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รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑ 



รายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆลําพูน 

สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒ 



สารบัญ 
เร่ือง  หนา  

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ๑ 
หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ๖ 
หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ๘ 
หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ๒๓ 
หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต ๔๒ 
หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย ๔๔ 
หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ๔๕ 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ๕๐ 

ภาคผนวก ก  

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ๕๒ 

ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.๒๕๖๒ ๗๐ 

ภาคผนวก ค  

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑๘ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๑๙ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑๓๓ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนฯลฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ ๑๓๖ 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๓๘ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๔๐ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๔๔ 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป)  
 พ.ศ.๒๕๖๒  ๑๔๘ 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๔๙ 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     (๔ 

ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๕๐ 

ภาคผนวก ง   
คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๑๕๒ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป)  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕๔ 

ภาคผนวก จ   

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓ 



บันทึกขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗๓ 

บันทึกขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) 
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘๑ 

ภาคผนวก ฉ   

ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร ๑๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔ 



รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) 

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆลําพูน 

หมวดที่ ๑ 
ขอมูลทั่วไป 

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

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

๓. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 เปนหลักสูตรท่ีมุงสรางความรู ความเขาใจ และประสบการณในการเรียนรูสังคมศึกษา และนําความรู
ทางพุทธศาสตรและสังคมศึกษา มาประยุกตเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคมแกนิสิต โดยการจัดการเรียนการสอน
ท้ังภาคทฤษฏี ปฏิบัติ และวิชาชีพ เพ่ือการทํางานรวมกับผูอ่ืน และถายทอดวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวน ๑๕๖ หนวยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป  

  ☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

   ☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ   

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ  

          ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ  

   ☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   
    ☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๕ 



 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 ๕.๓ ภาษาท่ีใช  
  การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 ๕.๔ การรับเขาศึกษา  
  รับนิสิตไทยและนิสิตตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 ๕.๕ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 ๕.๖ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ๑) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา     
(๕ ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)   
             ๒) กําหนดเปดสอน ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๓) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี                
4/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 20 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔) สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖๒ 
เม่ือวันที 30 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) ในปการศึกษา ๒๕๖๔   

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถทํางานไดท้ังภาครัฐและเอกชน  
ดังนี้ 

๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาท่ีเก่ียวของกับสัมพันธกัน 
๒) ครูสอนสังคมศึกษาท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน 
๓) อาชีพดานการบริการสังคมในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
๔) อาชีพเจาหนาท่ีพัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะหท้ังในประเทศและตางประเทศ  
๕) อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับครุศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๖ 



๙. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ๙.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

 
๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
       สถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 
       ท่ีอยู :  ๑๙๒ หมู ๒  ตําบลตนธง  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน  ๕๑๐๐๐ 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑ .๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณการพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เนื่องจากในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กลาวคือ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน  
โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรู
พ้ืนฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาว
สูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรู
ท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  พิจารณาดานวงการศึกษาไทยในปจจุบัน พบวาเกิดปญหาการขาดแคลนครู และการท่ีครู
สอนไมตรงสาขาวิชาท่ีจบมา โดยเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีไมควรจะขาดแคลนครูท่ีจบดาน
สังคมศึกษา สังคมศึกษาถือวาเปนรายวิชาท่ีมีกลุมสาระความรูครอบคลุมในการพัฒนานักเรียนใหเปนคนท่ี
สมบูรณมีคุณภาพประสิทธิภาพ มีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันไดดวยดีมีความสุข อีกท้ังการท่ี
ประเทศไทยเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน ก็ตองมีการเตรียมความพรอมของคนไทยและเด็กไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนตอไป 
  
 

ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อสกุล 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

อาจารย  นายอาเดช  อุปนันท 
 ๓-๕๑๐๖-๐๐๔๘๗-๙๑-๑ 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๕๑ 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 

อาจารย  นายประเดน แบนปง 
 ๓-๕๑๐๔-๐๐๐๔๙-๐๙-๑ 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๓ 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

อาจารย นายสุบิน   วันนันตา 
 ๓-๕๑๐๓-๐๐๓๘๔-๐๙-๒ 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๕๖ 

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

อาจารย  นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ 
 ๓-๕๑๙๙-๐๐๑๒๓-๕๒-๒ 

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๙ 

กศ.บ. (การสอนประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๑๙ 

อาจารย นายวุฒิภัทร  มูลศรี 
๓-๕๐๐๕-๐๐๔๘๙-๐๙-๒ 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๔๗ 

รบ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗ 



          ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ไดคํานึงถึงสถานการณของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจาก

สังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน เสรีทางการคา ทําใหเกิดการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศการผลิต
บุคลากรท่ีรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ีมุงไปสูสังคมแหงความรู ท่ีแขงขันกันดวยความรู ความสามารถ 
และมีความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะชวยชี้นําและขับเคลื่อนให
การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๑๒ .๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกตอการศึกษา จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของสังคม และรองรับการสื่อสารท้ังในประเทศไทยและ
ตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูซ่ึงถือวาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเยาวชนสูสังคมแหงการ
แขงขันท่ีตองมีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีม่ันคง ซ่ึงตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบทางดานตางๆ ท่ีมี
ตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงเปนไปตามนโยบาย
และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุงจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหมพัฒนาจิตใจ
และสังคม 

 ๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยท่ีมุงสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจ  

และสังคม และมุงธํารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตท่ีเปนคนดีและเกงอยางมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดี
อยางมีสุขภาพ และบริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหคงไวสืบไป 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 ๑๓.๑  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

   หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 

 ๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

   หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก สามารถนําไปเปดเปนวิชาเลือกเสรีใหนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน

เลือกเรียนไดตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาท่ีกํากับดูแลและประสานงาน 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 

            ๑๓.๓ การบริหารจัดการ  
                    อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ       
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด ตลอดถึงความสอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘ 



หมวดที่  ๒ 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ๑.๑ ปรัชญา  

              บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนผูมีความใฝรูดานวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเปนครู 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม และสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 ๑.๒ วัตถุประสงค  
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 
๑. เปนครูสังคมศึกษา ท่ีมีจิตวิญญาณความเปนครู และ ดํารงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒. มีความรอบรูดานสังคมศึกษา  รูปแบบการสอนสังคมศึกษาท่ีหลากหลาย และมีความรู

ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๓. สามารถวิจัยและ บูรณาการความรูทางสังคมศึกษาและศาสตรพระราชาเพ่ือ ประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและสังคม  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางสรางสรรค 
๕. มีทักษะการวิเคราะห ขอมูลเชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของทางสังคมศึกษาสําหรับ

ผูเรียน บุคคล และกลุมตางๆ ไดอยางรวดเร็วถูกตองและเหมาะสม 
๖. สามารถจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูรวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของและนําทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ และเทคโนโลยี มาใชในการจัดการ
เรียนรูเพ่ือผูเรียนและพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบปการศึกษา (๔ ป) 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
ปรับปรุงหลักสูตรสังคมศึกษาให
มีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและคุรุ
สภากําหนด 

- เชิญองคกรวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต และผูมี
สวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- ประเมินหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

- บันทึกการวิพากษหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม 
อยางบูรณาการ 

- ประเมินความพึงพอใจและความตองการ
ของผูใชบัณฑิต  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงความตองการ
ของสังคมและแนวโนมในอนาคต 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 

พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให
มีประสบการณจากการนํา
ความรูทางสังคมไปปฏิบัติงาน

- จัดอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษ และ
เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน
สมัยใหมใหกับอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูบรรยาย 

- รายงานผลการประเมินการสอน 
- หนังสือ/ตํารา/เอกสาร

ประกอบการสอน 
- ผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพ

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙ 



แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
จริง - จัดอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ใหกับอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูบรรยาย 

- สนับสนุนใหคณาจารยนําความรูและ
ทักษะท่ีตนเองมีความเชี่ยวชาญ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 

และเผยแพร 
- งานวิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการสอน

รูปแบบการสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐ 



หมวดท่ี ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ 
 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษา  แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษา
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลา
และจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารใน
ภาคผนวก) 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
 - ไมมี 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
 - ไมมี 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 ๒ .๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคตน   เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 ๒.๒ การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
- เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

          ๒.๓ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
๒.๓.๑ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาท่ีเปนพระภิกษุ/สามเณร 

          ๑)  ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
        ๒)  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                     ๓) หรือ ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 

๒.๓.๒ คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาท่ีเปนคฤหัสถ 
           ๑) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  
                     ๒) ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                       ๓) หรือ ตองผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 
              ๒.๔  ปญหาของนิสิตแรกเขา 
  นิสิตแรกเขาศึกษาตามหลักสูตร มีพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีตางกัน เนื่องจากระดับการศึกษา
เทียบเทาเพ่ือสมัครเขาศึกษามีมาตรฐานท่ีตางกัน ดังนี ้
                    ๒.๔.๑ วุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครเรียนแตกตางกัน 

                    ๒.๔.๒ ความแตกตางดานอายุ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑ 



 ๒.๔.๓ วิธีการเรียนรูในมหาวิทยาลัย 

  ๒.๔.๔ ปญหาการปรับตัวทางสังคม 

  ๒.๔.๕ วิถีชีวิตประจําวัน 

  ๒.๔.๖ ทักษะทางคณิตศาสตร ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๔.๗ ความคาดหวังและเปาหมายของการศึกษา 

 ๒.๕ กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๓ 
  ๒.๕.๑ แยกกลุมนิสิตออกตามวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัครเพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรูเฉพาะกลุม  

   ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
   ๒.๕.๓ ประชาสัมพันธเทคนิคการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  

  ๒.๕.๔ สรางกลไกการใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปรับตัวทางสังคม  

  ๒.๕.๕ จัดตั้งชมรมหรือหนวยงานเพ่ือใหนิสิตไดใหความชวยเหลือกันและกัน  

  ๒.๕.๖ จัดตารางสอนเสริมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร 
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 

  ๒.๕.๗ ทําการศึกษาถึงความคาดหวังหรือเปาหมายของการศึกษาของนิสิตเพ่ือเปนฐานขอมูล  

สําหรับการบริหารจัดการดานวิชาการ 

 ๒ .๖ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๔ ป  

 
จํานวนนิสิต 

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
 
 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ชั้นปท่ี ๑ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๒ - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๓ - - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

ชั้นปท่ี ๔ - - - ๖๐ ๖๐ 

รวม ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - ๖๐ ๖๐ 

 ๒ .๗ งบประมาณตามแผน 
  ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

 
รายละเอียดรายรับ 

ปงบประมาณ 
 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

คาบํารุงการศึกษา ๖๔๒,๐๐๐ ๑,๑๖๗,๐๐๐ ๑,๖๙๒,๐๐๐ ๒,๒๑๗,๐๐๐ 

คาลงทะเบียน ๓๒๔,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๙๑๘,๐๐๐ ๑,๑๗๖,๐๐๐ 

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

รวมรายรับ ๑,๔๔๖,๐๐๐ ๒,๗๘๗,๐๐๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐ ๕,๓๑๓,๐๐๐ 
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 ๒.๗.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ก. งบดําเนินการ 

๑. คาใชจายบุคลากร ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ 
๒. คาใชจายดําเนินงาน  ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
๔. รายจายระดับมหาวิทยาลัย ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
รวม (ก) ๑,๖๑๐,๐๐๐ ๒,๓๘๖,๐๐๐ ๓,๐๙๘,๐๐๐ ๓,๘๑๐,๐๐๐ 

ข. งบลงทุน 

คาครุภัณฑ ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
รวม (ข) ๑๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
รวม (ก) + (ข) ๑,๖๒๕,๐๐๐ ๒,๔๓๑,๐๐๐ ๓,๑๕๘,๐๐๐ ๓,๘๘๕,๐๐๐ 
จํานวนนิสิต * ๖๐ ๑๒๐ ๑๘๐ ๒๔๐ 
คาใชจายตอหัวนิสิต ๒๗,๐๘๓ ๒๐,๒๕๘ ๑๗,๕๔๔ ๑๖,๑๘๗ 

 

 ๒ .๘ ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษา เปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒ .๙ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
 นิสิตท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน ซ่ึงเปนหลักสูตร ๔ ป จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน 
เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได ท้ังนี้ เปนไปตามขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการโอนและการเทียบ
โอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 ๓ .๑ หลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๘ ป 
 ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๕๖  หนวยกิต 
 ๓ .๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓ 



  โครงสรางหลักสูตร  
  ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  จํานวน  ๓๐  หนวยกิต  
        ๑.๑  วิชาบังคับ   ๑๘  หนวยกิต  
        ๑.๒  วิชาเลือก   ๑๒  หนวยกิต  
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน                   จํานวน   ๑๒๐  หนวยกิต  
   ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา   จํานวน   ๒๔   หนวยกิต  
   ๒.๒ วิชาชีพครู                     จํานวน   ๓๖ หนวยกิต  
         ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หนวยกิต  
         ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒  หนวยกิต  
   ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา             จํานวน      ๖๐   หนวยกิต   
          ๒.๓.๑ วิชาเอก   ๖ ๐  หนวยกิต  
            ๑) วิชาบังคับ  ๔ ๐   หนวยกิต  
                   ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต  
  ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี     จํานวน   ๖   หนวยกิต  
                 รวมตลอดหลักสูตร   จํานวน    ๑ ๕๖  หนวยกิต  
   
 ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) หมวดศึกษาท่ัวไป 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงจากโครงสรางตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ จาก ๔ กลุมวิชา คือ กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหรวมเปนวิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต ซ่ึงนิสิตทุกคณะตองศึกษาใหครบทุกรายวิชา
และวิชาเลือกอีก ๑๒ หนวยกิต รวมเปน ๓๐ หนวยกิต 

        ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ๓๐ หนวยกิต 

                นิสิตทุกคณะตองศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

  ๑.๑  วิชาบังคับ   จํานวน  ๑๘  หนวยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา             (๒)(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๔   ภาษากับการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบื้องตนและการวิจัย ๒(๒-๐-๔)  

  ๑.๒  วิชาเลือก    จํานวน  ๑๒  หนวยกิต 

  ๐๐๐ ๑๐๓   การเมืองกับการปกครองของไทย ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒(๒-๐-๔)  
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  ๐๐๐ ๑๐๕   มนุษยกับสิ่งแวดลอม ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณโลกปจจุบัน ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๖   ภาษาอังกฤษเบื้องตน   ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๗   ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบื้องตน   ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๑๙  ภาษาสันสกฤตชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบื้องตน   ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญี่ปุนเบื้องตน   ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญี่ปุนชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบื้องตน  ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีชั้นสูง ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๑๒   มนุษยกับอารยธรรม  ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา ๒(๒-๐-๔)  
  ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูนํา ๒(๒-๐-๔)  

    ๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล ๒(๒-๐-๔)  

    ๒.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๑๒๐  หนวยกิต              

        ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  จํานวน   ๒๔  หนวยกิต   
     นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย ตองศึกษาวิชากลุม
พระพุทธศาสนา จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ประกอบดวย กลุมวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘ หนวยกิต 
กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป ๑๒ หนวยกิต และกลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๔ หนวยกิต 
   ก. กลุมวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หนวยกิต  
   ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๘ พระวินยัปฎก ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก ๒(๒-๐-๔) 
   ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  ๑๒  หนวยกิต  
   ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔)  
   ๐๐๐ ๒๕๙  เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)  
   ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย ๒(๒-๐-๔   
   ๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ๒(๒-๐-๔)  
   ๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
   ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔)  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕ 



   ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๔ หนวยกิต  
   ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔)  
   ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ (๒) (๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒)(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑(๑-๒-๔) 
   ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 

 

     ๒.๒ วิชาชีพครู   จํานวน    ๓๖   หนวยกิต  
       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หนวยกิต  
 ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 
 ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม    ๓(๒-๒-๕) 
 ๒๐๐ ๑๐ ๓ จิตวิทยาสําหรับครู            ๓ (๒-๒-๕) 
        ๒๐๐ ๒๐ ๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  ๓(๒-๒-๕) 
           ๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน ๓(๒-๒-๕)  
 ๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕)  
      ๒๐๐ ๓๐ ๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพของผูเรียน ๓(๒-๒-๕)  
 ๒๐๐ ๓ ๐๘ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   ๓(๒-๒-๕) 
     ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒  หนวยกิต  
 ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)  
 ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ (๑-๒-๓)  
 ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒  (๐-๔-๒) 
 ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐)  
 
  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๖๐  หนวยกิต  

 ๒.๓.๑  วิชาเอก  ๖๐  หนวยกิต 
          ๑) วิชาบังคับ ๔ ๐  หนวยกิต 
                 ๒) วิชาเลือก ๒๐  หนวยกิต 

๑) วิชาบังคับ  ๔๐  หนวยกิต 

๒๐๓  ๒๐๑ สังคมสมัยใหม                ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร รวมสมัย                       ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห                         ๓(๓-๐-๖)   
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตรประเทศไทย     ๓(๓-๐-๖)   
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม   ๓(๓-๐-๖)   
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร รวมสมัย    ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา  ๒(๑-๒-๓)   
๒๐๓  ๓๐๘ ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร              ๓(๓-๐-๖)  
๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕)   
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม   ๓(๓-๐-๖) 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖ 



๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา    ๒(๑-๒-๓)  
  ๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา    ๓(๓-๐-๖)  

๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา    ๓(๒-๒-๕)  
๒๐๓  ๔๑๔  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา   ๓(๐-๖-๖) 
๒) วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต 
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๑  ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา  ๒  ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตรกายภาพ     ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน      ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ      ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๐   ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม  ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๔๒๑ ทองถ่ิน ศึกษา     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม    ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากร กับสิ่งแวดลอม    ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธยุคดิจิทัล   ๒(๒-๐-๔)  

๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตรเอเชีย     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตรอเมริกา     ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตรยุโรป    ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตรโลก      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก      ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๓๐      การใชสื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา               ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผูนําทาง สังคม              ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๓๒ การวิจัยทางสังคมศึกษา     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม                   ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองสวนทองถ่ิน     ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด   ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔ ) 
๒๐๓  ๔๓๗    การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน   ๒(๒-๐-๔ ) 
๒๐๓  ๔๓๘ อาเซียนศึกษา      ๒(๒-๐-๔)  
๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปญญา ทองถ่ิน     ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง     ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา    ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน  ๒(๑-๒-๓)  
๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต     ๒(๒-๐-๔)  

    ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน   ๖  หนวยกิต  

  นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ตองเลือกศึกษารายวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จํานวนไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ี
ปรึกษา  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗ 



 ๓.๑.๔. แสดงแผนการศึกษา 
   

ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๘  หนวยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๖  หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒)(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาท่ัวไป ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔) 

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต  
      ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔) 
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๑๒  หนวยกิต  

 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  ๖  หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒)(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๖  หนวยกิต  

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

 รวมหนวยกิต ๒๐(๔) 
      ()ไมนับหนวยกิต **รายวิชาขอสอบกลาง 
 

ปท่ี ๑ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๐ หนวยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ ๔ หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒(๒-๐-๔) 

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

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๑๒ หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  ๗ หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑(๑-๒-๔) 

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หนวยกิต  

๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วชิาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ๒  หนวยกิต  

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

       ()ไมนับหนวยกิต **รายวิชาขอสอบกลาง 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘ 



ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หนวยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หนวยกิต  

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

 ๑.๒ วิชาเลือก  ๔  หนวยกิต  
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๔๒ พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน   ๑๔  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  ๖  หนวยกิต  

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

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๕  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หนวยกิต  

๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 
 ๒.๒.๒ วชิาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ๒  หนวยกิต  

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

๒๐๓ ๒๐๑ สังคมสมัยใหม ๓(๓-๐-๖) 
 รวมหนวยกิต ๒๒(๒) 

                       ()ไมนับหนวยกิต **รายวิชาขอสอบกลาง 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๔  หนวยกิต  
 ๑.๑ วิชาบังคับ  ๔  หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยกับสังคม** ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร** ๒(๒-๐-๔) 

 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๑๗  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  ๓  หนวยกิต  

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

 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๓  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓  หนวยกิต  

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

๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรรวมสมัย   ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตรประเทศไทย ๓(๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต  
๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหนวยกิต ๒๑ 
                       ()ไมนับหนวยกิต **รายวิชาขอสอบกลาง 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๙ 



ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หนวยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๒๒  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา --- หนวยกิต  

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

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

 ๒.๒.๒ วชิาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ๒  หนวยกิต  
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓  ๒(๐-๔-๒) 

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

๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตรรวมสมัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 

 ๒) วิชาเลือก  ๖  หนวยกิต  
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตรกายภาพ ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหนวยกิต ๒๒(๒) 
                       ()ไมนับหนวยกิต  
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หนวยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๒๐  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๑ หนวยกิต  

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

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

๒๐๓  ๓๐๘ ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๑๑ ส่ือและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 ๒) วิชาเลือก  ๒  หนวยกิต  
๒๐๓ ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี ๒  หนวยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหนวยกิต ๒๒ 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๐ 



ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ----  หนวยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๖  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา --- หนวยกิต  
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ๖  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หนวยกิต  
 ๒.๒.๒ วชิาฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ๖  หนวยกิต  

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

 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 ๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ----  หนวยกิต  
 ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน  ๑๗  หนวยกิต  
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๑ หนวยกิต  

๐๐๐ ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑(๑-๒-๔) 
 ๒.๒ วิชาชีพครู  ---  หนวยกิต  
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ---  หนวยกิต  
 ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ---  หนวยกิต  
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ๑๖  หนวยกิต  
           ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๑๖  หนวยกิต  
 ๑) วิชาบังคับ  ๖  หนวยกิต  

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

 ๒) วิชาเลือก  ๑๐  หนวยกิต  
๒๐๓ ๔๒๐ ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๑ ทองถิ่นศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
๒๐๓ ๔๒๒ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับส่ิงแวดลอม ๒(๒-๐-๔) 
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีและความสัมพันธยุคดิจิทัล ๒(๒-๐-๔) 

 ๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี ๔  หนวยกิต  
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ๒(๒-๐-๔) 

 รวมหนวยกิต ๒๑ 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๑ 



 ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
   คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ตามเอกสารในภาคผนวก ก)  

 ๓ .๒ ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย  
 ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 

 ๓.๒.๒ อาจารยพิเศษ 
 วิทยาลัยสงฆ ลําพูน  จะนิมนตและเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคม
ศึกษาซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน เชิญผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษาเครือขายท้ัง
ภาครัฐและเอกชนและเปนไปตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
เห็นสมควร 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพครู)  
 ตลอดระยะเวลาการศึกษา นิสิตคณะครุศาสตร  วิทยาลัยสงฆลําพูน  ไดออกฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยตรงกับสถานศึกษา ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนประสบการณ และทักษะการเปนครูมืออาชีพ และจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต สถานศึกษา และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการใชบัณฑิตอยูในระดับดี 
ซ่ึงนิสิตทุกคนตองฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ฝกปฏิบัติวิชาชีพใน
สถานศึกษา ๓ และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (๔ ภาคการศึกษา) 
 การจัดใหนิสิตไปฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  เปนเวลา ๔ ภาค
การศึกษา ภายใตการนิเทศรวมระหวางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถานศึกษา โดยเนนการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ไดแก 
 - ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 

 - การวิจัยในชั้นเรียน 

 - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 - งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 - งานบริหารของโรงเรียน 

 - ศึกษาและบริการชุมชน 

 - งานดานวิชาการ 

 - งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

ชื่อสกุล 
คุณวุฒิ 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป 

อาจารย  นายอาเดช  อุปนันท 
 ๓-๕๑๐๖-๐๐๔๘๗-๙๑-๑ 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๕๑ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖ 

อาจารย  นายประเดน แบนปง 
 ๓-๕๑๐๔-๐๐๐๔๙-๐๙-๑ 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๔๓ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

อาจารย นายสุบิน   วันนันตา 
 ๓-๕๑๐๓-๐๐๓๘๔-๐๙-๒ 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๕๖ 
พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๔ 

อาจารย  นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ 
 ๓-๕๑๙๙-๐๐๑๒๓-๕๒-๒ 

กศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๙ 

กศ.บ. (การสอนประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๑๙ 
อาจารย นายวุฒิภัทร  มูลศรี 

๓-๕๐๐๕-๐๐๔๘๙-๐๙-๒ 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๔๗ 
รบ. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๔ 
พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๒ 



            วิธีการจัดการเรียนการสอน 
 - การปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณ 
 - การสังเกตการณแบบมีสวนรวมและศึกษางานอาจารยนิเทศกประจําโรงเรียน 

 - การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในชัน้เรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การบริหารของ
โรงเรียน ศึกษาและบริการชุมชน งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
 ๔.๑.๑ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 ๔.๑.๒ มีสถานะในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดตอ
การศึกษาและผูอ่ืน 
 ๔.๑.๓ มีสถานะประจําสายงานและสมรรถนะเฉพาะของแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก  
 ๔.๑.๓.๑ ความรูเก่ียวกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู  
 ๔.๑.๓.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระ  
 ๔.๑.๓.๓ การเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๑.๓.๔ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
 ๔.๑.๓.๕ การแกปญหาและพัฒนางานดวยกระบวนการวิจัย  
 ๔.๒ ชวงเวลา  
 ๔.๒.๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งท่ี ๑ ในภาคการศึกษาท่ี ๒ ปท่ี ๑ (เวลา ๕ สัปดาห) 
 ๔.๒.๒ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งท่ี ๒ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปท่ี ๒ (เวลา ๕ สัปดาห) 
 ๔.๒.๓ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ครั้งท่ี ๓ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปท่ี ๓ (เวลา ๕ สัปดาห) 
 ๔.๒.๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งท่ี ๔ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปท่ี ๔ (เวลา ๑๘ สัปดาห) 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
 ๔.๓.๑ การฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหฝกประสบการณในสถานศึกษา ไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมง 
/สัปดาห จํานวน ๕ สัปดาห สัปดาหละ ๒ วัน /ภาคการศึกษา ในรายวิชา 
   ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ ๒ ( ๑-๒-๓) 
   ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒ ๒ ( ๑-๒-๓) 
   ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒ (๐-๔-๒)  
 ๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จัดใหปฏิบัติการสอนสถานศึกษา ๑ ภาคการศึกษา 
เต็มเวลาในรายวิชา 
   ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)  
 

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน มุงเนนในรายวิชาเฉพาะสาขา มีรายวิชาการศึกษาอิสระทางการ
สังคมศึกษา  เปนตน และทําการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับวิชาชีพครู ในชั้นปท่ี ๔ ซ่ึงเปนปปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยนิเทศก 
 ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ  
 โครงงานสาขาวิชาสังคมศึกษา นิสิตสามารถเลือกหัวขอท่ีสนใจในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยมี
อาจารยประจําวิชาเปนท่ีปรึกษาหรืออาจารยทานอ่ืนท่ีมีความเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษา สวนการวิจัยในชั้นเรียนนั้น
นิสิตครูตองกําหนดปญหาการวิจัยตามสภาพจริงของนักเรียนท่ีตนปฏิบัติการสอนในฐานะครูตามสถานศึกษา 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๓ 



 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู  
 นิสิตมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ๕.๓ ชวงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๑ ของชั้นปท่ี ๒-๔  
 ๕ .๔ จํานวนหนวยกิต 
 จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ 
 มีการปฐมนิเทศนิสิต อาจารยนิเทศก ครูพ่ีเลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา ในการเปนท่ีปรึกษา
และใหคําแนะนําการฝกประสบการณวิชาชีพ การทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดเวลาระยะเวลาท่ีปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา   
 ๕ .๖ กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการฝกประสบการณวิชาชีพ การทําวิจัยในชั้นเรียน จากรายงาน
ผลการพัฒนางานโดยนําเสนอในรูปแบบของเอกสารประกอบการประเมิน รายงานการวิจัยในชั้นเรียน และ
นําเสนอผลงานในการสัมมนาหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยอาจารยนิเทศกและครูพ่ีเลี้ยง เปน ผู
ประเมินผลงานตามเกณฑการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนของฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆลําพูน 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๔ 



หมวดท่ี ๔ 
ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
ดานบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ืองการสํารวมในสมณภาวะ การครองจีวร หรือ การแตงกาย 

การเขาสังคม และศาสนพิธี เทคนิคการพูด การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
และการวางตัวในการทํางานในบางรายวิชา และในโครงการ/กิจกรรม 

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานิสิตดานบุคลิกภาพ เชน โครงการ
ปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพรอม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเปนครู 
และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเปนครู 

ดานภาวะผูนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ในรายวิชามีการกําหนดใหนิสิตทํางานเปนกลุม มีหัวหนากลุม มีรองหัวหนา มี
เลขานุการกลุม  

- ในรายวิชาและในหลักสูตรมีการกําหนดใหนิสิตจดัโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนและโรงเรียน โครงการ/กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
โครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเปนครู 

ทักษะ IT - ในรายวิชามีการใหนิสิตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควาขอมูล และ
นําเสนอรายงาน หาขอมูลเพื่อศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑  

- ในรายวิชามีการใชไลน  (Line) ใชเฟสบุค  (facebook) ใชยูทูป  (YouTube) 
และใชนวัตกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมอ่ืนๆ ในการเรียนการ
สอน และการบรรยาย  

- มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอบรมมทักษะการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การสอน และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเปนครูสมัยใหม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และความเปนครู
อยูเกือบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยคณาจารยผูสอนทุกทานมี
การสอดแทรกอยูในการบรรยาย อยูในกิจกรรมการสอน  

- ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ทางหลักสูตร/ทางวิทยาลัยสงฆลําพูน  ดําเนินการ
จัดใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ จากการฟง
การบรรยาพิเศษจากประธานเปดโครงการ/กิจกรรม จากวิทยากรพิเศษที่ทาง
หลักสูตร/วิทยาลัยสงฆลําพูนเชิญมา เชน โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม โครงการ
เตรียมความพรอม โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน โครงการจิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานศึกษา โครงการสัมมนานสิิตฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โครงการสัมมนานิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ และโครงการ/กิจกรรมเสริมความเปนครู
ตางๆ 
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๒. มาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
 ๒.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชากลุมพระพุทธศาสนา  
 ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

