

นายอัครเดช นิละโยธิน

6

นายกระเศียร อาคาสุวรรณ

ศษ.ด. (บริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
คอ.บ. (ครุศาสตร,วิศวกรรม)
พธ.ม. (ปรัชญา)
ศน.บ. (สังคมวิทยา)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หลักสูตรกำหนดให.ปฏิบัติงานในหน.าที่ครูตามเกณฑ=การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ผDานการรับรอง
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต.ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการ
นิเทศจากมหาวิทยาลัยและครูพี่เลี้ยง ซึ่งนักศึกษาจะได.พัฒนาความรู.และสมรรถนะที่สำคัญผDานประสบการณ=ที่
ได.รับระหวDางการออกไปปฏิบัติการสอนทุกชั้นปXจากกิจกรรมตDาง ๆ การบูรณาการความรู.ในการจัดทำแผนการ
เรียนรู. การจัดกระบวนการเรียนรู.โดยใช.สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู.ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได.
อยDางเหมาะสมกับผู.เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู.และผู.เรียน การจัดทำ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการพัฒนาผู.เรียน การวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู.เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ;ภาคสนาม
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
4.1.2 มีความรู.และทักษะด.านการปฏิบัติการสอนซึ่งเป`นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
4.1.3 มีทักษะการทำงานด.านการวางแผน การจัดการ และการติดตDอสื่อสาร
4.1.4 มีการพัฒนาด.านมนุษยสัมพันธ= และการทำงานเป`นทีม
4.2 ช@วงเวลา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต@าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน
1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปXการศึกษาที่ 1
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปXการศึกษาที่ 2
3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปXการศึกษาที่ 3
4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปXการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วันจันทร=-วันศุกร= เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป`นไปตามสถานศึกษาที่นักศึกษาเข.าปฏิบัติการสอน
กำหนด)
4.4 กิจกรรมเสริมความเปQนครู (Teacher Enhancing Activities)
กิจกรรมเสริมความเป`นครูในแตDละปX ปXการศึกษาละไมDน.อยกวDา 2 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบังคับ ได.แกD
(1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน= ให.จัดเป`นประจำทุกปX
การศึกษา
(2) กิจกรรมเสริมสร.างความเป`นพลเมืองที่เข.มแข็ง ให.จัดในปXการศึกษาใดก็ได. ดังตDอไปนี้
ก. กิจกรรมสDงเสริมความรักชาติ ศาสน= กษัตริย= และความเป`นไทย
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร=พระราชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝjงความซี่อสัตย=สุจริตและ
การตDอต.านการทุจริตคอรัปชั่น
ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด
จ. กิจกรรมสร.างเสริมสุขภาวะ ปkองกันโรค และการมีเพศสัมพันธ=และตั้งครรภ=โดยไมDมี
ความพร.อม
ฉ. กิจกรรมสDงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง และกิจกรรมสภานักเรียน
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด.านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปlและกีฬา
2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให.นักศึกษา ดังตDอไปนี้
(1) กิจกรรมการพัฒนาตนสูDความเป`นครู
(2) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
(3) กิจกรรมการบริการและรDวมมือกับชุมชน
(4) กิจกรรมการเข.ารDวมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ
(5) กิจกรรมการปลูกฝjงวินัยและความซื่อสัตย=ทางวิชาการ
(6) กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา
5 ข2อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายงานการปฏิบัติการสอน (ถ2ามี)
5.1 คำอธิบายโดยย@อ
การทำรายงานการปฏิบัติการสอนโดยให.มีการดำเนินการดังนี้
5.1.1 บทนำ
5.1.2 แผนจัดการเรียนรู.
5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน
5.1.4 ปjญหาและการแก.ปjญหา
5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน
5.1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
5.1.7 การศึกษานักเรียนเป`นรายกรณี (Case Study)
5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม
5.1.9 บันทึกลงเวลา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู.ตามสาขาวิชาเอก
5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในชั้นเรียนได.
5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู.โดยเน.นผู.เรียนเป`นศูนย=กลาง
5.3 ช@วงเวลา
5.3.1 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปXที่ 1
5.3.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปXที่ 2
5.3.3 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปXที่ 3
5.3.4 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปXที่ 4
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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5.4 จำนวนหน@วยกิต
12 หนDวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา
5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือขDาย
5.5.3 จัดประชุมผู.บริหารสถานศึกษา
5.5.4 สDงนักศึกษาเข.าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
5.5.6 ติดตามและประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติการสอน ประกอบด.วยคณะกรรมการ รวม 3-5 คน ทำ
หน.าที่ประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต.องเนื้อหาและรูปเลDม
5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝzกปฏิบัติการสอน ทำหน.าที่ประเมินความก.าวหน.าการทำ
รายงานการปฏิบัติการสอน พร.อมให.ข.อเสนอแนะตDอปjญหาและอุปสรรคตDาง ๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี)
5.6.3 เมื่อนักศึกษาได.เสร็จสิ้นการการปฏิบัติการสอน ให.นักศึกษาทำรายงานการการปฏิบัติการสอนเลDม
สมบูรณ= เพื่อสDงให.คณะกรรมการทำหน.าที่ตรวจรายงานฯ และอนุมัติ
5.6.4 นักศึกษาจะผDานรายวิชานี้เมื่อคณะกรรมการสรุปความเห็นให.ผDาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป`นความคาดหวังหรือเปkาหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร.อมทั้ง
ระบุกลยุทธ=หรือกิจกรรมการดำเนินการที่จะสDงผลให.เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลDาว
คุณลักษณะพิเศษ
1) ใฝ|เรียนรู.

กลยุทธ;หรือกิจกรรมการดำเนินการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรูใ. นและนอกสถานที่
-จัดกิจกรรมฝzกทักการบูรณาการความรู.
- สอนโดยเน.นกระบวนการเรียนรู.ตลอดชีวิต
-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสDงเสริมการวางแผนการทำงาน ทำงานรDวมกัน
การทำงานเป`นทีม มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม
2) ความคิดวิเคราะห=
-จัดกิจกรรมเป}ดโอกาสให.นักศึกษาได.ใช.ความคิดสร.างสรรค=อยDางตDอเนื่อง
และสร.างสรรค=
-รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝzกฝนให.นักศึกษาได.ใช.ความคิดสร.างสรรค=ในการ
แสดงความคิดเห็น ถกปjญหา อภิปรายปjญหาและหาข.อสรุป
3) มีคุณธรรมจริยธรรม -การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาวชิาที่เรียน
รักษาจรรยาบรรณ
-การปลูกจิตสำนึกให.เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
-จัดการอบรมสDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4) ความสามารถด.าน
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร=ในห.องคอมพิวเตอร=และห.องสมุดสำหรับให.นักศึกษา
คอมพิวเตอร=และ
สืบค.นข.อมูลตDางๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -จัดบริการ wireless internet ตามจุดตDางๆของมหาวิทยาลัย
-มีรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค.นคว.า เพื่อฝzกฝนให.นักศึกษา
สืบค.นข.อมูล การใช.โปรแกรมคอมพิวเตอร=ตDางๆ ได.
-ปฏิบัติการผลิต สื่อดิจิทัล เชDนกราฟ}ก คลิปวิดีโอหรือคลิบเสียงและการ
บันทึกภาพหน.าจอเป`นต.น
5) มีบุคลิกภาพดี มี
-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน=ตDอสังคม
ภาวะผู.นำ รับผิดชอบ
-เข.ารDวมชมรมหรือกิจกรรมพัฒนาท.องถิ่น
และ ความรับผิดชอบ
-จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทำงานเป`นกลุDม
และมีมนุษย=สัมพันธ=
-จัดกิจกรรมฝzกการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข.าสังคม การเสริมสร.างมนุษยสัมพันธ=
6) มีจิตสำนึกรักและ
- เข.ารDวมกิจกรรมตDาง ๆ ของท.องถิ่น
ภาคภูมิใจในท.องถิ่นของ - มีสDวนรDวมในการชDวยอุนรักษ= สDงเสริม และพัฒนาท.องถิ่นในด.านตDางๆ
ตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู2กลยุทธ;การสอนและการประเมินผล
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ@มวิชาพระพุทธศาสนา
2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู2
กลยุทธ;การสอน
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
สิทธิของคนอื่น ๆ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
3) มี จิ ต ใจเสี ย สละ ประพฤติ ต น 2) มี ก ารปลู ก ฝj งความมี ร ะเบี ย บ
เกื้อกูลตDอสังคม ประเทศชาติ และ วิ นั ย ส อ ด แ ท ร ก ก า ร เค า ร พ
ศาสนา
กฎหมายและเคารพสิ ท ธิ ข อง
บุคคล
3) มี กิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน=
หรื อ จิ ต อาสาที่ แ สดงถึ ง ความ
เกื้อกูลตDอสังคม ประเทศชาติและ
ศาสนา

2.1.2 ความรู2
ผลการเรียนรู2
1) รู.จักกฎเกณฑ=ทางสังคม เคารพ
กฎหมาย และเข. า ใจในบทบาท
หน.าที่ของตนเอง
2) มีความรู. ความเข.าใจหลักการ
ทฤษฎี และเนื้อหา
3) เข.าใจในหลักเกณฑ= ธรรมชาติ
ของมนุษย= สังคม และสิ่งแวดล.อม
4) ตระหนักรู.ในคุณคDาของศิลปะ
ภาษาและวัฒ นธรรมทั้ งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ
5) รู. ห ลั ก การดำเนิ น ชี วิ ต ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา

กลยุทธ;การสอน
1) ผู.เรียนวิเคราะห=กฎเกณฑ=และ
อธิบายบทบาทของตนเอง
2) การมอบ ห มายงาน ศึ ก ษ า
ค. น คว.า การปฏิ บั ติ การ และการ
นำเสนอผลงานจากการค.นคว.า
3) การจั ด กระบวนการเรี ย นรู.
อยD า งหลากหลาย การเข. า รD ว ม
กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ประชุมสัมมนา
4) จั ด ประสบการณ= เรี ย นรู. แ บบ
บูรณาการสาระความรู.ทุกรายวิชา
ผDานเวที กิจกรรมสรุปบทเรียนใน
รูปแบบตDางๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินพฤติกรรมของผู.เรียนที่
มี ก ารนำหลั ก ธรรมตD างๆไปใช. ใน
ชีวิต
2) ประเมิ น ความมี วิ นั ย ความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน.าที่ และ
งานที่ได.รับมอบหมาย
3) ป ระเมิ น การมี สD ว นรD ว มใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน=หรือจิต
อาสา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรู.โดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
การนำเสนอผลงานจากการศึกษา
ค. น คว.า การใช. สื่อ และประเมิ น
ความรู.จากการเข.ารDวมกิจกรรม
2) ประเมิ น พฤติ ก รรมที่ ผD านการ
เรียนรู. ความมีระเบียบวินัย และ
การเคารพกฎหมาย
3) ประเมิ น การมี สD ว นรD ว มและ
ความรับผิดชอบในกิจกรรม
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2.1.3 ทักษะทางปnญญา
ผลการเรียนรู2
1) ฉลาดรู.ที่จะปฏิบัติตนให.เกื้อกูล
ตDอสังคมและสิ่งแวดล.อม
2 ) วิ เค ร า ะ ห= แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
สถานการณ= แ ละสภาวการณ= ไ ด.
อยDางเหมาะสม
3) ฉลาดรู.ที่จะแสวงหาแนวทางการ
ทำงานและดำรงชี วิต ได. อ ยD างเป` น
สุขและสร.างสรรค=
4) ฉลาดรู.ที่จะใช.เทคโนโลยีให.เป`น
ประโยชน=ตDอการศึกษา การทำงาน
และการติดตDอสื่อสาร

กลยุทธ;การสอน
1) ฝzกการคิดวิเคราะห=เชิงเหตุผล
ผDานกิจกรรมและสถานการณ=จริง
2) ให.มีการถอดบทเรียนจากงาน
และชีวิต และวางแผนใหมDโดยใช.
ข.อมูลอยDางมีเหตุผลให.วิเคราะห=
อยDางมีวิจารณญาณ และปฏิบัติ
อยDางมีสติและสร.างสรรค=
3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแตDละ
กิจกรรมที่มอบหมาย

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ;ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู2
กลยุทธ;การสอน
1) มีภาวะผู.นำ รู.จักการใช.เหตุผล 1) กำหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน
วางตนได.อยDางถูกต.องตาม
โ ด ย ใ ห. มี ก า ร เ รี ย น รู. แ บ บ
กาลเทศะ
กระบวนการกลุDม
2) มีความรับผิดชอบตDอตนเอง
2) จั ด ให. มี กิ จ กรรมสั ม พั น ธ= แ ละ
และสังคม
การทำงานเป`นทีม
3) วิเคราะห= ประเมินสถานการณ= 3) ให. มี ก ารถอดบทเรี ย นจาก
และสภาวการณ=ได.อยDางเหมาะสม สถานการณ= ตD า งๆ และวางแผน
4) รู.จักวางแผนในการทำงาน และ กิ จ กรรมโดยใช. ข. อ มู ล อยD า งมี
ดำเนินตามแผนที่ได.วางไว.
เหตุผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรม การกระทำ
และการแสดงออก
3) ประเมินการใช.เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาและการติดตDอสื่อสาร

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลจากการทำงานเป`น
ทีมและการมีสDวนรDวมในกลุDม
2) ให.ประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อน
3) มี ก ารประเมิ น พฤติ ก รรมของ
ผู.เรียน
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2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู2
กลยุทธ;การสอน
1) มีความสามารถจัดกลุDมความรู. และคิด
วิ เคราะห= ข. อมู ลเชิ งตั วเลขได. ใช.
เทคโนโลยีดิจิทัลได.อยDางคุ.นเคย สามารถ
ติดตามเพิ่มพูนความรู.ในเทคโนโลยีอุบัติ
ใหมDอยDางมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู.
การจั ดเก็ บ ประมวลผลข. อมู ลและการ
นำเสนอข.อมูลผDานอุปกรณ=ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศได. สามารถใช. เครื่องมื อเพื่ อ
การสื บค. นข. อมู ลที่ ถูกต. อง ตระหนั กถึ ง
ลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน
สามารถสร. างสรรค= และผลิ ตสื่ อดิ จิ ทั ล
มั ลติ มี เดี ย และนวั ตกรรมทางการสอน
เพื่ อวั ต ถุ ป ระสงค= ที่ หลากหลาย มี
ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู.
ผDานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ชDวยเหลือทางการสอน
3) มี ค วามสามารถสื่ อ สารได. อ ยD างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเลื อกใช. รูปแบบ
การสื่ อที่ สารที่ เหมาะสม สามารถ
ติ ดตD อสื่ อสาร ประสานงานและทำงาน
ผD านระบบออนไลน= ซึ่ งมี เครื่ องมื อและ
ชD องทางที่ หลากหลาย สำหรั บบุ คคลที่
แตกตDางกันได. มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยทางออนไลน= การรู.จักปk องกัน
ข. อ มู ล แ ล ะ ภ าพ ลั ก ษ ณ= สD วน ต น
ระมั ดระวังและไตรDตรองในการแบD งปj น
ข.อมูลและการมีปฏิสัมพันธ=กับผู.อื่นทาง
ออนไลน=

1) ให.มีการวิเคราะห=เชิงตัวเลข เชิงข.อมูลสถิติ
ให.มีการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัย
ป ลู ก ฝj ง ให. ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในการการศึ ก ษา
ค.นคว.าผDานเครือขDายเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู.ที่สามารถ
วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู. ผD า นระบบ
ออนไลน=ที่ชี้ให.เห็นความสำคัญของการใช.ใน
ระดับจำเป`นและระดับสูง
3) ให. มี กระบวนการแบD งกลุD ม ศึ กษาค. น คว.า
ผDานระบบเครือขDายเทคโนโลยีดิจิทัล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) ป ระเมิ น ผลการ
เรี ย นรู. โ ดยใช. ข. อ มู ล
สถิติ
2) ประเมิ น ผลผD า น
ร ะ บ บ เ ค รื อ ขD า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3 ) ป ร ะ เ มิ น ก า ร
นำเสนอผลงานจาก
ก า ร ค. น ค ว. า ผD า น
เครื อ ขD า ยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู2 ห ลั ก สู ต รสู@ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุCมวิชาพระพุทธศาสนา
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต
2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอื่น ๆ
3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเกื้อกูลตKอสังคม ประเทศชาติ และศาสนา
2. ด+านความรู+
1) รูMจักกฎเกณฑPทางสังคม เคารพกฎหมาย และเขMาใจในบทบาทหนMาที่ของตนเอง
2) มีความรูM ความเขMาใจหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหา
3) เขMาใจในหลักเกณฑPธรรมชาติของมนุษยP สังคม และสิ่งแวดลMอม
4) ตระหนักรูMในคุณคKาของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ
5) รูMหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
3.ด+านทักษะทางปMญญา
1) ฉลาดรูMที่จะปฏิบัติตนใหMเกื้อกูลตKอสังคมและสิ่งแวดลMอม
2) วิเคราะหP ประเมินสถานการณP และสภาวการณPไดMอยKางเหมาะสม
3) ฉลาดรูMที่จะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตไดMอยKางเป\นสุขและสรMางสรรคP
4) ฉลาดรูMที่จะใชMเทคโนโลยีใหMเป\นประโยชนPตKอการศึกษา การทำงาน และการติดตKอสื่อสาร
4. ด+านทักษะความสัมพันธPระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูMนำ รูMจักการใชMเหตุผล วางตนไดMอยKางถูกตMองตามกาลเทศะ
2) มีความรับผิดชอบตKอตนเองและสังคม
3) มีการสอดสKอง และป`องกันไมKใหMเกิดการประพฤติมิชอบในองคPกรและสังคม
4) รูMจักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนที่ไดMวางไวM
5. ด+านทักษะในการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุKมความรูM และคิดวิเคราะหPขMอมูลเชิงตัวเลขไดM ใชMเทคโนโลยีดิจิทัลไดMอยKาง
คุMนเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรูMในเทคโนโลยีอุบัติใหมKอยKางมีประสิทธิผล
2) มี ความสามารถในการแสวงหาความรูM การจั ดเก็ บ ประมวลผลขM อมู ลและการนำเสนอขM อมู ลผK าน
อุปกรณPทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดM สามารถใชMเครื่องมือเพื่อการสืบคMนขMอมูลที่ถูกตMอง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ประเด็นการคั ดลอกผลงาน สามารถสรMางสรรคP และผลิตสื่อดิจิทั ล มั ลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่ อ
วัตถุประสงคPที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรูMผKานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ชKวยเหลือทางการสอน
3) มีความสามารถสื่อสารไดMอยKางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใชMรูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม สามารถ
ติดตKอสื่อสาร ประสานงานและทำงานผKานระบบออนไลนPซึ่งมีเครื่องมือและชKองทางที่หลากหลาย สำหรับบุคคลที่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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แตกตK างกันไดM มี ความตระหนั กถึงความปลอดภั ยทางออนไลนP การรูMจักป` องกันขMอมู ลและภาพลักษณP สKวนตน
ระมัดระวังและไตรKตรองในการแบKงปdนขMอมูลและการมีปฏิสัมพันธPกับผูMอื่นทางออนไลนP

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ¢ ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5















GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง













GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน













ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3









































































1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ9มวิชาสังคมศาสตรY
รายวิชาบังคับเรียน
GE1001 การป.องกันและปราบปรามการทุจริต
รายวิชาเลือกเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล





























GE1005 พระปริตร พระเครื่อง และโหราศาสตรSไทย





























GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม

































GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม





























GE1008 ความเปZนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย





























GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลง



























































GE 1010 การเมืองการปกครองไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3
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ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา
1

2





GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก^ป_ญหา





GE2003 มนุษยSกับอารยธรรมและศาสนา



GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3





















































































































GE2005 ความเปZนผู^นำและการจัดการ



























GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมb

























GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและ

























2) กลุ9มวิชามนุษยศาสตรY
รายวิชาบังคับเรียน
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรS
รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา
1

2

GE3001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



GE3002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
GE3003 ทักษะการพูดและการฟ_งภาษาอังกฤษ

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3





































































































GE3004 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา



































GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ







































GE3006 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร^อม







































สังคม
3) กลุ9มวิชาภาษา
รายวิชาบังคับเรียน



รายวิชาเลือกเรียน
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ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

GE3007 ภาษาจีนพื้นฐาน





































GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุbมประเทศอาเซียน



































GE3009 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ



















GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน















































ประกอบอาชีพ























































4) กลุ9มวิชาวิทยาศาสตรYกับคณิตศาสตรY
รายวิชาบังคับเรียน
GE4001 สถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนรู^

