 (๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 (๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม ชาติ ศาสนา  

 ๑.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) สอดแทรกเรื่องศีลธรรม ศรัทธา จิตสาธารณะและการเสียสละเพ่ือสวนรวมในการเรียน
การสอน 
 (๒) การเปนตนแบบท่ีดีของผูสอน  

 (๓)  เรียนรูจากกรณีตัวอยางประเด็นปญหาทางดานศีลธรรม เพ่ือใหผูเรียนฝกการแกปญหา  

 (๔ ) เรียนรูจากสถานการณจริง และจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 ๑.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

 (๒) อภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม 
 (๓) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนิสิต 

 (๔) นิสิตประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

 ๒) ดานความรู 
 ๒.๑) ผลการเรียนรูดานความรู 
 (๑) มีความรู  ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา 

 (๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล  

 (๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
 (๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก  

 (๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
 ๒.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 (๑) สอนแบบบรรยายและใชโจทยปญหา 

 (๒) สอนโดยใชกรณีศึกษา  

 (๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ  

 (๔) เรียนรูแบบรวมมือ  

 (๕) ศึกษาดูงาน  

 ๒.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 (๑) ทดสอบยอย  

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 

 (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย  

 (๔) นําเสนอผลงาน  

 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๖ 



 ๓) ดานทักษะทางปญญา 
 ๓.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน  

 (๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล  

 (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม  

 ๓.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ 
 (๒) สอนโดยใชกรณีศึกษา  

 (๓) เรียนรูโดยการปฏิบัติ  

 (๔) เรียนรูแบบรวมมือ  

 (๕) ศึกษาดูงาน  

 ๓.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) ทดสอบยอย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  

 (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย  

 (๔) นําเสนอผลงาน  

 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) สามารถทํางานเปนทีม  

 (๒) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังในฐานะผูนําและผูตาม   

 (๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  

 (๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 ๔.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 (๑) มอบหมายงานกลุม     

 (๒) สอนจากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและสังคม 

 (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  

 (๔) ศึกษาดูงาน 

 ๔.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางการเรียนการสอนและการทํางานรวมกับเพ่ือน 

 (๒) ประเมินผลงานท่ีไดรับมอบหมาย  

 (๓) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนิสิต  

 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๕.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
 (๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อานและเขียน  

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
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 ๕.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) สอนโดยการฝกปฏิบัติ  

 (๒) มอบหมายงานคนควาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ  

 (๓) นําเสนองานโดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ๕.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑)  ทดสอบยอย 

 (๒) สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน  

 (๓) ผลการรายงานหรืองานท่ีมอบหมาย  

 (๔) นําเสนอผลงาน  

 
 ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาชีพครู และวิชาเอก 
 ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 (๒) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น  มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองาน  ท่ี

ไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ประพฤติตนเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิและเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย  คือ การเคารพสิทธิ  และใหเกียรติคนอ่ืน  มี

ความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

 (๔)  มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม  สามารถวินิจฉัย  จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม  การทํางานและสภาพแวดลอม  โดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม  บรรทัดฐานทางสังคม  ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ  ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม

ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

          ๑.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 (๒)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction Action Learning) 
 (๓) การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study) 
 (๔) การเรียนรูจากกระบวนการกระจางคานิยม (Value Clarification) 
 (๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๖) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive lecture) 
 (๗) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning) 
 (๘) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 (๙) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๘ 



 ๑.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ( ๑)  วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง (Authentic 
Approach) 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
 (๓) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
 (๕) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
 (๖) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๗) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๒) ดานความรู 
 ๒.๑) ผลการเรียนรูดานความรู 
 (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู
การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับครูทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัด
ประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน  (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชน
แหงการเรียนรู (PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 
 (๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบทาย  
 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตาง
ทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน   
 (๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ตาม
มาตรฐาน 
 ๒.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 (๑)  การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีสรรสรางนิยม ( Constructivism) โดยใหผูเรียน
วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวยตนเอง 
 (๒) การเรียนรูโดยใชการสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
 (๓) การเรียนรูแบบรวมพลงั (Collaborative Learning)  
 (๔) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 
 (๕) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 
 (๖) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
การเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรยีนและเรียนรวมกันในชั้นเรียน  
 (๗) การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 
 (๘) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๒๙ 



 (๙) การเรียนรูโดยใชฉากทัศนเปนพ้ืนฐาน (Scenario-based learning ) 
 (๑๐) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 (๑๑) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-based learning ) 
 (๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๒.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 (๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ 
 ( ๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
 ( ๓) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของความรู 
 ( ๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา 
 ( ๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ( ๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๓) ดานทักษะทางปญญา  

 ๓.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) คิด คนหา  วิเคราะหขอเท็จจริง  และประเมินขอมูล  สื่อ สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทันเปนพลเมืองตื่นรู  มีสํานึกสากล  สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม  (Platform) และโลกอนาคต  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค  โดยคํานึงถึงความรู  หลักการทางทฤษฎี  ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 (๒) เปนผูนําทางปญญา  สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  มีภาวะผูนําทาง

วิชาการและวิชาชีพ  มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน  

สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 (๓)  สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม  รวมท้ังการถายทอดความรู

แกชุมชนและสังคม 

 (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๓.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-Based Learning) 
 (๒) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking skills) 
 (๓) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
 (๔) การเรียนรูโดยใชสถานการณเปนฐาน (Scenario-Based Learning) 
 (๕) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon-Based Learning) 
 (๖) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ResearchandInnovation Development) 
 (๘) การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-Directed Learning) 
 (๙) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) 
 (๑๐) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๐ 



 (๑๑) การเรียนรูโดยวิธีโสเครติส (Socrates method ) 
 (๑๒) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 ๓.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 (๔) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
 (๕) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๖) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เขาใจและใสใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางสังคม 

 (๒) ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 (๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 ๔.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 (๑) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
 (๒) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative Learning through Action) 
 (๓) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared Leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
 (๔) การใหความเห็นและการรับฟงความเห็นแบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง (Reflective 
thinking) 
 (๕) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๖) การเรียนรูแบบรวมพลงั (Collaborative learning) 
 (๗) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๔.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

  (๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนรูแบบรวมมือ 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุม การเปนผูนําและผูตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๕) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๑ 



 ๕.๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการ วิเคราะห ขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ

เขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 (๒) สื่อสารกับผูเรียน  พอแมผูปกครอง  บุคคลในชุมชนและสังคม  และผูเก่ียวของ กลุมตางๆ  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา  การเขียน  หรือการนําเสนอ ดวยรูปแบบตางๆ  

โดยใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  สามารถใช โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการ เรียนรู  การจัดการเรียนรู  การทํางาน  การ

ประชุม  การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 ๕.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) การติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจากขาวสารบน
สื่อสังคมออนไลน 
 (๒)  การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) การจัดทําอินโฟกราฟกเพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญของงานท่ีนําเสนอ 
 (๔) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-Integrated Learning : WIL) 
 (๕) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๕.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ  ดาน
การศึกษา 
 (๒) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญการศึกษาท่ีมีการ  
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (๓) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 (๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 ๖) ดาน วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 ๖.๑) ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 (๑) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา  สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญาตาม

ความเชื่อในการ สรางหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบเนือ้หาสาระกิจกรรมการเรียน การสอน สื่อและเทคโนโลยี

การสื่อสาร  การวัดและประเมินผูเรียน  การบริหารจัดการชั้นเรียน  การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน  แหลงการเรียนรูแบบเปดได อยางเหมาะสม กับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและ

พ้ืนท่ี 

 (๒) มีความสามารถในการ นําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบ กิจกรรม การ จัดเนื้อหาสาระ การบริหาร จัดการ  และกลไกการ ชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๒ 



ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล  

ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรู

ผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การ

เผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต  มี

วินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

 (๔) สรางบรรยากาศ  และจัดสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  แหลงวิทยาการ  เทคโนโลยี  

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในการประสานงานและสราง

ความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกัน

พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี  ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู  ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด  ทักษะชีวิต  

ทักษะการทํางานแบบรวมมือ  ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี  และการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและ การพัฒนา

ตนเอง 

 ๖.๒) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 (๑) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-integrated learning : WIL) 
 (๒) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge : TPCK) 
 (๓) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
 (๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 (๕) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience-Based Approach) 
 (๖) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive-based learning) 
 ๖.๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 (๑) วัดและประเมินจากการฝกทักษะจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง 
 ( ๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
 ( ๓) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 ( ๔) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๓ 



๓ . แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

 ๓.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชากลุมพระพุทธศาสนา 
 ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (๑) มีศีลธรรม และศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 (๒) มีจิตสาธารณะและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
 (๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

 (๔) เห็นคุณคาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

 (๕) ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม ชาติ ศาสนา  

  ๒) ดานความรู  

 (๑) มีความรู ความเขาใจหลักการ ทฤษฎีและเนื้อหา  

 (๒) ใชความรูมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีเหตุผล  

 (๓) สามารถนําความรูมาปรับใชในการดําเนินชีวิตได 
 (๔) มีความรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงท้ังของไทยและของโลก  

 (๕) รูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง 
  ๓) ดานทักษะทางปญญา  

 (๑) สามารถคนหาขอมูล ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลจากหลักฐาน  

 (๒) สามารถวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผล  

 (๓) สามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม  

  ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (๑) สามารถทํางานเปนทีม  

 (๒) เปนสมาชิกท่ีดีของกลุมท้ังในฐานะผูนําและผูตาม   

 (๓) มีมนุษยสัมพันธ รูจักควบคุมอารมณและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  

 (๔) รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

  ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (๑) ใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
 (๒) ใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด อานและเขียน  

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

 
 ๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาชีพครู และวิชาเอก 
 ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (๑) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครูและปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 (๒)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ  อดทนอดกลั้น  มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซ่ือสัตยตองานท่ีไดรับ

มอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก

ศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิและเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 (๓) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย  คือ การเคารพสิทธิ  และใหเกียรติคนอ่ืน  มีความ

สามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๔ 



 (๔)  มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม  สามารถวินิจฉัย  จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม  การทํางานและสภาพแวดลอม  โดยอาศัย

หลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม  บรรทัดฐานทางสังคม  ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชนของสังคม

สวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ  ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไม

ถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

 ๒) ดานความรู 
 (๑) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยมของครู 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครูจิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนหลักสูตรและวิทยาการ
การจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรูการวัดประเมิน

การศึกษาและการเรียนรูการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
รวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู ความเขาใจในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการขามศาสตร อาทิ การบูรณาการการสอน  (TPCK) การสอนแบบ STEM ชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC) และมีความรูในการประยุกตใช 
 (๒) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู และ
เนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึงสามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผูเรียนโดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบทาย  
 (๓) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางวัฒ
ธรรม สามารถ เผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน   
 (๔) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

 ๓ ) ทักษะทางปญญา 

 ( ๑) คิด  คนหา  วิเคราะหขอเท็จจริง  และประเมินขอมูล  สื่อ  สารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทันเปน พลเมืองตื่นรู มีสํานึกสากล  สามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก

ยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีขามแพลทฟอรม  (Platform) และโลกอนาคต  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

วินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรค  โดยคํานึงถึงความรู  หลักการทางทฤษฎี  ประสบการณ

ภาคปฏิบัติ คานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 (๒) เปนผูนําทางปญญา  สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  มีภาวะผูนําทางวิชาการ

และวิชาชีพ มีความเขมแข็งและกลาหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรูแกผูเรียน  สถานศึกษา  

ชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 

 (๓) สรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางหรือรวมสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสรางหรือรวมสรางนวัตกรรม  รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชน

และสังคม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๕ 



 (๔) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและนํามา

ประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียนพัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 ๔ ) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (๑) เขาใจและใสใจอารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณและทาง

สังคม 

 (๒)  ทํางานรวมกับผูอ่ืน ทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูเรียน 

ผูรวมงาน ผูปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

 (๓) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอตนเอง ตอผูเรียน ตอผูรวมงาน และตอสวนรวม สามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตนเอง กลุมและระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

 ๕) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑) มีทักษะการ วิเคราะห ขอมูลสถิติ การสังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเขาใจ

องคความรู หรือประเด็นปญหาทางการศึกษาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

 (๒) สื่อสารกับผูเรียน  พอแมผูปกครอง  บุคคลในชุมชนและสังคม  และผูเก่ียวของ กลุมตางๆ  ได

อยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใชการสื่อสารทางวาจา  การเขียน หรือการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ  โดย

ใชเทคโนโลยกีารสื่อสารหรือนวัตกรรมตางๆ ท่ีเหมาะสม 

 (๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลหรือความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถใช โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนสําหรับการ เรียนรู  การจัดการเรียนรู  การทํางาน  การ

ประชุม  การจัดการและสืบคนขอมูลและสารสนเทศรับและสงขอมูลและสารสนเทศโดยใชดุลยพินิจท่ีดีในการ

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 ๖) ดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
 (๑) มีความรูความเขาใจในแนวคิดปรัชญาการศึกษา  สามารถตัดสินใจเลือกใชปรัชญาตามความ

เชื่อในการ สรางหลักสูต รรายวิชา  การออกแบบเนือ้หาสาระกิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อและเทคโนโลยี การ

สื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียน

และนอกโรงเรียน แหลงการเรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

 (๒) มีความสามารถในการ นําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบ กิจกรรม การ จัดเนื้อหาสาระ การบริหาร จัดการ  และกลไกการ ชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวางบุคคล  

ท้ังผูเรียนปกติและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษหรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

 (๓) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูผานการ

ลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรูและคุณธรรม

จริยธรรม สามารถประยุกต ความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนา ดวยความความซ่ีอสัตยสุจริต  มี

วินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๖ 



 (๔) สรางบรรยากาศ  และจัดสภาพแวดลอม  สื่อการเรียน  แหลงวิทยาการ  เทคโนโลยี  วัฒนธรรม

และภูมิ ปญญา ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในการประสานงานและสรางความ

รวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวมมือกันพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

 (๕) มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ เชน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเรื่องทักษะการคิด  ทักษะชีวิต ทักษะ

การทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการพัฒนาตนเอง 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๗ 



  
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

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

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต                     
๑.๑ วิชาบังคับ   ๑๘ หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๑ มนุษยกับสังคม      Man and Society                     
๐๐๐  ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป    General Law                     
๐๐๐  ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

  Technique of Higher Learning 
                    

๐๐๐  ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องตน         Introduction to Philosophy                     
๐๐๐  ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป             Religions                     
๐๐๐  ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร    Language and Communication                     
๐๐๐  ๑๑๕ ภาษาศาสตรเบื้องตน   Introduction to Linguistics                     
๐๐๐  ๑๓๙ คณิตศาสตรเบื้องตน    Basic Mathematics                      

๐๐๐  ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบื้องตน    Introduction  to  Logic                     
๐๐๐  ๒๓๘ สถิติเบื้องตนและการวิจัย  Basic Statistics and Research                     