รายวิชาเลือกเรียน
GE4002 คณิตศาสตรSเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

84

ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูO







































GE4004 ป_ญญาประดิษฐS



































GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค4นคว4า





































GE4006 วิทยาศาสตรSเพื่อคุณภาพชีวิต



































GE4007 การประยุกตPใชOโปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชา กลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก ¢ ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา







































BU5002 พระไตรปkฎกศึกษา



















































































































1) หมวดกลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน 12 หน9วยกิต

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการค^นคว^า

พระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัตกิ รรมฐาน
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน9วยกิต
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ทักษะความสัมพันธY

คุณธรรม

ความรู=

จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทางปVญญา

ระหว9างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

1

2

3

4

5

1 2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก







































BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา







































BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเผยแผbพระพุทธศาสนา







































BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการรbวมสมัย







































BU5009 พระสงฆSกับการดูแลสุขภาพ







































BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทbองเที่ยว







































BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย







































BU5012 พุทธศิลปmและโบราณคดี







































BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆSไทย
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2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอนและการประเมินผล กลุ=มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู1
กลยุทธ5การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษา 1) มี ก ารสอนในบางรายวิ ช าใน 1) ประเมิ น ผลการเรี ย นตาม
ในการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ หมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ รายวิชา และประเมินผลการเขQา
ทางอาชีพ
พระพุทธศาสนา
รJวมกิจกรรม
2) มีวินัย ซื่อสัตยG และรับผิดชอบ 2) สอดแทรกกิ จ กรรมคุ ณ ธรรม 2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน
ตJอตนเองและสังคม
และจริยธรรมในบางรายวิชาที่ มี นั ก ศึ ก ษา อาจารยG ที่ ป รึ ก ษา
3 ) มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ รั ก แ ล ะ การเรียนการสอน
อาจารยGผูQสอน
ภาคภูมิใจในทQองถิ่น สถาบัน และ 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ 3) ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ประเทศชาติ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยผูQใชQบัณฑิต
2.2.2 ความรู1
ผลการเรียนรู1
1) มีความรูQความเขQาใจในหลักการ
แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ส ำ คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณGการ
เรี ย น รูQ ท างพ ระ พุ ท ธศ าส น า
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณG
ตJาง ๆ ไดQ
3 ) มี ค ว า ม รูQ ค ว า ม เขQ า ใจ ใน
พั ฒ น า ก า ร ให มJ ๆ ใน ท า ง
พระพุทธศาสนา รวมถึงงาน วิจัย
ที่ เกี่ ย วขQ อ งกั บ การแกQ ไ ขป^ ญ หา
และการตJ อ ยอดองคG ค วามรูQ ท าง
พระพุทธศาสนา
4) ตระหนั ก ศึ ก ษาในธรรมเนี ย ม
ปฏิ บั ติ กฎ ระเบี ย บ ขQ อ บั งคั บ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณG
5) มีความรูQดQานพระพุทธศาสนา

กลยุทธ5การสอน
1) การสอน ห ลายรู ป แบ บ ใน
รายวิชาตามหลักสูตร ไดQแกJ การ
บรรยาย อภิ ป ราย การนำเสนอ
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รูQ
การศึกษาคQนควQาดQวยตนเอง การ
เขียนรายงาน
2) การฝbกปฏิบัติ การฝbกงาน การ
ไดQ ฝb ก การทำงานเดี่ ย วและเปc น
กลุJม
3) การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่
การเขQ า รJ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม
และประชุมสัมมนาในโอกาส
ตJาง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนรูQโดยการ
สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิ บั ติ
ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก
การศึกษาคQนควQา และประเมิน
ความรูQจากการเขQารJวมกิจกรรม
2) ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
โดยผูQใชQบัณฑิต
3) ประเมิ น ผลจากการเขQ ารJ วม
กิจกรรมตJาง ๆ ของนักศึกษา
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2.2.3 ทักษะทางปJญญา
ผลการเรียนรู1
1) สามารถคQ น หา ตี ค วาม และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชQในการ
พั ฒ นาความรูQแ ละการแกQ ป^ ญ หา
ทางอาชีพไดQอยJางสรQางสรรคG
2) สามารถคิดวิเคราะหGและริเริ่ม
สรQ า งสรรคG โดยใชQ ค วามรูQ แ ละ
ป ระสบ การณG ของต น ใน การ
แกQป^ญหาการทำงานไดQ
3) สามารถวางแผนการทำงาน
และการบริหารจัดการงานไดQ

กลยุทธ5การสอน
1) มอบหมายใหQ ท ำรายงาน ทำ
โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ
สนใจของผูQเรียน
2) มอบหมายใหQ เขQ า รJ ว มกิ จ กรรม
ทางสั งคม กิ จ กรรมวิ ช าการ และ
การศึกษาดูงาน
3) จั ด เวที ส รุ ป บทเรี ย นในแตJ ล ะ
กิ จ กรรมที่ ม อบหมาย และการ
น ำเส น อ ผ ล งาน เพื่ อ รั บ ก าร
ป ระเมิ น ผ ล งาน น ำไป สูJ ก าร
ปรับปรุงงานใหQถูกตQอง

วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู9เรียน
2) ประเมิ น ผลจากรายงานการ
เข9 า ร> ว มกิ จ กรรมต> า ง ๆ ของ
ผู9เรียน
3) ประเมินผลจากการนำเสนอ
ผลงานผJานเวทีสาธารณะและใน
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต โดยผูQ ใ ชQ
บัณฑิต

2.2.4 ทักษะความสัมพันธ5ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู1
กลยุทธ5การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีภาวะผูQนำ รูQจักการใชQเหตุผล 1) กำหนดวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน 1) ประเมิ น ผลจากการทำงาน
ว า งต น ไดQ อ ยJ า งถู ก ตQ อ งต า ม โดยเนQนการเรียนรูQแบบเปcนกลุJม เปc น ที ม และการมี สJ ว นรJ ว มใน
กาลเทศะ
2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนG กลุJม
2 ) มี ค ว าม เสี ย ส ล ะ บ ำเพ็ ญ 3) จั ด ใหQ มี กิ จ กรรมสั ม พั น ธG แ ละ 2) อาจารยGผูQสอนมีการประเมิน
ประโยชนGตJอสJวนรวม
การทำงานเปcนทีม
พฤติกรรมของผูQเรียน
3) มี ก ารสอดสJ อ ง และปf อ งกั น
3) ใหQ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ตนเอง
ไมJ ใหQ เกิ ด การประพฤติ มิ ช อบใน
และเพื่อนรJวมชั้นเรียน
องคGกรและสังคม
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู1
กลยุทธ5การสอน
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
1) มีความสามารถจัดกลุJมความรูQ 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขQอง 1 ) ป ร ะ เมิ น ผ ล ก าร
และคิดวิเคราะหG ขQอมูลเชิงตัวเลข กั บ การวิ เคราะหG ขQ อ มู ล สถิ ติ และเทคโนโลยี เรี ย น รูQ โ ด ย อ าจ ารยG
ไดQ ใชQ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ไดQ อ ยJ า ง สารสนเทศ การตระหนักถึงลิขสิทธิ์และประเด็น ผูQ ส อนจากเครื่ อ งมื อ
คุQ น เคย สามารถติ ด ตามเพิ่ ม พู น การคั ด ลอกผลงานเพื่ อ การศึ ก ษาคQ น ควQาผJ าน วัดผล
ความรูQในเทคโนโลยีอุบัติใหมJอยJาง เครือขJายเทคโนโลยีดิจิทัล
2 ) ป ระ เมิ น ผ ล จ าก
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มีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหา
ความรูQ การจั ด เก็ บ ประมวลผล
ขQอมูลและการนำเสนอขQอมูลผJาน
อุปกรณGทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดQ สามารถใชQ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การ
สืบคQนขQอมูลที่ถูกตQอง ตระหนักถึง
ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละประเด็ น การคั ด ลอก
ผลงาน สามารถสรQ า งสรรคG แ ละ
ผลิ ต สื่ อ ดิ จิ ทั ล มั ล ติ มี เ ดี ย และ
น วั ต ก ร ร ม ท างก าร ส อ น เพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงคG ที่ ห ลากห ลายมี
ความสามารถในการสอนหรือการ
เรียนรูQผJานระบบเทคโนโลยี หรือ
แอพพลิเคชั่นที่ชJวยเหลือทางการ
สอน
3) มีความสามารถสื่อสารไดQอยJางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเลื อ กใชQ
รู ป แบบการสื่ อ ที่ ส ารที่ เหมาะสม
สามารถติดตJอสื่อสาร ประสานงาน
และทำงานผJานระบบออนไลนGซึ่งมี
เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ชJ อ ง ท า ง ที่
ห ลากห ลาย สำห รั บ บุ คคลที่
แตกตJางกันไดQ มีความตระหนักถึง
ความปลอดภั ยทางออนไลนG การ
รูQจักปfองกันขQอมูลและภาพลักษณG
สJวนตน ระมัดระวังและไตรJตรอง
ในการแบJ ง ป^ น ขQ อ มู ล และการมี
ปฏิสัมพันธGกับผูQอื่นทางออนไลนG

2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรูQที่สามารถวัด
และประเมินผลการเรียนรูQผJานระบบออนไลนGที่
ชี้ใหQเห็นความสำคัญของการใชQในระดับจำเปcน
และระดับสูง
3) มอบหมายงานโดยการใหQ แ บJ ง กลุJ ม ศึ ก ษา
คQนควQาผJานระบบเครือขJายเทคโนโลยีดิจิทัล

การศึ ก ษาคQ น ควQ า ผJ า น
ร ะ บ บ เ ค รื อ ขJ า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ประเมินการนำเสนอ
ผลงานจากการคQนควQา
ผJ า น เ ค รื อ ขJ า ย
เทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