๑.๒ วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย  

Politics and Thai Government 
                    

๐๐๐  ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  Economics in Daily Life                     
๐๐๐  ๑๐๕ มนุษยกับส่ิงแวดลอม    Man and Environment                     
๐๐๐  ๑๐๖ เหตุการณโลกปจจุบัน   Current World Affairs                     
๐๐๐  ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องตน    Basic English                     
๐๐๐  ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง       Advanced English                     

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๘ 
 



 

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

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๐๐๐  ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบื้องตน  Basic Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง     Advanced Sanskrit                     
๐๐๐  ๑๒๐ ภาษาไทยเบื้องตน        Basic Thai                     
๐๐๐  ๑๒๑ ภาษาไทยชั้นสูง           Advanced Thai                     
๐๐๐  ๑๒๘ ภาษาจีนเบื้องตน         Basic Chinese                     
๐๐๐  ๑๒๙ ภาษาจีนชั้นสูง            Advanced Chinese                     
๐๐๐  ๑๓๐ ภาษาญี่ปุนเบื้องตน      Basic Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๑ ภาษาญี่ปุนชั้นสูง         Advanced Japanese                     
๐๐๐  ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบื้องตน       Basic Hindi                      
๐๐๐  ๑๓๖ ภาษาฮินดีชั้นสูง          Advanced Hindi                     
๐๐๐  ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย           Thai Culture                     
๐๐๐  ๒๑๒ มนุษยกับอารยธรรม    Man and Civilization                      
๐๐๐  ๒๑๓ ชีวิตกับจิตวิทยา         Life and Psychology                     
๐๐๐  ๒๔๑ วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา 

Physical Science and Technology 
                    

๐๐๐  ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Introduction to Computer and Information 
Technology 

                    

๐๐๐  ๒๖๔ สันติศึกษา               Peace Education                     
๐๐๐  ๒๖๕ ภาวะผูนํา                Leadership                     
๐๐๐  ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล       Good Governance                     

       

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๓๙ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของวิชากลุมพระพุทธศาสนา (Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู 

 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา ๑๔๘  หนวยกิต                     
    ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ๒๔ หนวยกิต                     
         ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  ๘  หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๔๗ พระไตรปฎกศึกษา Tipitaka Studies                     
๐๐๐  ๑๔๘ พระวินัยปฎก            Vinaya Pitaka                     
๐๐๐  ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก Suttanta Pitaka                      
๐๐๐  ๑๕๐ พระอภิธรรมปฎก       Abhidhamma Pitaka                     

        ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาทั่วไป  ๑๒ หนวยกิต                     
๐๐๐  ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา  History of Buddhism                     
๐๐๐  ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา   

Buddhist Festival and Traditions          
                    

๐๐๐  ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไทย  Thai Sangha Administration                     
๐๐๐  ๒๖๑ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    Dhamma in English                     

๐๐๐  ๒๖๒ ธรรมนิเทศ  Research and  Literary Works on Buddhism                                  

๐๐๐  ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  Dhamma 
Communications 

                    

       ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ  ๔ หนวยกิต                     

๐๐๐  ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   Buddhist Meditation I                     
๐๐๐  ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  Buddhist Meditation II                               

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๐ 
 



 

รหัสวิชา รายวิชา 
๑.คุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. ความรู 

 
๓. ทักษะทาง

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา ๑๔๘  หนวยกิต                     
๐๐๐  ๒๕๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓    Buddhist Meditation III                        

๐๐๐  ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔    Buddhist Meditation IV                           
๐๐๐  ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕    Buddhist Meditation V                       
๐๐๐  ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖    Buddhist Meditation VI                        
๐๐๐  ๔๕๗ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗    Buddhist Meditation VII                            

 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๑ 



แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาชีพครู 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 
ทักษะการ
วิเคราะหฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
หมาย
เหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน                         
    ๒.๒ วิชาชีพคร ู ไมนอยกวา  ๓๖   หนวยกิต                         
          ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔  หนวยกิต                         
๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ                           
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม                         
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสําหรับครู                          
๒๐๐ ๒๐๔   ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร 
                        

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรูและการ  
                 จัดการชั้นเรียน  

                        

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                 ทางการศึกษา 

                        

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพ 
                ของผูเรียน  

                        

๒๐๐  ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู                          
          ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒ 

หนวยกิต 
  

 
                     

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑                         
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒                         
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓                         
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                          

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๒ 
 



 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 
ทักษะการ
วิเคราะหฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
หมาย
เหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน                         
๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต                         
๒.๓.๑  วิชาเอก ๖๐ หนวยกิต                         
          ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต                         
๒๐๓  ๒๐๑  สังคมสมัยใหม                                    
๒๐๓  ๒๐๒  เศรษฐศาสตรรวมสมัย                                                          
๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห                         
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตรประเทศไทย                                                             
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม                         
๒๐๓  ๓๐๖  ประวัติศาสตรรวมสมัย                          
๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๓๐๘  ความรูทั่วไปทางรัฐศาสตร                         
๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ                                       
๒๐๓  ๓๑๐  พลเมืองกับการพัฒนาสังคม                         
๒๐๓  ๓๑๑  ส่ือและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา                         
๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษ ทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๔๑๓   สัมมนาสังคมศึกษา                           
๒๐๓  ๔๑๔   ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา                           
           (๒) วิชาเลือก ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต                         
๒๐๓  ๒๑๕  ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๑                         
๒๐๓  ๓๑๖  ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๒                         
๒๐๓  ๓๑๗   ภูมิศาสตรกายภาพ                         
๒๐๓  ๓๑๘  พุทธวิธีการสอน                           

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๓ 



รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 
ทักษะการ
วิเคราะหฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
หมาย
เหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒๐๓  ๓๑๙  ศาสนาสัมพันธ                          
๒๐๓  ๔๒๐  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม                         
๒๐๓  ๔๒๑ ทองถิ่นศึกษา                         
๒๐๓  ๔๒๒  พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
                 สมัยใหม                        

                        

๒๐๓  ๔๒๓ ประชากรกับส่ิงแวดลอม                         
๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธยุคดิจิทัล                         
๒๐๓  ๓๒๕   ประวัติศาสตรเอเชีย                          
๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตรอเมริกา                          
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตรยุโรป                          
๒๐๓  ๓๒๘   ภูมิศาสตรโลก                          
๒๐๓  ๓๒๙   อารยธรรมโลก                          
๒๐๓  ๓๓๐   การใชส่ือและเทคโนโลยทีางสังคมศึกษา                                                    
๒๐๓  ๔๓๑   ภาวะผูนําทางสังคม                                    
๒๐๓  ๔๓๒   การวิจัยทางสังคมศึกษา                          
๒๐๓  ๔๓๓   จริยศาสตรและจริยธรรมส่ิงแวดลอม                          
๒๐๓  ๔๓๔   การปกครองสวนทองถิ่น                          
๒๐๓  ๔๓๕   การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด                         
๒๐๓  ๔๓๖   เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                         
๒๐๓  ๔๓๗   การจัดการทรัพยากรทองถิ่น                         
๒๐๓  ๔๓๘   อาเซียนศึกษา                         
๒๐๓  ๔๓๙   ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา 
                 ประชากร 

                        

๒๐๓  ๔๔๐  ภูมิปญญาทองถิ่น                         
๒๐๓  ๔๔๑   เศรษฐกิจพอเพียง                         
๒๐๓  ๔๔๒   ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา                         

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๔ 
 



 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 
ทักษะการ
วิเคราะหฯ 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 
หมาย
เหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
๒๐๓  ๔๔๓   พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน                         
๒๐๓  ๔๔๔   พุทธธรรมกับชีวิต                         

 
๔. ความคาดหวังของผลลัพทการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 
    จบการศึกษาปที่ 1  
          นิสิตสามารถนําหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตสํานึก สาธารณะ และเสียสละใหกับสังคม 
    จบการศึกษาปที2่  
           นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูทางดานสังคมศึกษาได 
    จบการศึกษาปที่ 3  
            นิสิตมีความรูความเขาใจในดานสังคมศึกษา สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะหองคความรู เพื่อนําไปพัฒนารูปแบบการสอน และออกแบบการสอนได 
    จบการศึกษาปที่ 4       
            นิสิตมีทักษะในการถายทอดองคความรู มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน ชุมชนและสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดและสามารถนําองคความรู    
    เก่ียวกับศาสตรทางสังคมศึกษาไปประยุกตใชในการแกไขปญหาดวยกระบวนการทางการวิจัยได 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๕ 



  
 

หมวดที่ ๕ 
หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู
ประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(๒) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี ๑ 
ปท่ี ๕ เปนตน 

(๓) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(๔) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ี
สูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

(๕) การประเมินจากนิสิตเกา ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความ พรอม
ของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนิสิต 

(๗) ผลงานของนิสิตท่ีวัดเปนรูปธรรมไดอาทิ (ก) จํานวนโครงงานท่ีนิสิตไดจัดทําและไดรับการยอมรับ
จากสังคมจนไดรับการเผยแพรตอสาธารณะ  (ข) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ (ง) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๒ 



 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ นิสิตผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓.๑.๑ สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาภายในระยะเวลาไมเกิน ๒ เทา ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีคาเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

๓.๑.๒ ผานการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนระยะเวลา ๑ ป ตามกําหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน
ขององคกรวิชาชีพ 

๓.๑.๓ ผานการฝกภาคปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยการฝก
ภาคปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

๓.๑.๔ ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ ๖ 
การพัฒนาคณาจารย 

 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
๑.๑ มีการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําความเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆ ลําพูน ตลอดจนภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน 

๑.๒ สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยท่ี
เก่ียวกับการเรียนการสอนและท่ีตรงสาขาวิชาสังคมศึกษาอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรมศึกษาดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การสัมมนาทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณดานการสอนและภาษา และเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(๑) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย
ดานการสอนและสาขาวิชาสังคมศึกษาอยางตอเนื่อง สนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและบูรณาการกับพุทธวิธีการสอนตลอดจน
การประเมินผลท่ีทันสมัยและตามสภาพจริง  

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
(๑) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(๒) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการดานการศึกษาและสังคมศึกษา 
(๓) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม รวมท้ังการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
(๔) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ  
(๕) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆ ลําพูน

มหาวิทยาลัยจัดและหนวยงานภายนอก 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๔ 
 



 

หมวดที่ ๗ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร 
 การบริหารจัดการหลักสูตรจัดใหดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ตาม
รายละเอียดตอไปนี้ 
 ๑.๑ จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน ๕ รูป/คน ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีหนาท่ีในการเปนอาจารยผูสอน 
            ๑.๒ จัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงมีคุณสมบัติและมีผลงานวิชาการเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทําหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา และมีหนาท่ีในการเปนอาจารยผูสอน 
            ๑.๓ มีการควบคุมภาระงานและผลงานทางวิชาการของอาจารย ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘      
            ๑.๔ จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับผิดชอบในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุกๆ ๕ ป 
            ๑.๕ มีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑ – ๕ และอยาง
นอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

๒. บัณฑิต 
 ๒.๑ หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และการมีงานทําของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 ๒.๒ วิทยาลัยสงฆ ลําพูนสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจําทุกป และแจงผล
การสํารวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดทราบเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรกําหนดวา ผูใชบัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 

๓. นิสิต 
 ๓.๑ มีการวางแผนกระบวนการรับนิสิตอยางมีระบบและกลไก โดยกําหนดคุณสมบัติของนิสิตใหสอดคลอง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนิสิตท่ีมี
ความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
       ๓.๒ มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานิสิต มีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ                 
มีกลไกท่ีนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู
ในรูปแบบตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีดีมีจิตสํานึก
สาธารณะ  
         ๓.๓ มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา และมีการวางระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เพ่ือใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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       ๓.๔ มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตร และมีการจัดรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

๔. อาจารย 
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย ตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม การคัดเลือกอาจารย  

โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติความรู ความเชี่ยวชาญทางดานสังคมศึกษา และความมุงม่ันในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑ การรับอาจารยใหม 
 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยจะตองสอบผานภาษาอังกฤษตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ท้ังนี้ การรับอาจารยใหมจะตองนําไปสูการมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับจํานวนนิสิตท่ีรับเขามาศึกษาใน
หลักสูตร  

๔.๒ การบริหารอาจารย 
 หลักสูตรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
ชัดเจน โดยมอบหมายภาระงานตามความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ และประสบการณ สงเสริมจูงใจ
สนับสนุนในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีระบบยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหอัตราการคงอยู
ของอาจารยอยูในระดับสูง และมีคะแนนความพึงพอใจของอาจารยมากกวา ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 
 ท้ังนี้โดยบทบาทหนาท่ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

๔.๓ การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 หลักสูตรสนับสนุนใหอาจารยทุกรูป/คน ไดรับการพัฒนาดานวิชาการหรือวิชาชีพ สงเสริมใหอาจารย
พัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยอาจารยทุกทานจะตองผลิตผลงานทางวิชาการใหได 
ดังนี้ 
 (๑) ผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ป หรือ 
 (๒) บทความทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน ๑ เรื่องตอป  
หรือ 
  (๓) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ตํารา/งานแปล ตีพิมพเผยแพรตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ประเภทใดประเภทหนึ่ง จํานวน ๑ เรื่องตอป 
 ท้ังนี้ วิทยาลัยสงฆ ลําพูน จะตองพัฒนาระบบและกลไกภายในท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ดังกลาวขางตน ในขณะเดียวกันในดานประสิทธิภาพการสอนของอาจารยจะตองไดรับผลการประเมินความพึงพอใจ
จากนิสิตมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา ๓.๕๑ (จากระดับ ๕) 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๖ 
 



 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 
หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ตั้งแตการออกแบบหลักสูตรมี

การควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา มี
การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนใหผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดใน

รายวิชาและหลักสูตร  โดยใชกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเปนเครื่องในการกํากับใหเปนไปตามท่ี
กําหนดไวใน มคอ.๒ 

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรจัดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน ตามความรูความสามารถและความชํานาญในเนื้อหา 

ท้ังนี้คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน และผลงานทางวิชาการของผูสอน  โดยมีการกํากับใหอาจารยทุกทาน
จะตองมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.๔) (ถามี) ทุก
รายวิชา และมีการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดําเนินการของประการณ
ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถามี) ทุกรายวิชา รวมท้ังมีการประเมินหลักสูตร (มคอ.๗) อยางครบถวน 

สงเสริมใหอาจารยจัดกิจกรรมท่ีเปนกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเขากับ             
พันธกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางครบถวน  

๕.๓ การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตโดยใชการประเมินตามสภาพจริง โดยมีเครื่องมือการ

ประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา  การสังเกต
พฤติกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน  

๖. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
หลักสูตรโดยการสนับสนุนของ วิทยาลัยสงฆลําพูน จัดเตรียมความพรอมทางกายภาพท้ังหองเรียน 

หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู รวมท้ังจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
ประกอบดวย หองสมุด วิทยาลัยสงฆลําพูน  ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคนใหเพียง
และทันสมัย มีการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพียงพอและท่ัวถึงตามความตองการของนิสิต โดยมีการปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีความทันสมัยตลอดเวลา โดยการมีสวนรวมของนิสิตและอาจารยผูสอน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมากกวา ๓.๕๑ คะแนน (จากระดับ ๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๗ 



๗. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ( Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 
๑ 

ปท่ี 
๒ 

ปท่ี 
๓ 

ปท่ี 
๔ 

ปท่ี  
๕ 

(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถามี) 

X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน
การเปดสอนใน แตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

X X X X  

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X  

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอย
ละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

 X X X  

(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คําแนะนําดานศาสตรวิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู 

X X X X  

(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

X X X X  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X  

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

(๑๓) นิสิต/นักศึกษาไดรับเขารวมกิจกรรมสงเสริมความเปนครู
ครบถวนทุกกิจกรรมท่ีกําหนดและเปนประจําทุกป 

X X X X  

(๑๔) มีการจัดประสบการณบูรณาการการเรียนรูกับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา 

X X X X  

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๔๘ 
 



 

หมวดที่ ๘ 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
นั้นพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิต
ในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจไดอาจตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ  
หรือไมในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ตอไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
 - ประเมินโดยนิสิตในแตละรายวิชา  
 - การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม  
 - การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสํารวจขอมูลจาก 

- นิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 
- ผูวาจาง 
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ 

คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนิสิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
- เสนอการปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน  ๓๐ หนวยกิต 
 ๑) วิชาบังคับ  จํานวน  ๑๘  หนวยกิต  
๐๐๐ ๑๐๑   มนุษยกับสังคม ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Society ) 
 ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยกับสังคม ตามหลักการทางมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม 
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสงัคมไทยในปจจบุัน  
๐๐๐ ๑๐๒   กฎหมายท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Law) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบกฎหมาย ลักษณะท่ัวไปและประเภท
ของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนท่ีเก่ียวกับพระสงฆ กฎหมายท่ีพระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และ
กฎหมายศาสนาอ่ืน 
๐๐๐ ๑๐๗   เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา              (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique  of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง การใชหองสมุด การสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 
๐๐๐ ๑๐๘   ปรัชญาเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Introduction  to  Philosophy) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร 
สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 
๐๐๐ ๑๐๙   ศาสนาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Religions) 
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ พัฒนาการ หลักในการศึกษา
ศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของศาสนาตาง ๆ วิเคราะหลักษณะท่ีเปนสากลรวมกันและตางกันของ
ศาสนาปจจุบัน อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา และทาทีของ
ศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการส่ือสาร ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Language  and  Communication) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารผานทักษะการ
เรียนรูภาษา ๔ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และ
ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ 
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๐๐๐ ๑๑๕   ภาษาศาสตรเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Introduction  to  Linguistics) 
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชาภาษาศาสตร ลักษณะท่ัวไปของภาษา 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร ( Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 
๐๐๐ ๑๓๙    คณิตศาสตรเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Mathematics) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง  
ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การสมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซต
ยอย การเทากันของเซต การดําเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จํานวนจริง ระบบจํานวน
จริง คุณสมบัติของจํานวนจริง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน แมตริกซ การ
ดําเนินการแมตริกซ การเทากัน การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส แมตริกซ 
๐๐๐ ๒๑๐  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Introduction  to  Logic) 
 ศึกษานิมิต คําท่ีเปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติประพจนในแบบตางๆ การ
แบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตางๆ ศึกษา
หลักการและวิธีการใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืนๆ บทสนทนาใน
คัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคารชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตาง
ระหวางตรรกศาสตรตะวันตก กับตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร 
๐๐๐ ๒๓๘   สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Statistics  and  Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล การแจกแจงความถ่ี การหาคา
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความเบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ Z  T  
และ F ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย  
รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและการเขียนรายงานผลการวิจัย 
  
 ๒) วิชาเลือก  จํานวน  ๑๒  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Politics  and  Thai  Government) 
 ศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเมืองและการปกครองพัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย
สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองของไทยการจัดระเบียบการปกครองของไทย
และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย 
๐๐๐ ๑๐๔   เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Economics  in  Daily  Life) 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน
รูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราและสถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องท่ีเก่ียวของเปนขอมูลประกอบ
การศึกษา และศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ 
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๐๐๐ ๑๐๕   มนุษยกับส่ิงแวดลอม ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Man  and  Environment) 

 ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม และบทบาทของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
๐๐๐ ๑๐๖   เหตุการณโลกปจจุบัน ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Current  World  Affairs) 
 ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก ท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความรวมมือ
และความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับเหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก 
บทบาทของพระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน 
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  English) 
 ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใชคํานําหนานาม (Article) การใชกาล 
(Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตน
ในการฟง พูด อานและเขียนในลักษณะท่ีสัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีรูปประโยค
และคําศัพทตาง ๆ 
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  English) 
 ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เนนการอาน 
การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 
๐๐๐ ๑๑๘   ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Sanskrit) 

 ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและ
เสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพ
นาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบ
รูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีได
ศึกษา   
๐๐๐ ๑๑๙   ภาษาสันสกฤตช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  Sanskrit) 
 ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ สังขยาศัพท อัพยยศัพท 
กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก 
ณิชันตกรรมวาจก การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ แปลและแตง
ประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา   
๐๐๐ ๑๒๐   ภาษาไทยเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Thai) 
 ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสยีงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต หนวยคํา ระบบไวยากรณ   
ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คําบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ีฟง พูด  
ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนําผูอ่ืน บอกชื่อสิ่งของท่ีใชในชีวิตประจําวัน สนทนาไดท้ัง
คําท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 
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๐๐๐ ๑๒๑   ภาษาไทยช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  Thai) 

 ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต หนวยคํา ระบบ
ไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟงขาวจากวิทยุ โทรทัศน การพูดวาทศิลป การอานหนังสือพิมพ
และตําราวิชาการ การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันทในภาษาไทย   
๐๐๐ ๑๒๘   ภาษาจีนเบ้ืองตน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Chinese) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน การ
เขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐ ๑๒๙   ภาษาจีนช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  Chinese) 
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณ
ปจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๐   ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน   ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Japanese) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการอาน เขียน
ภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๑   ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  Japanese) 
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจากสถานการณ
ปจจุบัน 
๐๐๐ ๑๓๕   ภาษาฮินดีเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Hindi) 
 ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบประโยค ฝกการฟงอาน
เขียนสนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณพ้ืนฐานท่ีนิยมใชในชีวิตประจําวัน 
๐๐๐ ๑๓๖   ภาษาฮินดีช้ันสูง ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  Hindi) 
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฮินดี เนนการสนทนา โดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๑   วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)  
 ( Thai  Culture) 
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย 
๐๐๐ ๒๑๒   มนุษยกับอารยธรรม  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Man  and  Civilization) 
 ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน 
ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ท่ีกอใหเกิดผลกระทบและ
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ความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของ
อารยธรรมท้ังสองท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
๐๐๐ ๒๑๓   ชีวิตกับจิตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Life  and  Psychology) 
 ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของจิตวิทยากับการดํารงชีวิต วิเคราะห
คุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของสุขภาพจิตท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
๐๐๐ ๒๔๑   วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Physical  Science  and  Technology) 
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตรในยุคสมัยตางๆ 
ความคิดเก่ียวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดตนทุน
การผลิต การเพ่ิมผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยาศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
๐๐๐ ๒๔๒   พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Introduction to Computer  and  Information  Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร  
องคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรประเภทตางๆ  แพลตฟอรมคอมพิวเตอร  
ระบบการประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและการบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร  
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร 
๐๐๐ ๒๖๔ สันติศึกษา ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Peace  Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความ
ขัดแยงโดยสันติวิธี ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและศาสนาตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ยนผานความขัดแยงและความรุนแรง อีกท้ังพัฒนา
ทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟงและอยู
รวมกับศาสนาและชาติพันธุตางๆอยางสันติสุข 
๐๐๐ ๒๖๕  ภาวะผูนํา  ๒ (๒-๐-๔)  
 ( Leadership) 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคงานในศตวรรษท่ี ๒๑ 
รวมถึงศึกษา คุณลักษณะและบทบาทของผูนํากับการใชการสื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรคคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา วิสัยทัศนผูนํา ผูนํากับการสรางความสัมพันธแหง
กรุณา โดยอาศัยองคความรูภาวะผูนําตามทฤษฎีตะวันตกและภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะ
ผูนําของบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคกรท้ังในประเทศและระดับโลกท่ีสามารถนําองคกรไปสู
ความสําเร็จและเกิดสันติสุขแกสังคมและชุมชนท้ังในประเทศและระดับโลก 
๐๐๐ ๒๖๖ หลักธรรมาภิบาล                                         ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Good  Governance) 
 ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 
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๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๑๘ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา  จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
 ก. กลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา  จํานวน  ๘  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปฎกศึกษา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Tipitaka Studies) 
  ศึกษากําเนิดความเปนมาและพัฒนาการของคัมภีรพระไตรปฎกการจําแนกโครงสรางและเนื้อหา
สาระพระไตรปฎกคําอธิบายโดยยอของพระอรรถกถาจารยการรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณอักษร
ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนาความเปนมาของพระไตรปฎกในประเทศไทยและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
พระไตรปฎก 
๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Vinaya Pitaka) 
  ศึกษาประวัติความเปนมาความหมายโครงสรางของพระวินัยปฎกเลือกศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระ
ท่ีสําคัญในคัมภีรมหาวิภังคภิกขุนีวิภังคมหาวรรคจุลวรรคและปริวารโดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบและ
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก 
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปฎก   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Suttanta Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระสุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหพระ
สูตรท่ีสําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมท้ังประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ จากนิกายท้ัง ๕ 
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกา
ประกอบ 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก   ๒ (๒-๐-๔)  
  (Abhidhamma Pitaka) 
  ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระอภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นท่ี
นาสนใจในพระอภิธรรมปฏกท้ัง ๗ คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน โดย
อาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
 
 ข. กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  จํานวน  ๑๒ หนวยกิต  

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา   ๒ (๒-๐-๔) 
  (History of Buddhism) 
  ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความสําคัญและลักษณะเดนของ
พระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษาขบวนการและองคการใหมๆ ในวงการ
พระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Buddhist Festival and Traditions) 
  ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณคาของเทศกาลและ
พิธีกรรมนั้น ๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๕๗ 



๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Sangha Administration)  
  ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบันศึกษาและ
วิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับตาง  ๆ กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศท่ีสําคัญของคณะสงฆการ
ประยุกตการปกครองและการบรหิารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Dhamma in English) 
  ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญไดรจนาไวในภาษาอังกฤษ 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ  ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Dhamma Communication) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔) 
                    (Research  and  Literary  Works  on  Buddhism) 
  ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน วิเคราะหวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว)วัดพระเชตุพน  
พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสนของพุทธทาส กรรม
ทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธวิทยาของอาจารย
พร รัตนสุวรรณ และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 ค. กลุมวิชาวิปสสนาธุระ  จํานวน  ๔ หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  (๒) (๑-๒-๔ 
  (Buddhist Meditation I) 
  ศึกษาความเปนมา ความหมาย หลักการ วิธีการ และประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณ
ของสมถกรรมฐาน ๔๐ วิปสสนาภูมิ ๖ สติปฏฐาน ๔ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก ภาวนา ๓ นิมิต ๓ สมาธิ ๓ รูปฌาน ๔  
อรูปฌาน ๔ วสี ๕ นิวรณ ๕ อุปกิเลส ๑๖ ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติและนําไปใช ฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด ๑ ระยะ หรือ ๒ ระยะ   
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I I) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร และอานาปานสติ
สูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท้ังแบบสมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ สง
และสอบอารมณ  
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๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I II) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย 
๕ หลักธรรมท่ีควรรูไดแก วิปลลาส ๓ อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ  
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation IV) 

 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตร กระบวน การเกิด
ของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมท่ีควรรูไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (๒) (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V) 

 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติ
ปฏฐานสูตร กระบวนการเกิดดับของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ 
ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สงและสอบอารมณ  
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V I) 
  ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ในพระสูตรท่ีเชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐานสูตร  
เชน อปณณกสูตร สติสูตร อาการบรรลุมรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ  
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗  ๑ (๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation V II)  
  ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติฯ วิธีแกสภาวธรรมของสํานัก
ปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหาสติปฏฐานสูตร ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ
นั่งกําหนด สงและสอบอารมณ  
 
 ๒.๒  วิชาชีพครู ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หนวยกิต  
๒๐๐ ๑๐๑   ความเปนครูวิชาชีพ        ๓  (๓-๐-๖)
 ( Professional Teacher)                
                  รู เขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเปนครู สภาพงานครู 
บทบาทหนาท่ีของครู คุณลักษณะสําคัญของความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเก่ียวกับครูและวิชาชีพครู เพ่ือการเปนครูท่ีมีสมรรถนะสูง มีความรอบรู ทันสมัยและ
ทันตอการเปลีย่นแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสงเสริมการเรียนรู 
ยอมรับความแตกตางของผูเรียน และสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนทุกคนเปนผูใฝเรียนรูและสามารถเรียนรูไดอยาง
ท่ัวถึง รวมถึงตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 
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๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓  (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                ( Language and Culture) 
             รู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย วัฒนธรรมไทย การสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ มีทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ สามารถวิเคราะหอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอสังคมและการดําเนิน
ชีวิตเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ รวมท้ังสามารถใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันติ 
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสําหรับครู ๓  (๒-๒-๕) 
  (Psychology for Teachers) 
 รูและเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา และการแนะแนว การใหคําปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือใหสามารถ ใช
กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการชวยเหลือ ดูแล และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ โดย
คํานึงถึงวิธีการเรียนรู ( Learning styles) ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียนรวมท้ังสามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓  (๒-๒-๕) 
 ( Educational  Philosophy and Curriculum Development)  
 รูและเขาใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา วิเคราะหความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา 
พุทธปรัชญา ทฤษฏีหลักสูตร แนวคิดทางศาสนา  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา
ไทย และสามารถบูรณาการเพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมท้ังสามารถนําหลักสูตรไปใช 
การประเมินหลักสูตร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน ๓  (๒-๒-๕) 
 ( Learning Design and Classroom Management) 
 รู เขาใจ และวิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู บูรณาการความรู หลักสูตร 
ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูและยุทธวิธีการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู เพ่ือบูรณาการ
ความรูท้ังมวลไปใชในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมท้ังสามารถจัดทํา
แผนการเรียนรูแบบลงมือทํา ( Active Learning) และแผนการเรียนรูเชิงปฏิสัมพันธ ( Interactive Learning) ท่ี
ประยุกตใชไดจริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
๒๐๐ ๓๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓  (๒-๒-๕) 
 (Educational Innovation and Information Technology) 
  รูและเขาใจ แนวคิด ทฤษฏีและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สามารถใชนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพของผูเรียน ๓  (๒-๒-๕) 
 ( Learning and Learner Assessment)    
  รู เขาใจ และวิเคราะห แนวคิดทฤษฏี หลักการและกระบวนการวัดประเมินการเรียนรู เครื่องมือ
และวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู แบบตางๆ การออกแบบ  สราง การพัฒนาและเลือกใชเครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินการเรียนรู การตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียนท้ังเปนรายบุคคลและชั้นเรียน โดยคํานึงถึงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความเหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกตางระหวางผูเรียน เพ่ือให
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สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู  สําหรับแกปญหาและ พัฒนาผูเรียน  ออกแบบและดําเนิน การเก่ียวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      ๓ (๒-๒-๕) 
  (Research for Learning Development) 
  รูและเขาใจ ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบตางๆ เนนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย สถิติเบื้องตนท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือนําไปใชในการทําวิจัยสําหรับ แกปญหาและ พัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน 
 
 ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑ ๒ หนวยกิต  
๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพ ในสถานศึกษา ๑   ๒  (๑-๒-๓)  
                ( Practicum in School 1) 
 รู เขาใจ และศึกษาสังเกต สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรูใน
สภาพหองเรียน เพ่ือนํามา วิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครูถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา 
สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับเปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงโดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพ ในสถานศึกษา ๒   ๒  (๑-๒-๓)  
                ( Practicum in School 2) 
 รูและเขาใจ การจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให
คะแนน เพ่ือนําไปฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ในสถานการณจําลอง และ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยง ใน
สถานศึกษาสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติ วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒๐๐ ๓๑๑   ปฏิบัติวิชาชีพ ในสถานศึกษา ๓   ๒  (๐-๔-๒)  
                ( Practicum in School 3) 
 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผนออกแบบเนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี 
การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเอก แกปญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน บันทึกขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝกป ฏิบัติวิชาชีพเขา
รวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทอนเปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู สัมมนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
๒๐๐ ๔๑๒   การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖ (๐-๑๘-๐)  
                ( School Internship) 
 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูในวิชาชีพครูและวิชาเอกสูการปฏิบัติการสอนโดยใชกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียน
คิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆได สามารถวัดและประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา รวมมือกับผูปกครอง
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และชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
 ๒.๓  วิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐ หนวยกิต  

๑) วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต 

๒๐๓ ๒๐๑  สังคมสมัยใหม                    ๓ (๓-๐-๖) 
  ( Contemporary Society) 
 ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
โครงสรางและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตอการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม 
สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม ความสัมพันธของคนในสังคมวัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติ
ของคนในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การ นําเอาความรูทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาไปประยุกตใชในสังคมสมัยใหมและนําไปสูการแกไขปญหาทางสังคม 
๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตร รวมสมัย                      ๓  (๓-๐-๖) 
  (Contemporary Economy) 
                  ความหมาย ขอบเขต หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตร จุลภาคและมหภาค 
การผลิต การบริโภค อุปสงค อุปทาน การออม การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายไดประชาชาติ นโยบายของรัฐ
ดานเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  วิเคราะหกลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ใหผูเรียนลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมดานเศรษฐกิจและการประยุกตใช โดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะห สามารถนําไปปรับใชในวิชาชีพ 
๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตรไทย เชิงวิเคราะห                                   ๓ (๓-๐-๖)  
  (Analytical History of Thailand) 
 วิธีการทางประวัติศาสตร วิวัฒนาการชาติไทยดานการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรม  และความสัมพันธกับตางประเทศ สมัยกอนประวัติศาสตร  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร และสถานการณชาติไทยในปจจุบันในเชิงวิเคราะห 
๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตรประเทศไทย ๓  (๓-๐-๖) 
  (Geography of Thailand) 
 แนวคิดเก่ียวกับภูมิศาสตรภูมิภาค การ วิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยท้ังทางดานท่ีตั้ง  
อาณาเขต ลักษณะทางดานกายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะหความสามารถในการผลิต
เชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ปจจุบัน เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตามสภาพจริง 
๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  ๓  (๓-๐-๖)  
  (Buddhism and Social Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาสังคมตามแนว ทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย 
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๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร รวมสมัย ๓  (๓-๐-๖) 
  (Contemporary History) 
 พัฒนาการประวัติศาสตรรวมสมัยตั้งแตหลังสงครามโลก ครั้งท่ี ๒ จนถึงปจจุบัน โดยเนนการศึกษา
วิเคราะหถึงสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อันมีผลกระทบตอสังคมโลกโดยรวม 

๒๐๓  ๓๐๗    วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา         ๒ (๑-๒-๓) 
                   (Science of Social Studies Learning Management) 
                   ทฤษฏีการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาสมัยใหม  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะหแบบเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทางสังคม
ศึกษาเพ่ือสอดคลองบริบทชุมชน  เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาสูการปฏิบัติในชั้นเรียน การ
วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒๐๓  ๓๐๘ ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร                     ๓ (๓-๐-๖)              
  (General Knowledge In Political Science) 
 ความหมาย  ขอบขายและปรัชญาของรัฐศาสตร  แนวคิดทฤษฎี ความขัดแยง และอุดมการณทาง
การเมือง ระบบและลัทธิทางการเมือง อํานาจทางการเมือง  รูปแบบการปกครอง  การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการ
มีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ                 ๓ (๒-๒-๕) 
  (Geo-informatics Technology) 
 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชแผนท่ี ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หลักการรับรูระยะไกล ( Remote Sensing) และระบบ
กําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม (G PS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( GIS) แผนท่ีบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีการฝกปฏิบัติภาคสนามโดยการประยุกตใชโปรแกรมท่ีเก่ียวของ
กับภูมิสารสนเทศในชีวิตประจําวัน และวิทยาการสอนภูมิสารสนเทศ 

๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓  (๓-๐-๖) 
  (Citizens and Social Development)  
 สิทธิมนุษยชน บทบาท หนาท่ี สิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของพลเมือง คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก การเปนพลเมือง ท่ีเขมแข็ง ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ลักษณะท่ีดีของคนไทยการประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนา การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายการเรียนรู
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
๒๐๓  ๓๑๑ ส่ือและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒ (๑-๒-๓)  
  (Media and Innovation in Teaching Social Studies) 
 ศึกษาวิเคราะหนวัตกรรมการสอน การสรางสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อท่ีเหมาะสม การใชสื่อและ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อและการประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
๒๐๓  ๓๑๒  ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓  (๓-๐-๖)  
 (English for Social Studies) 
 ความสําคัญของภาษาอังกฤษตอสาขาวิชาสังคมศึกษา คําศัพทภาษาอังกฤษครอบคลุมเนื้อหาแขนง
หลักทางสังคมศาสตร ไดแก คือ ศัพทศาสนาและปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตร การฟง อาน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจําวัน และระดับวิชาการ 
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๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา ๓  (๒-๒-๕)  
 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานท่ีเปนกรณีศึกษาดานสังคมศึกษา  การจัด
กิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาทักษะรวมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓  (๐-๖-๖)  
 (Independent Study in Social Studies) 
 คนควาวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ท่ีสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือผสมผสาน
ทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกตใชไดจริงในเชิงปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา  ผานกระบวนการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

๒) วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต 

๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒  (๒-๐-๔)                
 (English for Teachers Social Studies 1) 
 อานจับใจความสําคัญของขอความท่ัวๆ ไป อานรายงานอยางงายสําหรับหัวขอท่ีคุนเคยและเขียน
ในประเด็นท่ีคุนเคยหรือมีความสนใจ บรรยายประสบการณ เหตุการณ ความคิดฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ได โตตอบกับผูท่ีพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคย สื่อสารเรื่องท่ีงายและเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับสิ่งท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจําการสื่อสารในสถานท่ีทํางานและการฝกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ 
๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒  (๒-๐-๔)                
 (English for Teachers Social Studies 2) 
 ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนําเสนอ โดยเชื่อมโยงหัวขอท่ีคุนเคยหรือหัวขอท่ีเก่ียวของ
กับความสนใจได บรรยายความรูสึกท่ีมีตอหัวขอเหลานั้น และถามความคิดเห็นของผูอ่ืน เขียนเก่ียวกับหัวขอท่ี
คุนเคยไดหลากหลาย เชน ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝนและเขียนจดหมายท่ีเปนรูปแบบมาตรฐาน
เก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจ 
๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตรกายภาพ  ๒ (๒-๐-๔)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวง
จันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ( Lithosphere) อุทกภาค ( Hydrosphere) 
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  
๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน  ๒ (๑-๒-๓)  
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะหหลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจา การวิเคราะหธรรมชาติของผูเรียน คุณสมบัติของ
ผูสอน วัตถุประสงคในการสอน เทคนิคและวิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบ
พุทธวธิี  
๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ  ๒ (๒-๐-๔)
 (Relative Religions) 
 ประวัติ หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการศึกษาความสัมพันธศาสนาตางๆ เพ่ือใหเขาใจใน
ศาสนาตางๆ ดานหลักคําสอน หลักปฏิบัติและแนวทางในการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 
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๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๒ (๑-๒-๓) 
            (The King’s Pilosophy) 
          พระมหากษัตริยกับการพัฒนาสังคมไทย การนําแนวทางการสอนของพระมหากษัตริยไปจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษา พระมหากษัตริยผูเปนครูของแผนดิน แนวทางปรัชญาตาง ๆ ท่ีใชในการพัฒนาสังคม โรงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจท่ีพัฒนาท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย  
๒๐๓  ๔๒๑ ทองถิ่น ศึกษา ๒ (๑-๒-๓)  
  (Local Studies) 
                   ความหมาย ความสําคัญ คุณคา หลักฐานสถานท่ีสําคัญและวิธีการทางประวัติศาสตร 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของทองถ่ิน สภาพภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง การคมนาคมขนสง การทองเท่ียว การศึกษา และศาสนาของทองถ่ิน 
๒๐๓  ๔๒๒   พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ๒ (๒-๐-๔) 
          (Development of Modern Society and Culture) 
             พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดานปรากฏการณ องคประกอบ 
และพัฒนาการ การกอตัวของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ปญหา สิ่งทาทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม ความสัมพันธเชื่อมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมกับกําเนิดความรูและภูมิปญญา
สมัยใหมท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม การผสมผสานและการอยูรวมกันอยาง
สันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม 
๒๐๓  ๔๒๓    ประชากรกับส่ิงแวดลอม ๒ (๒-๐-๔)             
                  (Population and Environment) 
                   ความหมาย ความสําคัญองคประกอบทางประชากรศาสตร สถานการณเก่ียวกับประชากร แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม สถานการณและ
วิกฤตการณสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนโดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคมและสามารถ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
๒๐๓  ๔๒๔   เพศวิถีและความสัมพันธยุคดิจิทัล ๒ (๒-๐-๔) 
          (Gender and Relationships Digital Age) 
             ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเพศวิถี การปฏิบัติตัวตอเพศตรงขาม บทบาทและคุณคาของความเปน
มนุษยในสังคม การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธิของคนอ่ืน สิทธิในการแสดงออกตาม
วิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธทางเพศวิถีในยุค
ดิจิทัล 
๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตรเอเชีย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Asia History) 
 ประวัติศาสตรยุคโบราณ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง ประวัติศาสตรเอเชียใต ประวัติเอเชียกลาง  
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละภูมิภาค 
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๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตรอเมริกา  ๒ (๒-๐-๔) 
 (America History) 
                    ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแตกอนการตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ 
ปฏิวัติอเมริกัน การสรางชาติ การบุกเบิกดินแดนตะวันตก ( Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกา
ระหวางสงครามโลก สงครามเย็นและปญหาการเมืองยุค ๖๐-๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 
๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตรยุโรป ๒ (๒-๐-๔)  
 (European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตรของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของคริสตศาสนาและระบบศักดินา 
และการเปลี่ยนผานจากปลายสมัยกลางไปสูตนสมัยใหม นับตั้งแตการกอตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการ
ปฏิวัติทางภูมิปญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง ปจจุบัน เนนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ความขัดแยงระหวางประเทศ สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง และปญหาสําคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตรโลก  ๒ (๒-๐-๔) 
 (The World Geography)   
 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผล
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกา และทวีปแอนตารกติกา 
๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก                                ๒ (๒-๐-๔) 
                   (World  Civilization) 
                    วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและ
บูรณาการ เพ่ือเขาใจกระบวนการเกิดและการคลี่คลายตลอดจนแนวโนมการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปของสังคมโลกในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
๒๐๓  ๓๓๐    การใชส่ือ และเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา                      ๒  (๑-๒-๓)                
  (Usage of Media and Technology in Social Studies) 
                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใชวัสดุในทองถ่ินและการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการผลิต 
การประยุกตใชสื่อท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางสรางสรรค และตอยอดการสรางและการใชสื่อนวัตกรรมเขามาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 
๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผูนําทาง สังคม            ๒  (๒-๐-๔)  
 (Social Leadership) 
                แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา ทักษะตางๆ ท่ีผูนําตองใช ในสังคม  การสราง มนุษย
สัมพันธ การพัฒนาภาวะผูนํา และคุณลักษณะผูนําทาง สังคมตามแนวพุทธศาสตร  โดยการออกแบบกิจกรรม/
โครงงานเชิงบูรณาการท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปนผูนําทางสังคม 
๒๐๓  ๔๓๒  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๒ (๑-๒-๓)  
 (Social Studies Research) 
  ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝก
การออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอ่ืน 
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๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตรและจริยธรรมส่ิงแวดลอม          ๒ (๒-๐-๔)  
 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปญหาและการแกปญหาท่ีสัมพันธกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและการใหคุณคา
สิ่งแวดลอมโดยใชขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีสวนรวม
ของชุมชนทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและความขัดแยงทางสังคมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองสวนทองถิ่น  ๒  (๒-๐-๔)  
 (Local Government) 
 ความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการกระจายอํานาจ การปกครอง โครงสรางและ
รูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐบาล ระบบการบรหิารของหนวยงาน การปกครองสวนทองถ่ินในดาน
ตาง ๆ การถายโอนการศึกษากับการปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาและอุปสรรคในการปกครองสวนทองถ่ิน   

๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ๒  (๒-๐-๔)                     
                   (Teaching for Development of Thinking Skills) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการเรียนรู ทักษะกระบวนการกลุม 
ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ วิธีการเจริญสติ และการเสริมสรางคุณธรรม
สําหรับครูโดยศึกษาจากเกมหมากลอม 
๒๐๓  ๔๓๖  เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                 ๒  (๒-๐-๔) 
  (Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบ
การคา การเงิน เศรษฐกิจโลกตอประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป ( EU) อเมริกา ( NAFTA) เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ( ASEAN) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสรางทางธุรกิจและแนวโนมใน
อนาคต 