90

แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู1 ห ลั ก สู ต รสู= ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรู1ในตารางมีความหมายดังนี้
กลุ=มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ
2) มีวินัย ซื่อสัตยG และรับผิดชอบตJอตนเองและสังคม
3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทQองถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
2. ความรู1
1) มีความรูQความเขQาใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2) มีทักษะและประสบการณGการเรียนรูQทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานในสถานการณGตJางๆ ไดQ
3) มีความรูQความเขQาใจในพัฒนาการใหมJ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวขQองกับ
การแกQไขป^ญหาและการตJอยอดองคGความรูQทางพระพุทธศาสนา
4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขQอบังคับทีเ่ ปลี่ยนแปลงตามสถานการณG
5) มีความรูQดQานพระพุทธศาสนา
3. ทักษะทางปJญญา
1) สามารถคQนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชQในการพัฒนาความรูQและการแกQป^ญหาทาง
อาชีพไดQอยJางสรQางสรรคG
2) สามารถคิดวิเคราะหGและริเริ่มสรQางสรรคG โดยใชQความรูQและประสบการณGของตนในการแกQป^ญหา
การทำงานไดQ
3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานไดQ
4. ทักษะความสัมพันธ5ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูQนำ รูQจักการใชQเหตุผล วางตนไดQอยJางถูกตQองตามกาลเทศะ
2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชนGตJอสJวนรวม
3) มีการสอดสJอง และปfองกันไมJใหQเกิดการประพฤติมิชอบในองคGกรและสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถจัดกลุJมความรูQ และคิดวิเคราะหGขQอมูลเชิงตัวเลขไดQ ใชQเทคโนโลยีดิจิทัลไดQอยJาง
คุQนเคย สามารถติดตามเพิ่มพูนความรูQในเทคโนโลยีอุบัติใหมJอยJางมีประสิทธิผล
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรูQ การจัดเก็บ ประมวลผลขQอมูลและการนำเสนอขQอมูลผJาน
อุปกรณGทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดQ สามารถใชQเครื่องมือเพื่อการสืบคQนขQอมูลที่ถูกตQอง ตระหนักถึงลิขสิทธิ์และ
ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสรQางสรรคGและผลิตสื่อดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพื่อ
วัตถุประสงคGที่หลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรูQผJานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคชั่นที่
ชJวยเหลือทางการสอน
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3) มีความสามารถสื่อสารไดQอยJางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใชQรูปแบบการสื่อที่สารที่เหมาะสม
สามารถติดตJอสื่อสาร ประสานงานและทำงานผJานระบบออนไลนGซึ่งมีเครื่องมือและชJองทางที่หลากหลาย
สำหรับ บุ คคลที่ แตกตJ างกั น ไดQ มี ความตระหนั กถึ งความปลอดภั ยทางออนไลนG การรูQจักปf องกั น ขQ อมู ลและ
ภาพลักษณGสJวนตน ระมัดระวังและไตรJตรองในการแบJงป^นขQอมูลและการมีปฏิสัมพันธGกับผูQอื่นทางออนไลนG
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชา กลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

1) หมวดกลุ@มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาบังคับเรียน
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา
BU5002 พระไตรป.ฎกศึกษา
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการ

คAนควAาพระพุทธศาสนา
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน@วยกิต
BU5006 ศาสนาเพื่อการพัฒนา
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเผยแผJพระพุทธศาสนา

ความรู2
2

3

ทักษะทางป9ญญา
4

5

1

2

3

ความสัมพันธ>
ทักษะการวิเคราะห>เชิง
ระหว@างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3

1

2

3

1
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา

ความรู2

ทักษะทางป9ญญา

1

2

3

1

2

3

4

5

1
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BU5009 พระสงฆMกับการดูแลสุขภาพ
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BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทJองเที่ยว
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BU5013 การบริหารและการปกครองคณะ

สงฆMไทย
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¡

BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการรJวม

สมัย

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุ ท ธศาสนา

ของไทย
BU5012 พุทธศิลปSและโบราณคดี

2

3

ความสัมพันธ>
ทักษะการวิเคราะห>เชิง
ระหว@างบุคคลและ ตัวเลข การสื่อสารและ
ความรับผิดชอบ
การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
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2.3 กลุ'มวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะทางการสอนสังคมศึกษา
พิจารณาความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู:ของหลักสูตรและของรายวิชา เพื่อแสดงให:เห็นวDา
แตDละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบตDอผลการเรียนรู:ใดบ:าง โดยระบุวDาเปHนความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ผลการเรียนรู:ดังตารางที่แนบ
2.3.1 ดBานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูB
กลยุทธHการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) รั ก ศรั ท ธาและภู มิ ใจในวิ ช าชี พ ครู มี จิ ต 1) การวิเคราะหQในประเด็น
1) วัดและประเมินจากการ
วิ ญ ญาณและอุ ด มการณQ ค วามเปH น ครู แ ละ วิกฤตด:านคุณธรรมจริยธรรม ทำงานตามสภาพจริง
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ของสังคมและวิชาการรวมทั้ง 2) วัดและประเมินจากกลุDม
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มี ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ
เพื่อน
ความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยQตDองาน ของวิชาชีพครู
3) วัดและประเมินจากการ
ที่ได:รับมอบหมายทั้งด:านวิชาการและวิชาชีพ 2) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
เรียนรู:กรณีศึกษา
และสามารถพั ฒ นาตนเองอยD า งตD อ เนื่ อ ง การปฏิบัติงานจริงใน
4) วัดและประเมินโดยใช:
ประพฤติ ต น เปH น แบบอยD า งที่ ดี แ กD ศิ ษ ยQ สถานศึกษา
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
ครอบครั ว สั ง คมและประเทศชาติ แ ละ 3) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธQ 5) วัดและประเมินคDานิยม
เสริมสร:างการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) การเรียนรู:โดยใช:ป\ญหาเปHน อุดมการณQและจิตวิญญาณ
3 ) มี คD า นิ ย ม แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เปH น ฐาน
ความเปHนครูจากผลการ
ประชาธิ ป ไตย คื อ การเคารพสิ ท ธิ แ ละให: 5) การเข:ารDวมกิจกรรมเสริม ปฏิบัติการสอนใน
เกี ย รติ ค นอื่ น มี ค วามสามั ค คี แ ละทำงาน ความเปHนครู
สถานศึกษา
รD ว มกั บ ผู: อื่ น ได: ใช: เหตุ ผ ลและป\ ญ ญาในการ
6) วัดและประเมินผลภาค
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
4) มี ค วามกล: า หาญ และแสดงออกทาง
7) วัดและประเมินผลจาก
คุณ ธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
การเข:ารDวมกิจกรรมเสริม
และ คิดแก:ป\ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด:วย
ความเปHนครู
ความถูกต:องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน
และสภาพแวดล:อม โดยอาศัยหลักการเหตุผล
และใช:ดุลยพินิจทางคDานิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู:สึกของผู:อื่นและประโยชนQ ของ
สังคมสDวนรวม มีจิตสำนึ กในการธำรงความ
โปรDงใสของสังคมและประเทศชาติตDอต:านการ
ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และความไมD ถู ก ต: อ ง ไมD ใช:
ข:อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
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2.3.2 ดBานความรูB
ผลการเรียนรูB
1) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เนื้อหาสาระด:านวิชาชีพของครูอาทิคDานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเปHนครูจิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู:เพื่อจัดการเรียนรู:และชDวยเหลือ แก:ไข
ป\ญหา สDงเสริมและพัฒนาผู:เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู: นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา และการเรียนรู:การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู:การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู:เรียน และภาษา
เพื่อการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การรDวมมือสร:างสรรคQ และทักษะศตวรรษที่
21 มีความรู:ความเข:าใจ ในการบูรณาการ
ความรู:กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข:ามศาสตรQอาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological Pedagogical Content
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู:ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรQ
(Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM
Education) ชุมชนแหDงการเรียนรู:
(Professional Learning Community:
PLC) และมี ความรู:ในการประยุกตQใช:
2) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

กลยุทธHการสอน
1) การจัดการเรียนรู:ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร:างนิยม
(Constructivism) โดยให:
ผู:เรียนวิเคราะหQและสังเคราะหQ
องคQความรู:ด:วยตนเอง
2) การเรียนรู:โดยใช:การ
สืบเสาะ(Inquiry-based-learing)
3) การเรียนรู:โดยใช:กลุDมเปHน
ฐาน (Team-based-learning)
4) การเรียนรู:โดยใช:โครงงาน
เปHนฐาน (Project-basedlearning)
5) การเรียนรู:โดยใช:ป\ญหาเปHน
ฐาน (Problem-based-learning)
6) การเรียนรู:แบบผสมผสาน
โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการเรียนรู:ด:วยตนเอง
นอกชั้นเรียนและเรียนรDวมกัน
ในชั้นเรียน
7) การเรียนรู:แบบห:องเรียน
กลับด:าน (Flipped classroom)
8) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา
9) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธQ
(Interactive Instruction)

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ทดสอบความรู:
2) วัดและประเมินจากการ
สังเกตการทำงานตามสภาพ
จริง/การปฏิบัติตามสภาพ
จริง
3) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะหQและสังเคราะหQองคQ
ความรู:
4) วัดและประเมินจากการ
นำเสนอโครงงานหรือ
รายงานการค:นคว:า
5)วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ
6)วัดและประเมินผลจากกลุDม
เพื่อน/พDอแมD/ผู:ปกครอง
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ผลการเรียนรูB
เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหQความรู:
และเนื้อหาวิชาที่สอนอยDางลึกซึ้ง สามารถ
ติดตามความก:าวหน:าด:านวิทยาการและนำไป
ประยุกตQใช:ในการพัฒนา ผู:เรียน โดยมี
ผลลัพธQการเรียนรู:และเนื้อหาสาระด:าน
มาตรฐานผลการเรียนรู:ด:านความรู:ของแตDละ
สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท:าย
3) มีความรู:เข:าใจชีวิต เข:าใจชุมชน เข:าใจโลก
และการอยูDรDวมกันบนพื้นฐานความแตกตDาง
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทDาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตQใช:ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาผู:เรียน
4) มีความรู:และความสามารถในการใช:
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน
5) ตระหนักรู: เห็นคุณคDาและความสำคัญของ
ศาสตรQพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
นำมาประยุกตQใช:ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู:เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
2.3.3 ดBานทักษะทางปJญญา
ผลการเรียนรูB
1) คิ ด ค: น หา วิ เ คราะหQ ข: อ เท็ จ จริ ง และ
ป ร ะ เมิ น ข: อ มู ล สื่ อ ส า ร ส น เท ศ จ า ก
แหลDงข:อมูล ที่หลากหลายอยDางรู:เทDาทัน เปHน
พลเมืองตื่นรู:มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและ
ก:าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข:ามแพลทฟอรQม (Platform) และ
โล ก อ น าค ต น ำไป ป ระ ยุ ก ตQ ใช: ใน ก าร
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก:ป\ญหาและพัฒนา

กลยุทธHการสอน

กลยุทธHการสอน
1)การเรียนรู:โดยใช:การ
สืบเสาะ (Inquiry-basedlearing)
2)การเรียนรู:โดยใช:การวิจัย
เปHนฐาน (Research-basedlearning)
3)การเรียนรู:ที่สDงเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูง

วิธีการวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพื่อสร:างองคQ
ความรู:ใหมD
2)วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
3) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน
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งานได: อ ยD า งสร: า งสรรคQ โดยคำนึ งถึ งความรู:
หลักการทางทฤษฎีประสบการณQ ภาคปฏิบัติ
คDานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรQชาติ
บรรทั ด ฐานทางสั งคมและผลกระทบที่ อ าจ
เกิดขึน้
2) สามารถคิ ด ริ เ ริ่ ม และพั ฒ นางานอยD า ง
สร:างสรรคQ
3) สร:างและประยุกตQใช:ความรู:จากการทำวิจัย
และสร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การเรียนรู:ของผู:เรียนและพัฒนาผู:เรียนให:เปHน
ผู:สร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรม รวมทั้งการ
ถDายทอดความรู: แกDชุมชนและสังคม

4) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ
(Productivity-basedlearning)
5) การเรียนรู:โดยใช:
สถานการณQ/ปรากฏการณQ
เปHนพื้นฐาน (Situationbased-learning)
6) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplacebased-learning)
7) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
8) การเรียนรู:โดยใช:โครงงาน
เปHนฐาน (Project-basedlearning)
9) การเรียนรู:จากกรณีศึกษา
(Case Study)

การปฏิบัติงานตามสภาพจริง
หรือในห:องปฏิบัติงาน
4) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหQแบบวิภาษวิธี
5)วัดและประเมินจากการ
เรียนรู:กรณีศึกษา

2.3.4 ดBานทักษะความสัมพันธHระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูB
กลยุทธHการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) เข:าใจและใสDใจอารมณQความรู:สึกของผู:อื่น มี 1) การเรียนรู:แบบรDวมมือ
1) วั ด และประเมิ น จากการ
ความคิ ดเชิ งบวก มี วุฒิ ภ าวะทางอารมณQ และ (Cooperative Learning) สั งเกตพฤติ กรรมการเรียน/
ทางสังคม
2) การเรียนรู:แบบมีสDวนรDวม การทำงานตามสภาพจริ ง /
2) ทำงานรDวมกับผู:อื่น ทำงานเปHนทีม เปHนผู:นำ (Participatory Learning) การปฏิบัติตามสภาพจริง
และผู: ต ามที่ ดี มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู: เ รี ย น 3) การเรียนรู:โดยใช:กลุDมเปHน 2) วั ด และประเมิ น จากการ
ผู: รDวมงาน ผู: ป กครองและคนในชุ ม ชน มี ความ ฐาน (Team-basedท ำงาน เปH น ที ม /ผ ล ก าร
รับผิดชอบตDอสDวนรวมทั้งด:านเศรษฐกิจ สังคม learning)
นำเสนองานเปH น กลุD ม /การ
และสิ่งแวดล:อม
เปHนผู:นำและผู:ตามที่ดีในการ
3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตD อ หน: า ที่ ตD อ ตนเอง ตD อ
ปฏิบัติงานรDวมกัน
ผู:เรียน ตDอผู:รDวมงาน และตDอสDวนรวม สามารถ
ชDวยเหลือและแก:ป\ญหาตนเอง กลุDมและระหวDาง
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ผลการเรียนรูB
กลุDมได:อยDางสร:างสรรคQ
4) มีภาวะผู:นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข: ม แข็ งและกล: า หาญทางจริ ย ธรรม สามารถ
ชี้นำและถDายทอดความรู:แกDผู:เรียน สถานศึกษา
ชุมชนและสังคมอยDางสร:างสรรคQ

กลยุทธHการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.3.5 ดBานทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชBเทคโนโลยี
ผลการเรียนรูB
กลยุทธHการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มี ทั กษะการวิ เ คราะหQ ข: อ มู ล สถิ ติ การ 1) การเรียนรู:โดยใช:การสืบ 1) วัดและประเมินจากการ
สั งเคราะหQ ข: อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ สอบ
ติดตาม วิเคราะหQและ
เพื่ อเข:าใจองคQความรู: หรือประเด็นป\ญ หาทาง 2) การติดตาม วิเคราะหQ
นำเสนอรายงานประเด็น
การศึกษาได:อยDางรวดเร็วและถูกต:อง
และนำเสนอรายงานประเด็น สำคัญด:านการศึกษา
2) สื่อสารกับผู:เรียน พDอแมDผู:ปกครอง บุคคลใน สำคัญด:านการศึกษาจาก
2) วัดและประเมินจากผล
ชุมชนและสังคม และผู:เกี่ยวข:องกลุDมตDาง ๆ ได: ขDาวสารบนสื่อสังคมออนไลนQ การสืบค:นและนำเสนอ
อยD างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยสามารถเลื อ กใช: ก าร 3) การสืบค:นและนำเสนอ รายงานประเด็นสำคัญ
สื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด:วย รายงานโดยบูรณาการการใช: การศึกษาที่มีการบูรณาการ
รูปแบบตDาง ๆ โดยใช:เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมตDาง ๆ ที่เหมาะสม
เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค:นข:อมูล 4) การจัดทำอินโฟกราฟëก 3) วัดและประเมินผลจาก
หรือความรู:จากแหลDงการเรียนรู:ตDาง ๆ ได:อยDางมี (Infographics) เพื่อสรุป
กรณีศึกษา
ประสิทธิภาพ สามารถใช:โปรแกรมสำเร็จรูปที่ ประเด็นสาระสำคัญของงาน 4) วัดและประเมินผลโดยใช:
จำเปHนสำหรับการเรียนรู:การจัดการเรียนรู:การ ที่นำเสนอ
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค:นข:อมูล 5) การเรียนรู:โดยใช:
ดิจิทัล
และสารสนเทศ รับและสDงข:อมูลและสารสนเทศ สถานการณQ/ปรากฏการณQ/ 5) วัดและประเมินจากผล
โดยใช: ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ดี ในการตรวจสอบความ ฉากทัศนQเปHนพื้นฐาน
การปฏิบัติการสอนใน
นD า เชื่ อ ถื อ ของข: อ มู ล และสารสนเทศอี ก ทั้ ง 6) การเรียนรู:โดยบูรณาการ สถานศึกษา
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียน การปฏิบัติงานจริงใน
6) วัดและประเมินจากผล
ผลงาน
จากการสร:างผลงาน/
สถานศึกษา
ผลผลิต/องคQความรู:ใหมD
7) การเรียนรู:จากกรณี
7) วัดและประเมินจากการ
ศึกษา
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
8) Workplace-based
การทำงานตามสภาพจริง/
learning
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

99

ผลการเรียนรูB

กลยุทธHการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
9) MOOC (Massive Open การปฏิบัติตามสภาพจริง
Online Course)
10) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ
11) การเรียนรู:แบบ STEM
Education

2.3.6 ดBานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรูB
ผลการเรียนรูB
กลยุทธHการสอน
1) สามารถเลือกใช:ปรัชญาตามความเชื่อในการ 1) การออกแบบการจัดการ
สร:างหลั กสู ต รรายวิชา การออกแบบ เนื้ อ หา เรียนรู:โดยบูรณาการความรู:
สาระ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน สื่ อ และ ในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวก
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร การวั ด และประเมิ น วิธีสอนกับเทคโนโลยีและ
ผู:เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน การจัดการ นวัตกรรม
เรี ย นโดยใช: แ หลD งการเรี ย นรู: ในโรงเรี ย นและ 2) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
นอกโรงเรี ย น แหลD ง การเรี ย นรู: แ บบเปë ด ได: การปฏิบัติงานจริงใน
อยD างเหมาะสมกั บ สภาพบริบ ทที่ ตD างกั น ของ สถานศึกษา (Workplaceผู:เรียนและพื้นที่
based-learning)
2) สามารถในการนำความรู:ทางจิตวิทยาไปใช: 3) การทำวิจัยในชั้นเรียน
ในการวิเคราะหQผู:เรียนเปHนรายบุคคล ออกแบบ เพือ่ พัฒนาการเรียนรู:ของ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ ผู:เรียน
และกลไกการชD ว ยเหลื อ แก: ไ ขและสD ง เสริ ม 4) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ
พัฒนา ผู:เรียนที่ตอบสนองความต:องการ ความ (Productivity-basedสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู:เรียนที่มี learning)
ความแตกตDางระหวDาง บุ คคล ทั้ งผู:เรียนปกติ 5) การเรียนรู:โดยใช:
และผู:เรียนที่มีความต:องการจำเปHนพิเศษ หรือ โครงงานเปHนฐาน (Projectผู:เรียนที่มีข:อจำกัดทางกาย
based-learning)
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู: 6) การเรียนรู:แบบห:องเรียน
ให: ผู: เรี ย นได: เรี ย นรู: จ ากประสบการณQ เรี ย นรู: กลับด:าน (Flipped
ผD า น การลงมื อ ป ฏิ บั ติ แ ละการท ำงาน ใน classroom)
สถานการณQจริง สDงเสริมการพัฒนาการคิด การ 7) การเรียนรู:โดยใช: Active
ทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณQ ฝïก Learning
การปฏิบัติให:ทำได: คิดเปHน ทำเปHน โดยบูรณา