๒๐๓  ๔๓๗     การจัดการทรัพยากรทองถิ่น ๒  (๒-๐-๔)                
                   ( Local  Resource Management)  
                    ทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการ โดยใชมาตรการทางสังคม สิ่งแวดลอม และ
ความสัมพันธทางพ้ืนท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม ดาน
การใชพลังงาน ดานการเกษตร  แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษ การมีสวนรวม การจัดการเชิง
บูรณาการ และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๒๐๓  ๔๓๘  อาเซียนศึกษา  ๒  (๒-๐-๔)  
  (ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและความสําคัญของอาเซียน กรอบความรวมมือขององคกรระหวาง
ประเทศ การรวมกลุมเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 
๒๐๓  ๔๓๙    ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒  (๑-๒-๓)              
                  (National Resource and Population Development) 
 ความหมาย ประเภท ลกัษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมาย 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการพัฒนาประชากร ภาวะประชากร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปจจุบัน ปญหาประชากรไทยและการ
แกปญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 
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๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปญญา ทองถิ่น  ๒  (๑-๒-๓)                     
 (Community Wisdom) 
                    ความหมาย ความสําคัญและประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะ
ทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 
๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๒  (๑-๒-๓) 
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฝกการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเรียนการสอน การศึกษานอกสถานท่ี กรณีตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ดวยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหและจัดทํารายงาน 
๒๐๓  ๔๔๒ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๒  (๑-๒-๓) 
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิด หลักการ ความสําคัญของศิลปกรรมในดานสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
นาฏศิลป วรรณศิลป ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธเก่ียวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนวทางการ
อนุรักษศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเก่ียวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณคาทาง
ศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒  (๑-๒-๓)  
                   (Buddhism and Current Situations)  
                    สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก โดยศึกษาวิเคราะหบทบาท
และสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน บทบาทหนาท่ีขององคการและบุคลากรพระพุทธศาสนา การ
ตีความหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ปญหา สาเหตุและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนา ปญหาภายนอกท่ีมีผลกระทบตอความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา บทบาทและ
คุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแกไขปญหาสําคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 
๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒  (๒-๐-๔)  
 (Buddhist for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย จริยธรรมกับการดํารงชีวิต วิธีการแหงปญญาในการ
พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม หลักการของจริยธรรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง มีความปลอดภัยในชีวิต มี
ความคิดเชิงบวก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา 

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

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

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

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

 
๑. เหตุผลในการปรับปรุง  
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายปรับปรุงหลักสูตร สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร และได
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๕๖ ง เม่ือวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียดตามท่ีทราบแลวนั้น 
 ในการนี้เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมโลกในทุก
มิติ รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาประเทศ ท่ีเรียกวา ไทยแลนด ๔.๐ และการจัดหลักสูตรท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสราง
การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุงเนนทักษะการเรียนรูท้ัง ๖ ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทาง
ปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย จึงไดพัฒนาหลักสูตร
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินองคความรูในศาสตรทางสังคมศึกษา ท่ีนําไปสูการสรางองค
ความรูเพ่ืออธิบาย  ปรากฏการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง บทบาทการเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม
รวมท้ังสรางเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหสามารถชี้นําและเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสูทิศทาง
ท่ีสังคมพึงประสงค ตลอดจนมีความรับผิดชอบตนเองและสวนรวม เพ่ือนําไปสูสังคมสันติสุข โดยกําหนดเปนรายวิชา
ไวในหลักสูตร 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๐ 
 



 

๒. สาระในการปรับปรุง 
 ๒.๑  ปรัชญาของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 

 หลักสูตร ครุศาสตร บัณฑิตคณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปน
หลักสูตรท่ีมีความเชื่อวาบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา 
จะตองเปนผูมีความรอบรูและใฝรูดานวิชาการ มี
จิตวิทยาของความเปนครู และจิตสํานึกในการบริการ 
และชวยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และเปนแบบอยาง
ท่ีดีของสังคม 

     บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนผูมี ความ ใฝรู
ดานวิชาการ และเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความเปน
ครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตาม หลักพุทธธรรมมีจิต
อาสา เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

 ๒.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   วัตถุประสงคของหลักสูตรมีรายละเอียดการปรังปรุงดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 
     ๑.๒.๑ เปนครูสังคมศึกษาท่ีดํารงตนตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรม พรหมวิหารธรรม ศีลธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     ๑.๒.๒ มีความรอบรูดานสังคมศึกษาอยางบูรณา
การ สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาองค
ความรู และนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๑.๒.๓ สามารถประยุกตองคความรูเก่ียวกับศาสตร
ทางสังคมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด วิชาชีพ 
คุณภาพชีวิต และสังคมไดอยางเหมาะสม 
     ๑.๒.๔ มีจิตสาธารณะ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ได และมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ๑.๒.๕ มีทักษะการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอด
ขอมูลขาวสารดานสังคมศึกษา การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรูทางสังคม
ศึกษา 
     ๑.๒.๖ สามารถพัฒนารูปแบบการสอน การ
ออกแบบการสอน และการสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือ
การจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ 
      ๑.๒.๑ เปนครูสังคมศึกษาท่ีมีจิตวิญญาณความ
เปนครู และดํารงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     ๑.๒.๒ มีความรอบรูดานสังคมศึกษา รูปแบบ
การสอนสังคมศึกษาท่ีหลากหลาย และมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
      ๑.๒.๓ สามารถวิจัยและบูรณาการความรูทาง
สังคมศึกษาและศาสตรพระราชาเพ่ือประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  
     ๑.๒.๔ มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับชุมชนและสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางสรางสรรค 
     ๑.๒.๕ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
และการใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของทางสังคมศึกษา
สําหรับผูเรียน บุคคล และกลุมตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
ถูกตองและเหมาะสม 
     ๑.๒.๖ สามารถจัดการเรียนรูดวยรูปแบบวิธีการ
ท่ีหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูรวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของและนํา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๑ 



ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ และเทคโนโลยี มาใชในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือผูเรียนและพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสม  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
--------------------------- 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร (๕ ป) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร (หลักสูตร ๔ ป) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงสรางหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร  
๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                 ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต ๑.๑  วิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต 
๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต ๑.๒  วิชาเลือก ๑๒ หนวยกิต 

๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                ไมนอยกวา ๑๔๘ หนวยกิต ๒. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                 ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต 
 ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไมนอยกวา ๔๖ หนวยกิต  ๒.๒ วิชาชีพครู                       ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 
       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต       ๒.๒.๑ วิชาบังคับ ๒๔ หนวยกิต 
        ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๖ หนวยกิต        ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๒ หนวยกิต 
 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา              ไมนอยกวา    ๗๘ หนวยกิต  ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา                  ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
       ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๘ หนวยกิต        ๒.๓.๑ วิชาเอก ๖๐ หนวยกิต 
        ๑) วิชาบังคับ  ๔๘ หนวยกิต         ๑) วิชาบังคับ  ๔๐ หนวยกิต 
                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หนวยกิต                ๒) วิชาเลือก ๒๐ หนวยกิต 
        ๒.๓.๒ วิชาการสอนวิชาเอก   ๖ หนวยกิต    

        ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก   ๔ หนวยกิต    
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา         ๖ หนวยกิต ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา         ๖  หนวยกิต 

              รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๘๔ หนวยกิต               รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๕๖ หนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  
หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต 

วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๑  มนุษยกับสังคม  ๒ (๒-๐-๔) 

(Man and Society)                                    
 ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยกับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน การ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน  

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

 ศึกษาความหมายและความเปนมาเก่ียวกับมนุษยกับสังคม ตาม
หลักการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 
การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม กระบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหปญหาสังคมไทยในปจจุบัน  

คงเดิม 

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

 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบกฎหมาย 
ลักษณะท่ัวไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนท่ี
เก่ียวกับพระสงฆ  กฎหมายท่ีพระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และกฎหมายศาสนาอ่ืน 

๐๐๐ ๑๐๒  กฎหมายท่ัวไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General Law)  
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ท่ีมาของระบบ
กฎหมาย ลักษณะท่ัวไปและประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชนท่ีเก่ียวกับพระสงฆ  กฎหมายท่ีพระสงฆควรรูเปนการเฉพาะ และกฎหมาย
ศาสนาอ่ืน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง 
การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 

๐๐๐ ๑๐๗  เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔ ) 
 (Technique of  Higher  Learning) 
 ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เนนการเรียนรูดวยตนเอง 
การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิธีแสวงหาความรู ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ 

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๑๐๘  ปรัชญาเบ้ืองตน 
 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวาง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขา
ตาง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน 
 (Introduction to Philosophy)  ๒ (๒-๐-๔) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธระหวาง
ปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร สาขาปรัชญา และสาระสําคัญของปรัชญาสาขา
ตาง ๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๔ 



 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  

หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต 
วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)  
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของ
ศาสนาตาง ๆ วิเคราะหลักษณะท่ีเปนสากลรวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา 
และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

๐๐๐ ๑๐๙  ศาสนาท่ัวไป  ๒ (๒-๐-๔) 
 (General  Religions)   
 ศึกษาความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคาของศาสนา ประวัติ 
พัฒนาการ หลักในการศึกษาศาสนา หลักคําสอน พิธีกรรมและจุดมุงหมายของ
ศาสนาตาง ๆ วิเคราะหลักษณะท่ีเปนสากลรวมกันและตางกันของศาสนาปจจุบัน 
อิทธิพลของศาสนาตอสังคมโลก วิธีการเผยแผศาสนา ความรวมมือระหวางศาสนา 
และทาทีของศาสนาตาง ๆ ในประเทศไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการส่ือสาร                                      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)  
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารผานทักษะการเรียนรูภาษา ๔ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและ
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 

๐๐๐ ๑๑๔  ภาษากับการส่ือสาร                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Language and Communication)   
 ศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษากับการสื่อสาร การใชภาษาเพ่ือ
การสื่อสารผานทักษะการเรียนรูภาษา ๔ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอานและ
การเขียนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และศึกษาระเบียบงานสาร
บรรณ 

คงเดิม 
 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)  
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร ลักษณะท่ัวไปของภาษา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร 
(Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 

๐๐๐ ๑๑๕  ภาษาศาสตรเบ้ืองตน                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Linguistics)   
 ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร สาขาของวิชา
ภาษาศาสตร ลักษณะท่ัวไปของภาษา ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัทศาสตร 
(Phonetics) สรศาสตร (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลัก
วิเคราะหภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๙   คณิตศาสตรเบ้ืองตน  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic  Mathematics)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน  
ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การ

๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตรเบ้ืองตน     ๒ (๒-๐-๔)  
 ( Basic  Mathematics)   
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ขอความ ประโยคเปด ประพจน  
ตัวบงชี้ปริมาณ คาความจริง ตัวเชื่อมขอความ และนิเสธ การหาคาความจริง การ

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๕ 



 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  

หมายเหตุ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน ๓๐ หนวยกิต 
วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต วิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต 
สมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตยอย การเทากันของ
เซต การดําเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จํานวนจริง 
ระบบจํานวนจรงิ คุณสมบัติของจํานวนจริง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ  
ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน แมตริกซ การดําเนินการแมตริกซ การเทากัน  
การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส แมตริกซ 

สมมูลกัน การใหเหตุผล เซต ความหมายเซต ประเภทเซต เซตยอย การเทากัน
ของเซต การดําเนินการของเซต พีชคณิตของเซต และการประยุกตเซต จํานวน
จริง ระบบจํานวนจริง คุณสมบัตขิองจํานวนจริง สมการ อสมการ คาสัมบูรณ  
ความสัมพันธ ฟงกชั่น ฟงชั่นเชิงซอน แมตริกซ การดําเนินการแมตริกซ การ
เทากัน  การบวก การคูณ ดีเทอรมิเนนท อินเวอรส แมตริกซ 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต คําท่ีเปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจนในแบบตาง ๆ การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติผสม 
การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตาง  ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการ
ใหเหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บท
สนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคาร
ชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตรตะวันตก กับ
ตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร 

๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตรเบ้ืองตน                                   ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Logic)  
 ศึกษานิมิต คําท่ีเปนปฏิปกษตอกัน วิภาค การนิยามความหมาย 
ญัตติประพจนในแบบตาง ๆ การแบงญัตติ ความเปนปฏิปกษแหงญัตติ ญัตติ ผสม 
การใหเหตุผล ปรัตถานุมานและปฤจฉาวาทีแบบตาง ๆ ศึกษาหลักการและวิธีการให
เหตุผลจากบทสนทนาของพระพุทธเจาในอนัตตลักขณสูตรหรือในสูตรอ่ืน ๆ บท
สนทนาในคัมภีรกถาวัตถุ ญาณวิทยาของนิกายสรวาสติวาท วิภาษวาทีของนาคาร
ชุน เปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางตรรกศาสตรตะวันตก กับ
ตรรกศาสตรตะวันออก โดยเฉพาะหลักการเชิงตรรกในคัมภีร 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย                                ๒ (๒-๐-๔)  
 (Basic Statistics and Research)  
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล  
การแจกแจงความถ่ี การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และความ
เบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ Z T และ F ประชากร
และการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและประเภทการวิจัย  
ข้ันตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัยและการเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

๐๐๐ ๒๓๘  สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย     ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Statistics and Research)   
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางสถิติ การจัดเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูล  
การแจกแจงความถ่ี การหาคาแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายปกติ และ
ความเบ สวนเบี่ยงเบน ความแปรปรวน ความนาจะเปน คาสถิติ Z T และ F 
ประชากรและการสุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐาน การวิจัยลักษณะและ
ประเภทการวจิัย  ข้ันตอนการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย
และการเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

คงเดิม 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๖ 



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

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

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                 ๒ (๒-๐-๔)  
  (Economics in Daily Life)  
   ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ประจําวันรูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทํางานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบ เศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องท่ีเก่ียวของเปนขอมูล
ประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ 

๐๐๐ ๑๐๔  เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Economics in Daily Life)  
  ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร ปรากฏการณทาง เศรษฐกิจ
ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ประจําวันรูปแบบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจการทํางานของกลไก
ราคาในตลาด บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินตราและ
สถาบันการเงิน เนนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในเรื่องท่ีเก่ียวของเปนขอมูล
ประกอบการศึกษาและศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man  and  Environment)  
  ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และบทบาท
ของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย                    

๐๐๐ ๑๐๕  มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man  and  Environment)  
 ศึกษาสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับมนุษย แนวคิดการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดลอม หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และบทบาท
ของพระสงฆตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในประเทศไทย             

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณโลกปจจุบัน                                   ๒ (๒-๐-๔) 
  (Current World Affairs)  
   ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลกท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน  

๐๐๐ ๑๐๖  เหตุการณโลกปจจุบัน                                ๒ (๒-๐-๔) 
 (Current World Affairs)  
 ศึกษาเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลกท้ังมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ความรวมมือและความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก ประเทศไทยกับ
เหตุการณสําคัญของโลก ความรวมมือของชาวพุทธในเวทีโลก บทบาทของ
พระพุทธศาสนากับการแกไขปญหาความขัดแยงในโลกปจจุบัน  

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๗ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                   ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Basic English)   
  ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใชคํานําหนานาม 
(Article) การใชกาล (Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อานและ
เขียนในลักษณะท่ีสัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
รูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ 