วิธีการวัดและประเมินผล
1) วัดและประเมินจากการ
ฝïกทักษะจัดการเรียนรู:ใน
สถานการณQจำลอง
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู:
4) วัดและประเมินผลโดยใช:
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
การเรียนรู:/ทักษะดิจิทัล
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการ
ปฏิบัติ
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง
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การการทำงานกั บ การเรี ย นรู: แ ละ คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม สามารถประยุ ก ตQ ค วามรู:ม าใช: เพื่ อ
ปò อ งกั น แก: ไขป\ ญ หา และพั ฒ นา ด: ว ยความ
ความซี่อสัตยQ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตDอ
ผู:เรียนโดยยึดผู:เรียนสำคัญที่สุด
4) สร:างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล:อม สื่อ
ก ารเรี ย น แ ห ลD งวิ ท ย าก าร เท ค โน โล ยี
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป\ ญ ญ าทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษาเพื่ อการเรียนรู:มีความสามารถใน
การประสานงานและสร:างความรDวมมือกับบิดา
มารดา ผู:ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝôาย
เพื่ออำนวยความสะดวกและรDวมมือ กันพัฒนา
ผู:เรียนให:มีความรอบรู:มีป\ญญารู:คิดและเกิดการ
ใฝôรู:อยDางตDอเนื่องให:เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให:นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษที่ 21 เชDน ทักษะการเรียนรู:
ทักษะการรู:เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต
ทักษะการทำงานแบบรDวมมือ ทักษะการใช:
ภาษาเพือ่ การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีและการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำทักษะเหลDานี้ มาใช:ใน
การจัดการเรียนรู:เพื่อพัฒนาผู:เรียน และการ
พัฒนาตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูBหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum
Mapping) ผลการเรียนรูBในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ดBานคุณธรรม จริยธรรม
1) รัก ศรัทธาและภู มิใจในวิชาชีพ ครูมีจิตวิญ ญาณและอุดมการณQ ความเปH นครูและปฏิ บัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตยQตDองานที่ ได:รับ
มอบหมายทั้งด:านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยDางตDอเนื่อง ประพฤติตน เปHนแบบอยDางที่ดี
แกDศิษยQครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร:างการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3) มีคDานิยมและคุณลักษณะเปHนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให:เกียรติคนอื่น มีความสามัคคี
และทำงานรDวมกับผู:อื่นได:ใช:เหตุผลและป\ญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ
4) มีความกล:าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิดแก:ป\ญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด:วยความถูกต:องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล:อม โดยอาศัยหลักการเหตุผล
และใช:ดุลยพินิจทางคDานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู:สึกของผู:อื่นและประโยชนQ ของสังคมสDวนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปรDงใสของสังคมและประเทศชาติตDอต:านการทุจริตคอรัปชั่น และความไมDถูกต:อง ไมD
ใช:ข:อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน
2. ดBานความรูB
1) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด:านวิชาชีพของครูอาทิคDานิยม ของครู คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปHนครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู:เพื่อจัดการเรียนรู:และชDวยเหลือ แก:ไขป\ญหา สDงเสริมและพัฒนาผู:เรียน หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา และการเรียนรู:การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู:การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู:เรียน และภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
รDวมมือสร:างสรรคQ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู:ความเข:าใจ ในการบูรณาการความรู:กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข:ามศาสตรQอาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge:
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู:ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรQ
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหDงการ
เรียนรู: (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู:ในการประยุกตQใช:
2) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะหQความรู: และเนื้อหาวิชาที่
สอนอยDางลึกซึ้ง สามารถติดตามความก:าวหน:าด:านวิทยาการและนำไปประยุกตQใช:ในการพัฒนา ผู:เรียน โดยมี
ผลลั พ ธQ ก ารเรี ย นรู: แ ละเนื้ อ หาสาระด: า นมาตรฐานผลการเรี ย นรู: ด: า นความรู: ข องแตD ล ะสาขาวิ ช า ตาม
เอกสารแนบท:าย
3) มี ค วามรู: เข: า ใจชี วิ ต เข: า ใจชุ ม ชน เข: า ใจโลกและการอยูD รD ว มกั น บนพื้ น ฐานความแตกตD า ง ทาง
วัฒ นธรรม สามารถเผชิ ญ และเทD าทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั งคม และสามารถนำแนวคิ ด ปรัช ญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตQใช:ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู:เรียน
4) มีความรู:และความสามารถในการใช:ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามมาตรฐาน
5) ตระหนั ก รู: เห็ น คุ ณ คD าและความสำคั ญ ของศาสตรQ พ ระราชาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และ นำมา
ประยุกตQใช:ในการพัฒนาตน พัฒนาผู:เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน
3. ดBานทักษะทางปJญญา
1) คิด ค:นหา วิเคราะหQข:อเท็จจริง และประเมินข:อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหลDงข:อมูล ที่หลากหลาย
อยDางรู:เทDาทัน เปHนพลเมืองตื่นรู:มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก:าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

102

เทคโนโลยี ข: ามแพลทฟอรQม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุ ก ตQ ใช: ในการปฏิ บั ติ งาน และวิ นิ จ ฉั ย
แก:ป\ญหาและพัฒนางานได:อยDางสร:างสรรคQโดยคำนึงถึงความรู:หลักการทางทฤษฎีประสบการณQ ภาคปฏิบัติ
คDานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรQชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยDางสร:างสรรคQ
3) สร:างและประยุกตQใช:ความรู:จากการทำวิจัยและสร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา การเรียนรู:
ของผู:เรียนและพัฒนาผู:เรียนให:เปHนผู:สร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรม รวมทั้งการถDายทอดความรู: แกDชุมชนและ
สังคม
4. ดBานทักษะความสัมพันธHระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข:าใจและใสDใจอารมณQความรู:สึกของผู:อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณQ และทางสังคม
2) ทำงานรDวมกับผู:อื่น ทำงานเปHนทีม เปHนผู:นำและผู:ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู:เรียน ผู:รDวมงาน
ผู:ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตDอสDวนรวมทั้งด:านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล:อม
3) มีความรับผิดชอบตDอหน:าที่ ตDอตนเอง ตDอผู:เรียน ตDอผู:รDวมงาน และตDอสDวนรวม สามารถชDวยเหลือ
และแก:ป\ญหาตนเอง กลุDมและระหวDางกลุDมได:อยDางสร:างสรรคQ
4) มีภาวะผู:นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข:มแข็งและกล:าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและ
ถDายทอดความรู:แกDผู:เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยDางสร:างสรรคQ
5. ดBานทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชBเทคโนโลยี
1) มีทักษะการวิเคราะหQข:อมูลสถิติ การสังเคราะหQข:อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเข:าใจองคQ
ความรู: หรือประเด็นป\ญหาทางการศึกษาได:อยDางรวดเร็วและถูกต:อง
2) สื่อสารกับผู:เรียน พDอแมDผู:ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู:เกี่ยวข:องกลุDมตDาง ๆ ได:อยDางมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช:การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด:วยรูปแบบตDาง ๆ โดยใช:
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมตDาง ๆ ที่เหมาะสม
3) ใช: เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค: น ข: อ มู ล หรื อ ความรู: จ ากแหลD งการเรี ย นรู: ตD าง ๆ ได: อ ยD างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช:โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเปHนสำหรับการเรียนรู:การจัดการเรียนรู:การทำงาน การประชุม
การจัดการและสืบค:นข:อมูลและสารสนเทศ รับและสDงข:อมูลและสารสนเทศโดยใช:ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบ
ความนDาเชื่อถือของข:อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน
6. ดBานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรูB
1) สามารถเลือกใช:ปรัชญาตามความเชื่อในการสร:างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เนื้ อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู:เรียน การบริหาร จัดการชั้นเรียน
การจัดการเรียนโดยใช:แหลDงการเรียนรู:ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลDงการเรียนรู:แบบเปëด ได:อยDางเหมาะสม
กับสภาพบริบททีต่ Dางกันของผู:เรียนและพื้นที่
2) สามารถในการนำความรู:ทางจิตวิทยาไปใช:ในการวิเคราะหQผู:เรียนเปHนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม
การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชDวยเหลือ แก:ไขและสDงเสริมพัฒนา ผู:เรียนที่ตอบสนอง
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ความต:องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู:เรียนที่มีความแตกตDางระหวDาง บุคคล ทั้งผู:เรียนปกติ
และผู:เรียนที่มีความต:องการจำเปHนพิเศษ หรือผู:เรียนที่มีข:อจำกัดทางกาย
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู:ให:ผู:เรียนได:เรียนรู:จากประสบการณQ เรียนรู: ผDานการลง
มื อปฏิ บั ติและการทำงานในสถานการณQ จริง สDงเสริมการพั ฒ นาการคิ ด การทำงาน การจัด การ การเผชิญ
สถานการณQ ฝïกการปฏิ บั ติให: ท ำได: คิ ดเปH น ทำเปH น โดยบู รณาการการทำงานกับ การเรียนรู:และ คุณ ธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกตQความรู:มาใช:เพื่อปòองกัน แก:ไขป\ญหา และพัฒนา ด:วยความความซี่อสัตยQ สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบตDอผู:เรียนโดยยึดผู:เรียนสำคัญที่สุด
4) สร:างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล:อม สื่อการเรียน แหลDงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ป\ญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู:มีความสามารถในการประสานงานและสร:างความรDวมมือกับ
บิดามารดา ผู:ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝôาย เพื่ออำนวยความสะดวกและรDวมมือ กันพัฒนาผู:เรียนให:มี
ความรอบรู:มีปญ
\ ญารู:คิดและเกิดการใฝôรู:อยDางตDอเนื่องให:เต็มตามศักยภาพ
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให:นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เชDน ทักษะการเรียนรู: ทักษะการรู:
เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรDวมมือ ทักษะการใช:ภาษาเพื่อการสือ่ สาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหลDานี้ มาใช:ในการ
จัดการเรียนรูเ: พื่อพัฒนาผู:เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด=าน: วิชาชีพครู (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ¢ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู2

ทักษะทางป9ญญา

1

ความสัมพันธ>
ระหว@างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3

4

ทักษะการวิเคราะห>
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

ทักษะการจัดการเรียนรู2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

2

3

1

2

4

5

















  





  































  





  































  





  











  

















  





  











  

















  





  











  

















  





  











  

กลุ@มวิชาชีพครู
รายวิชาครู 23 หน@วยกิต
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ

ครู
ED1002 ปรั ช ญาและแนวคิ ด ทางการ

ศึกษา
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการ

เรียนรูC
ED1005 น วั ต กรรมและเท คโน โลยี

สารสนเทศทางการศึกษา
ED1006 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูC

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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รายวิชา

ED1007 การวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู2

ทักษะทางป9ญญา

1

ความสัมพันธ>
ระหว@างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3

4

ทักษะการวิเคราะห>
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1

2

3

ทักษะการจัดการเรียนรู2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

2

3

1

2

4

5

















  





  











  

































































































 
 
 















  





  











 

















  
  
  





  
 
 









  
  
  





















 
 



การเรียนรูC
ED1008 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู                        
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
12 หน@วยกิต
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4
กลุ@มวิชาทางสังคมศึกษา
รายวิชาบังคับเรียน 42 หน@วยกิต
ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกตXสำหรับ
ครูสังคมศึกษา
ED1134 ประวัติศาสตรXและวัฒนธรรมไทย
ED1135 ประวัติศาสตรXเอเชีย
ED1136 ประวัติศาสตรXยุโรปและอเมริกา
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รายวิชา

ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรX
ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรX
ED1139 ภูมิศาสตร*ประเทศไทยเชิงวิเคราะห*
ED1140 ภู มิ ศ าสตรXก ายภาพกั บ การพั ฒ นา
สิ่งแวดลbอมและประชากร
ED1141 ความรูbพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป
ED1142 รัฐศาสตรXเบื้องตbน
ED1143 การเมืองการปกครองของไทย
ED1144 สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา
เบื้องตbน
ED1145 การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมสมัยใหม@
ED1146 เศรษฐศาสตรXเบื้องตbน
รายวิชาเลือกเรียนไม0น1อยกว0า 20 หน0วยกิต
ED1147 วิทยาการสอนและการจัดการ
เรียนรูbสังคมศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู2

ทักษะทางป9ญญา

1

2

3

4

1

2

3

4
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4

ทักษะการจัดการเรียนรู2

2

 

3

ทักษะการวิเคราะห>
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1



5

ความสัมพันธ>
ระหว@างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3



4

5
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รายวิชา

ED1148 การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา
ED1149 นวัตกรรมสื่อการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูbวิชาสังคมศึกษา
ED1150 การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคม
ศึกษา
ED1151 การบูรณาการสหวิทยาการในวิชา
สังคมศึกษา
ED1152 ประวัติศาสตรXทbองถิ่นกับการศึกษา
ชนต@างวัฒนธรรม ในประเทศไทย
ED1153 การบูรณาการแห@งวิทยาการเรียนรูb
ในทbองถิ่น
ED1154 สั ม มนาการสอนและการจั ด การ
เรียนรูbทางสังคมศึกษา
ED1155 โลกทัศนXทางการศึกษาในกลุม@
ประชาคมอาเซียน
ED1156 ประชาธิ ป ไตยและพลเมื อ งที่ พึ ง
ประสงคXเพื่อประชาสังคม
ED1157 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู2

ทักษะทางป9ญญา

3

1

ทักษะการจัดการเรียนรู2

2

3

4

1

2

3

4

5

2

3

1
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4

ทักษะการวิเคราะห>
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

1



1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให6ระดับคะแนน (เกรด)
เป#นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว9าด;วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู6ขณะกำลังศึกษายังไมQสำเร็จการศึกษา
2.1.1 สุ9มประเมินรายละเอียดรายวิชาว9าครอบคลุมผลการเรียนรู;ที่กำหนดสอดคล;องกับ
ความ รับผิดชอบในหลักสูตร
2.1.2 สุ9 ม ประเมิ น ข; อ สอบของรายวิ ช าว9 า ครอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู; ต ามที่ ก ำหนดใน
รายละเอียดวิชา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู6หลังศึกษาสำเร็จการศึกษา
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะหPคะแนน
2.2.2 การใช;ข;อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล;วเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป#น ต9างกลุ9ม ต9าง
ชั้นปW ต9างคณะ แล;วแต9กรณี เพื่อนำผลมาใช;ในการปรับปรุงรายวิชา
3. เกณฑ2การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสำเร็จการศึกษา
3.1.1 ต;องเรียนให;ครบตามหน9วยกิตที่กำหนดไว;ในหลักสูตร
3.1.2 ต;องได;ระดับคะแนนเฉลี่ยไม9ต่ำกว9า 2.00
3.2 เป#นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว9าด;วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหมQ
1.1 การให; เข; ารับ การอบรมตามหลั ก สู ต ร “การพั ฒ นาอาจารยP ใหม9 ” ของมหาวิท ยาลั ย
ซึ่งเป#นหลักเกณฑPให;อาจารยPใหม9ทุกคนต;องเข;ารับการอบรม ให;มีความรู;ความเข;าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน;าที่ของอาจารยPมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู
และให;มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน;นผู;เรียนเป#นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรม และการสอนโดยใช;สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให;มีอาจารยPพี่เลี้ยงทำหน;าที่ให;คำแนะนำในด;านการจัดการเรียนการสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให;อาจารยPใหม9ศึกษาค;นคว;า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข;องกับการสอน ใน
หัวข;อหนึ่งหรือหลายหัวข;อที่อาจารยPใหม9มีความรู;และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต;คำแนะนำ
ของอาจารยPพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การพัฒนาด;านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน;าใหม9เพื่อผลิตผลงานวิจัย และ
การเข;าร9วมเป#นคณะผู;วิจัยร9วมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรู6และทักษะให6แกQอาจารย2
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กำหนดให;อาจารยPต;องเข;ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด;านการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล ตามความต;องการของอาจารยP และเป#นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีการเปeดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยPในหัวข;อต9างๆ ที่เกี่ยวข;องกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป#นประจำทุกปW
2.1.2 การจัดให;มีการสอนแบบเป#นทีม ซึ่งจะส9งเสริมโอกาสให;อาจารยPได;มีประสบการณPการ
สอนร9วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได;เป#นผู;รับผิดชอบรายวิชา ผู;ประสานงาน และผู;ร9วมทีมการสอน
2.1.3 การส9งเสริมหรือสร;างโอกาสให;มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู;ประสบการณPด;านการจัดการ
เรียนการสอนระหว9างอาจารยPในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร9ใน
การประชุมวิชาการทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด6านอื่นๆ
2.2.1 การส9 งเสริมให; อาจารยPเข;าร9วมการอบรม การประชุ มสั มมนาในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย9างน;อยปWละ 1 ครั้ง
2.2.2 การส9งเสริมให;อาจารยPผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต9างๆ และการนำเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย@างนNอยใหNมีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอป=ละ 1 เรื่อง

2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารยPตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑPมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 จำนวนอาจารย2ประจำหลักสูตร
จำนวนอาจารยPประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม9น;อยกว9า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
1.2 คุณสมบัติของอาจารย2ประจำหลักสูตร
กำหนดให;อาจารยPประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธPกับสาขาวิชาที่เปeดสอนขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท9าที่มีตำแหน9งทางวิชาการไม9ต่ำกว9าผู;ช9วยศาสตราจารยP และมีผลงานทางวิชาการที่ได;รับการ
เผยแพร9ตามหลักเกณฑPที่กำหนดในการพิจารณาแต9งตั้งให;บุคคลดำรงตำแหน9งทางวิชาการอย9างน;อย 1
รายการในรอบ 5 ปWย;อนหลัง
1.3 คุณสมบัติของอาจารย2ผู6รับผิดชอบหลักสูตร
กำหนดให;มีอาจารยPผู;รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธPกับสาขาวิชาที่เปeด
สอนขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท9าที่มีตำแหน9งทางวิชาการไม9ต่ำกว9าผู;ช9วยศาสตราจารยP และมีผลงานทาง
วิชาการที่ ได;รับ การเผยแพร9ตามหลักเกณฑP ที่ กำหนดในการพิ จารณาแต9งตั้งให; บุคคลดำรงตำแหน9 งทาง
วิชาการอย9างน;อย 1 รายการในรอบ 5 ปWย;อนหลัง มีทำหน;าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน ตั้งแต9การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 คุณสมบัติของอาจารย2ผู6สอน
อาจารยPผู;สอนเป#นอาจารยPประจำหลักสูตร และอาจารยPพิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรที่ได;รับการรับรองคุณ วุฒิ จากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และผ9านเกณฑPตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร;อย
2. บัณฑิต
จัดให;มีการผลิตบัณ ฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให;ผู;เรียนมีความรู;ในวิชาการและ
วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป#นผู;มี
ความรู; มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาตนเอง สามารถประยุ ก ตP ใช; ค วามรู;เพื่ อ การ
ดำรงชีวิตในสังคมได;อย9างมีความสุขทั้งร9างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณPของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ
มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป#นมาตรฐานเฉพาะด;าน ครอบคลุมผลการ
เรี ย นรู; อ ย9 า งน; อ ย 5 ด; า น โดยประเมิ น จากผู; ใช; บั ณ ฑิ ต มากกว9 า ร; อ ยละ 20 ของจำนวนบั ณ ฑิ ต ที่ ส ำเร็ จ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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การศึกษา
2.2

ร6อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได6งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป_
โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได;งานทำ
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได;ประจำภายในระยะเวลา 1 ปW นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในองคP ป ระกอบด; านนั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ดำเนิ น การตั้ งแต9 ระบบการรั บ
นักศึกษาการส9งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธPที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต;การดำเนินการดังกล9าวให;
พิจารณาจากตัวบ9งชี้ดังต9อไปนี้
3.1 การรับนักศึกษา
- มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา
- มีการเตรียมความพร;อมก9อนเข;าศึกษา
3.2 การส9งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- มีการควบคุมการให;คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก9นักศึกษาปริญญาตรี
- มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร;างทักษะการเรียนรู;ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- มีการทำรายงานการคงอยู9ของนักศึกษา
- มีการทำบัญชีรายชือ่ ผู;สำเร็จการศึกษา
- มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข;อร;องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย2
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยP
- มีระบบการรับและแต9งตั้งอาจารยPประจำหลักสูตร
- มีระบบการบริหารอาจารยP
- มีระบบการส9งเสริมและพัฒนาอาจารยP
4.2 คุณภาพอาจารยP
- มีแผนการพัฒนาอาจารยPประจำหลักสูตรให;มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยPประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน9งทางวิชาการ
- มีการส9งเสริมให;อาจารยPประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารยP
- มีการรายงานการคงอยู9ของอาจารยP
- มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยPต9อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู6เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให;ทันสมัยตอบสนองความต;องการของสังคมและ
สอดคล;องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู;สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- มีการกำหนดผู;สอน
- มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารยPก9อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู;สอนให;
เป#นไปตามหลักสูตร
- มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู; (มคอ.3และมคอ.4)
และการจัดการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.3 การประเมินผู;เรียน
- มีการประเมินผลการเรียนรู;ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ.
2552
- มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู;ของนักศึกษา
- มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 2552
- มีผลการดำเนินงานตามตัวบ9งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข;อ 7 ที่หลักสูตรแต9ละหลักสูตรดำเนินงานได;ในแต9ละปWการศึกษา
อาจารยPประจำหลักสูตรจะเป#นผู;รายงานผลการดำเนินงานประจำปWในแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู6
6.1 มี ร ะบบการดำเนิ น งานของภาควิ ช า คณะ สถาบั น โดยการมี ส9 ว นร9 ว มของอาจารยP ป ระจำ
หลักสูตรเพื่อให;มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู; เช9น ห;องเรียน ห;องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา และมีห;องให;
คำปรึกษาแก9นักศึกษา
6.2 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู;ที่เพียงพอและเหมาะสมต9อการจัดการเรียนการสอน เช9น มีห;องสมุด มี
ระบบสืบค;นหนังสือ
6.3 มี กระบวนการปรับ ปรุงตามผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของนั กศึ กษาและอาจารยP ต9อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู;
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7. ตัวบQงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มีตัวบ9งชี้ที่ 1-5 ต;องมีผลดำเนินการบรรลุ
ตามเปnาหมายติดต9อกันไม9น;อยกว9า 2 ปW และมีจำนวนตัวบ9งชี้ (ตัวบ9งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เปn าหมายไม9 น; อยกว9า 80% ของตั วบ9 งชี้ รวม และ(ตั วบ9 งชี้ ที่ 13-15) เป# น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรPและสาขาศึกษาศาสตรP (หลักสูตรสี่ปW) พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ9งชี้
บังคับและตัวบ9งชี้รวมในแต9ละปW
ป_ที่ ป_ที่ ป_ที่ ป_ที่ ป_ที่
ตัวบQงชี้ผลการดำเนินงาน
1
2
3
4
5
1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