๐๐๐ ๑๑๖  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic English)   
 ศึกษากฎเกณฑและการใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการใชคํานําหนา
นาม (Article) การใชกาล (Tense) การสรางประโยค (Sentence) การใชบุรพบท 
(Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝกทักษะเบื้องตนในการฟง พูด อานและ
เขียนในลักษณะท่ีสัมพันธกัน เนนดานการอานและความเขาใจภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
รูปประโยคและคําศัพทตาง ๆ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง                                      ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Advanced  English)    
  ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
คําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษช้ันสูง                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced  English)    
 ศึกษาโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เนนการอาน การเขียนและความเขาใจขอความภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
คําศัพทและโครงสรางประโยคสัมพันธกับเอกสารท่ีใชศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน                                  ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Basic Sanskrit)   
  ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของนาม
ศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม 
ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยาอาขยาต 
การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแตง
ประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา 

๐๐๐ ๑๑๘  ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน                                 ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic Sanskrit)   
 ศึกษาโครงสรางของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง 
การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอานคําศัพท สวนประกอบของ
นามศัพท การแจกรูปนามศัพทสระการันต สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพ
นาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท สวนประกอบของกริยา
อาขยาต การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปล
และแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง                                      ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Advanced Sanskrit)     
  ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะสนธิ 
สังขยาศัพท อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุวาจก จาก
ธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก การ

๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตช้ันสูง                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced Sanskrit)    
 ศึกษานามศัพท การแจกรูปนามศัพท พยัญชนะการันต พยัญชนะ
สนธิ สังขยาศัพท อัพยยศัพท กริยาศัพท การประกอบรูปเปนอาขยาตกรรตุ วาจก
จากธาตุ กริยาอาขยาตกรรมวาจก ภาววาจก ณิชันตกรรตุวาจก ณิชันตกรรมวาจก 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๘ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
สลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏเิสธ แปล
และแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา 

การสลับเปลี่ยนประโยคกรรตุวาจกเปนกรรมวาจก ประโยคคําถาม ประโยคปฏิเสธ 
แปลและแตงประโยคสันสกฤตท่ีเหมาะสมกับไวยากรณท่ีไดศึกษา 

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบ้ืองตน                                         ๒ (๒-๐-๔) 
  (Basic Thai )  
  ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียงวรรณยุกต  
หนวยคํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน  
เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คําบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ีฟง พูด ทักทาย ขอบคุณ ขอ
โทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนําผูอ่ืน บอกชื่อสิ่งของท่ีใชในชีวิตประจําวัน  
สนทนาไดท้ังคําท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม  

๐๐๐ ๑๒๐  ภาษาไทยเบ้ืองตน                                      ๒ (๒-๐-๔) 
 (Basic Thai )  
 ศึกษาหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระหนวยเสียงวรรณยุกต  
หนวยคํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟง พูด อาน  
เขียนภาษาไทย ฟงคําสั่ง คําบรรยาย จดบันทึกเรื่องท่ีฟง พูด ทักทาย ขอบคุณ  
ขอโทษ ขออนุญาต แนะนําตัวเอง แนะนําผูอ่ืน บอกชื่อสิ่งของท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สนทนาไดท้ังคําท่ีแสดงความหมายรูปธรรมและนามธรรม 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๑ ภาษาไทยช้ันสูง                                           ๒ (๒-๐-๔) 
  (Advanced Thai)         
  ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียง
วรรณยุกต หนวยคํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย ฝกทักษะการฟงขาว
จากวิทยุ โทรทัศน การพูดวาทศิลป การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ การ
เขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันทในภาษาไทย   

๐๐๐ ๑๒๑  ภาษาไทยช้ันสูง                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 (Advanced Thai)      
 ศึกษาวิเคราะหหนวยเสียงพยัญชนะ หนวยเสียงสระ หนวยเสียง
วรรณยุกต หนวยคํา ระบบไวยากรณ ความหมายในภาษาไทย  ฝกทักษะการฟง
ขาวจากวิทยุ โทรทัศน การพูดวาทศิลป การอานหนังสือพิมพและตําราวิชาการ  
การเขียนบทความ และฝกแตงกาพย กลอน โคลง ฉันทในภาษาไทย   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบ้ืองตน                                         ๒ (๒-๐-๔)  
  ( Basic Chinese)      
  ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบ
ประโยค ฝกการอาน การเขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน                                  

๐๐๐ ๑๒๘  ภาษาจีนเบ้ืองตน                                     ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic Chinese)    
 ศึกษาโครงสรางของภาษาจีนในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และระบบ
ประโยค ฝกการอาน การเขียนภาษาจีน และการฝกสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน                                    

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนช้ันสูง                                            ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Advanced Chinese)     
   ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดย
อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน                                                  

๐๐๐ ๑๒๙ ภาษาจีนช้ันสูง                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced Chinese)   
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน เนนการสนทนาโดย
อาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน     
                

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๗๙ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน                                       ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Basic Japanese)     
  ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และ
ระบบประโยค ฝกการอาน เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน                         

๐๐๐ ๑๓๐  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Basic Japanese)            
 ศึกษาโครงสรางของภาษาญี่ปุน ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และ
ระบบประโยค ฝกการอาน เขียนภาษาญี่ปุน และการสนทนาโดยอาศัยขอมูลจาก
สถานการณปจจุบัน         

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง                                        ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Advanced Japanese)           
  ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนา
โดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน   

๐๐๐ ๑๓๑ ภาษาญ่ีปุนช้ันสูง                                    ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Advanced Japanese)          
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน เนนการสนทนา
โดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบ้ืองตน    
  ( Basic Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)   
  ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และ
ระบบประโยค ฝกการฟง-อาน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ
พ้ืนฐานท่ีนิยมใชในชีวิตประจําวัน                      

๐๐๐ ๑๓๕ ภาษาฮินดีเบ้ืองตน    
 ( Basic Hindi)  ๒ (๒-๐-๔)  
 ศึกษาโครงสรางของภาษาฮินดี ในเรื่องระบบเสียง ระบบคํา และ
ระบบประโยค ฝกการฟง-อาน-เขียน-สนทนาภาษาฮินดี และระบบไวยากรณ
พ้ืนฐานท่ีนิยมใชในชีวิตประจําวัน                   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีช้ันสูง   
  ( Advanced Hindi)   ๒ (๒-๐-๔)  
  ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฮินดี เนนการสนทนา  
โดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน    

๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาฮินดีช้ันสูง   
 ( Advanced Hindi)   ๒ (๒-๐-๔)     
 ฝกทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฮินดี เนนการสนทนา  
โดยอาศัยขอมูลจากสถานการณปจจุบัน 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
  (Thai Culture)   
  ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ 
การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย 

๐๐๐ ๒๑๑  วัฒนธรรมไทย  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Thai Culture)   
 ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม พัฒนาการของ
วัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม การอนุรักษ 
การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา 
ผลกระทบของวัฒนธรรมตางชาติตอวัฒนธรรมไทย 
 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๐ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๒๑๒  มนุษยกับอารยธรรม                                      ๒ (๒-๐-๔) 
  (Man and Civilization)    
  ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและพัฒนาการ
ของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพันธระหวางโครงสราง
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและตะวันตก ท่ีกอใหเกิด
ผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การแลกเปลี่ยนกันระหวาง
อารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมท้ังสองท่ีมีตอสังคม
และวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

๐๐๐ ๒๑๒  มนุษยกับอารยธรรม                                  ๒ (๒-๐-๔) 
 (Man and Civilization)    
 ศึกษาความเปนมาและพัฒนาการของมนุษย ตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน ความหมายของอารยธรรม บอเกิดและ
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกและตะวันตกในยุคตางๆ ความสัมพันธ
ระหวางโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันออกและ
ตะวันตก ท่ีกอใหเกิดผลกระทบและความคิดสรางสรรคในรูปแบบตางๆ การ
แลกเปลี่ยนกันระหวางอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตก และอิทธิพลของอารย
ธรรมท้ังสองท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา                                        ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Life and Psychology)  
  ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของ
จิตวิทยากับการดํารงชีวิต วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของ
สุขภาพจิตท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

๐๐๐ ๒๐๑  ชีวิตกับจิตวิทยา                                       ๒ (๒-๐-๔) 
 ( Life and Psychology)   
 ศึกษาพัฒนาการและองคประกอบของชีวิต ความสัมพันธของ
จิตวิทยากับการดํารงชีวิต วิเคราะหคุณสมบัติของจิตใจลักษณะตางๆ ผลของ
สุขภาพจิตท่ีมีตอพฤติกรรมของมนุษยและการดํารงอยูรวมกันในสังคมและ
สิ่งแวดลอม  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา            ๒ (๒-๐-๔) 
  (Physical Science and Technology)                                            
  ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตรในยุคสมัยตาง ๆ ความคิดเก่ียวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 

๐๐๐ ๒๔๑  วิทยาศาสตรกายภาพและประยุกตวิทยา         ๒ (๒-๐-๔)                                           
 (Physical Science and Technology)   
 ศึกษาหลักพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ประวัติและผลงานของ
นักวิทยาศาสตรในยุคสมัยตาง ๆ ความคิดเก่ียวกับเอกภพ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิม
ผลผลิต การขนสง การสื่อสาร เทคโนโลยีภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน  
วิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวัน พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
 
 
 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๑ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๒๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
  (Introduction to Computer and Information Technology) 
  ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร องคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร ซอฟตแวรประเภทตางๆ แพลตฟอรมคอมพิวเตอร ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและการบริหารขอมูล  
เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร 

๐๐๐ ๒๔๒  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ๒ (๒-๐-๔) 
 (Introduction to Computer and Information Technology) 
 ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของ
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร องคประกอบของคอมพิวเตอร ระบบดิจิทัล  
ภาษาคอมพิวเตอร ซอฟตแวรประเภทตางๆ แพลตฟอรมคอมพิวเตอร ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ ขอมูลและการบริหารขอมูล  
เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความ
ม่ันคงของระบบ จริยธรรมและสงัคมไซเบอร 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา                                              ๒ (๒-๐-๔) 
               (Peace Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง สันติภาพ
และปฏิบัติการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดและแนว
ปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและศาสนาตางๆ เพ่ือใหเกิดความรู
และความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ยนผานความขัดแยงและความรุนแรง 
อีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดองใหเกิดข้ึนในสังคม
พหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟงและอยูรวมกับศาสนาและชาติพันธุตางๆ  
อยางสันติสุข 

๐๐๐ ๒๖๔  สันติศึกษา                                              ๒ (๒-๐-๔) 
               (Peace Education) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรง 
สันติภาพและปฏิบัติการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี ซ่ึงประกอบดวยแนวคิด
และแนวปฏิบัติของนักสันติวิธีท้ังตะวันออก ตะวันตกและศาสนาตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความรูและความเขาใจในการปองกันแกไขและเปลี่ยนผานความขัดแยงและความ
รุนแรง อีกท้ังพัฒนาทักษะในกระบวนการการเสริมสรางความปรองดองใหเกิดข้ึน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีขันติธรรมในการฟงและอยูรวมกับศาสนาและชาติ
พันธุตางๆ อยางสันติสุข 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Good Governance)  
 ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 

๐๐๐ ๒๖๕ หลักธรรมาภิบาล                                     ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Good Governance) 
 ศึกษาความหมาย องคประกอบ ความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ๖ 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 
 
 
 
 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๒ 



 
วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต วิชาเลือก   ๑๒   หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผูนํา                                              ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Leadership) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลกัษณะและบทบาทของผูนํากับ
การใชการสื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรคคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา วิสัยทัศนผูนํา ผูนํากับ
การสรางความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรูภาวะผูนําตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคล
สําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคกรท้ังในประเทศและระดับโลกท่ีสามารถนํา
องคกรไปสูความสําเร็จและเกิดสันติสุขแกสังคมและชุมชนท้ังในประเทศและระดับ
โลก 

๐๐๐ ๒๖๖  ภาวะผูนํา                                               ๒ (๒-๐-๔) 
  ( Leadership) 
  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําท่ีนําการเปลี่ยนแปลงและ
สรางสรรคงานในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมถึงศึกษา คุณลกัษณะและบทบาทของผูนํา
กับการใชการสื่อสารท่ีเอ้ืออาทร ผูนํากับความเห็นท่ีถูกตองดีงามและความ
เปลี่ยนแปลงท่ีสรางสรรคคุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา วิสัยทัศนผูนํา ผูนํากับ
การสรางความสัมพันธแหงกรุณา โดยอาศัยองคความรูภาวะผูนําตามทฤษฎี
ตะวันตกและภาวะผูนําในทางพระพุทธศาสนา ถอดบทเรียนภาวะผูนําของบุคคล
สําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคกรท้ังในประเทศและระดับโลกท่ีสามารถนํา
องคกรไปสูความสําเร็จและเกิดสันติสุขแกสังคมและชุมชนท้ังในประเทศและระดับ
โลก 

คงเดิม 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๓ 



 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา 

กลุมวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) กลุมวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา       ๒๔     หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา       ๒๔     หนวยกิต 
นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๔ หนวยกิต 
ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต กลุมวิชา
พระพุทธศาสนาท่ัวไป ๑๒ หนวยกิต และกลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๔ หนวยกิต 

นิสิตทุกคณะตองศึกษาวิชากลุมพระพุทธศาสนา จํานวน ๒๔ หนวยกิต ประกอบดวยกลุม
วิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ๘ หนวยกิต กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป ๑๒ หนวย
กิต และกลุมวิชาวิปสสนาธุระ ๔ หนวยกิต 

๒.๑ กลุมวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๘  หนวยกิต ๒.๑ กลุมวิชาภาษาบาลีและพุทธศาสนา  ๘  หนวยกิต หมายเหตุ 
๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๗   พระไตรปฎกศึกษา    ๒(๒-๐-๔)  

 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๘   พระวินัยปฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก     ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๔๙   พระสุตตันตปฎก     ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก     ๒(๒-๐-๔)  ๐๐๐ ๑๕๐   พระอภิธรรมปฎก     ๒(๒-๐-๔)  
๒.๒ กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  ๑๒  หนวยกิต ๒.๒ กลุมวิชาพระพุทธศาสนาท่ัวไป  ๑๒  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๐   การปกครองคณะสงฆไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๑   ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๒   ธรรมนิเทศ    ๒(๒-๐-๔) 
๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) ๐๐๐ ๒๖๓   งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ๒(๒-๐-๔) 
๒.๓ กลุมวิชาวิปสสนาธุระ  ๔  หนวยกิต ๒.๓ กลุมวิชาวิปสสนาธุระ  ๔  หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๑๕๑   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔)  ๐๐๐ ๑๕๒   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒    ๑(๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔)  ๐๐๐ ๒๕๓   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓   (๒)(๑-๒-๔)  
๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๒๕๔   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๕   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕   (๒)(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) ๐๐๐ ๓๕๖   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   ๑(๑-๒-๔) 
๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔)  ๐๐๐ ๔๕๗   ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗   ๑(๑-๒-๔)  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