อาจารยTผูNรับผิดชอบหลักสูตรอย@างนNอยรNอยละ 80 มีส@วนร@วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
มี รายละเอีย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคลNอ งกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห@งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถNามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณTภาคสนาม
(ถNามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย@างนNอยก@อนการเป_ดสอนในแต@
ละภาคการศึกษาใหNครบทุกรายวิชา
จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณTภาคสนาม (ถNามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป_ดสอนใหNครบทุกรายวิชา
จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา
มีก ารทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ข องนั ก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรีย นรูN
ที่ ก ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถN า มี ) อย@ า งนN อ ยรNอ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เป_ดสอนในแต@ละป=การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธTการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูN จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ป=ที่แลNว
อาจารยTใหม@ (ถNามี) ทุกคน ไดNรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ดNานการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารยTประจำหลักสูตรทุกคนไดNรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย@างนNอยป=ละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลากรสนับ สนุน การเรียนการสอน (ถNามี) ไดNรับ การพัฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม@นNอยกว@ารNอยละ 50 ต@อป=
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดทNาย/บัณฑิตใหม@ที่มีต@อ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม@นอN ยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูNใชNบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@ เฉลี่ยไม@นNอยกว@า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาได. รั บ เข. า ร3 ว มกิ จ กรรมส3 ง เสริ ม ความเป: น ครู ค รบถ. ว นทุ ก
กิจกรรมที่กำหนดและเป:นประจำทุกปF
มีการจัดประสบการณHบูรณาการการเรียนรู.กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป:นประจำทุกปFการศึกษา
ผ3านการประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณ ฑิตครู ให.เป:นไปตาม
เกณฑHที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รวมตัวบQงชี้บังคับที่ต6องดำเนินการ (ข6อ 1-5) ในแตQละป_
รวมตัวบQงชี้รวมในแตQละป_
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ทั้งนี้ เกณฑPการประเมินผ9าน คือ มีการดำเนินงานตามข;อ ๑-๕ จากตารางตัวบ9งชี้การดำเนินงาน
และ อย9างน;อยร;อยละ 80 ของตัวบ9งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว;ในแต9ละปW
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ2การสอน
1) การประชุมร9วมของอาจารยPในกลุ9มวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข;อเสนอแนะ
จากอาจารยPที่มีความรูแ; ละประสบการณPหรือเพื่อนร9วมงาน
2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท;อนผลการจัดการเรียนการสอนในช9วงของการ
เรียนแต9ละรายวิชา
3) การประเมิ น จากผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการหรื อ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช;กลยุทธPการสอนที่แตกต9างกัน
4) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต9ละรายวิชาหรือ
กลุ9มรายวิชา
5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ9านการกรอกแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช6แผนกลยุทธ2การสอน
1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยPโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ
คณะฯและมหาวิทยาลัย
2) การประเมิ น การสอนของอาจารยP โดยหั ว หน; า กลุ9 ม วิ ช า หรื อ เพื่ อ นร9 ว มงาน ตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปWของอาจารยP
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปuจจุบันและอาจารยP เพื่อนำข;อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ
จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ;อน ไม9ทันสมัย ยาก/ง9ายเป#นต;น
2.2 การประเมิ น หลั ก สู ต รโดยศิ ษ ยP เก9 า เพื่ อ ติ ด ตามผลการนำความรู; แ ละประสบการณP ที่ ได; รับ จาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช;ในการทำงาน
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู;ใช;บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข;อเสนอแนะจาก
ผู;ใช;บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร ซึ่ งเป# น ไปตามระบบการประเมิ น ผลการจั ด การหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกสิ้นปWการศึกษา มีเกณฑPการประเมินประกอบด;วย 12 ตัวบ9งชี้ของ
สกอ. ตามดัชนีบ9งชี้ผลการดำเนินการที่ระบุในหมวดที่ 7 ข;อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย9างน;อย 3 คน
ประกอบด;วยผู;ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย9างน;อย 1 คน ที่ได;รับการแต9งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑPการ
ประเมินดังนี้
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เกณฑ2ประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดำเนินการครบ 4 ข;อ
มีการดำเนินการครบ 8 ข;อ
มีการดำเนินการครบทุกข;อ
ตามตัวบ9งชี้ผลการดำเนินงาน
ตามตัวบ9งชี้ผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได;กำหนดให;ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให;ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด;านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป#นระยะ ๆ อย9างน;อยทุก ๆ 3 ปW และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร
อย9างต9อเนื่องทุก 5 ปW
4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 อาจารยPประจำวิชา อาจารยPผู;สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยPโดยนักศึกษา
ผู;บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดำเนิ น การทุ ก สิ้ น ปW ก ารศึ ก ษามาทบทวนและวิ เคราะหP พ ร; อ มนำเสนอแนวทางปรั บ ปรุ งแก; ไขในจุ ด ที่ มี
ข;อบกพร9อง สำหรับปWการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพื่อทบทวนและพิจารณา
ในการนำไปแก;ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ภาคผนวก ก
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
อาจารย7ประจำหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ประวัติและผลงานอาจารย2
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสุทธินันทP พรหมพันธุPใจ
ตำแหนQงทางวิชาการ อาจารยP
สังกัด
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
สถาบันที่สำเร็จ
พธ.ม (การสอนสังคมศึกษา)
ม.มหาจุฬาลงกรณPราชวิทยาลัย
ศน.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย
ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง) ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย

ป_ที่สำเร็จ
30 เม.ย. 2562
2553
2551

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP
เกษงาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ
เรื่องศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป_ที่ 6” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN
:2408-199X
4. ประสบการณ2การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
การต9อต;านการทุจริต
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การประกันคุณภาพการศึกษา

หนQวยกิต
3
3
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
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ประวัติและผลงานอาจารย2
1. ชื่อ-นามสกุล
นายกิตติยานนทP วรรณวงศP
ตำแหนQงทางวิชาการ อาจารยP
สังกัด
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ร.ม. (รัฐศาสตรP)
ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง)

สถาบันที่สำเร็จ
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.รามคำแหง
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ป_ที่สำเร็จ
30 เม.ย. 2562
2559
2551

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP
เกษงาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ
เรือ่ งศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป_ที่ 6” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN
:2408-199X
4. ประสบการณ2การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หนQวยกิต
รัฐศาสตรPตามแนวพุทธศาสตรP
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ประวัติและผลงานอาจารย2
1. ชื่อ-นามสกุล
นายศุภฤกษP ต9อพันธุP
ตำแหนQงทางวิชาการ อาจารยP
สังกัด
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง)

สถาบันที่สำเร็จ
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม.ปทุมธานี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย

ป_ที่สำเร็จ
30 เม.ย. 2562
2561
2555

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP เกษ
งาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ
เรื่องศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป_ที่ 6” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN
:2408-199X
4. ประสบการณ2การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หนQวยกิต
รัฐศาสตรPตามแนวพุทธศาสตรP
3
การต9อต;านการทุจริต
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ประวัติและผลงานอาจารย2
1. ชื่อ-นามสกุล
พระปลัดวสันตP ธีรวโร (เกษงาม)
ตำแหนQงทางวิชาการ อาจารยP
สังกัด
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ร.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง)

สถาบันที่สำเร็จ
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย

ป_ที่สำเร็จ
30 เม.ย. 2562
2560

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP เกษ
งาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ
เรื่องศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป_ที่ 6” วารสาร MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN
:2408-199X
4. ประสบการณ2การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หนQวยกิต
รัฐศาสตรPตามแนวพุทธศาสตรP
3
พุทธวิถีไทย
3
ประวัติศาสตรPพระพุทธศาสนา
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ประวัติและผลงานอาจารย2
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสุทธิพงษP สายาพัฒนP
ตำแหนQงทางวิชาการ อาจารยP
สังกัด
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ศน.ม. (รัฐศาสตรPการปกครอง)
ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)

สถาบันที่สำเร็จ
ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ม. มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม. มหาสารคาม

ป_ที่สำเร็จ
2562
2555
2552

3. งานวิชาการอื่นๆ
3.1 งานวิจัย
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP เกษ
งาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโส
มนสิการ เรื่องศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป_ที่ 6” วารสาร
MBU Education Journal คณะ
ศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปWที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–
ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN :2408-199X
4. ประสบการณ2การสอน
รายวิชาที่เคยสอน
หนQวยกิต
พรรคการเมืองกลุ9มผลประโยชนPและการเลือกตั้ง
3
การเมืองกับเศรษฐกิจไทย
3
กระบวนการฝÇกประสบการณPอาชีพทางรัฐศาสตรP
3
สัมมนาศาสนากับการเมือง
3
การบริหารทรัพยากรมนุษยP
3
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3
ความรู;เบื้องต;นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ภาคผนวก ข
คำสั่งแต>งตั้งคณะกรรมการยกร>างหลักสูตร
และวิพากษ7หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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ภาคผนวก ค
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ว>าดJวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

129

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

130

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

131

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

132

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

133

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

134

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

135

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

136

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

137

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

138

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

139

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

140

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

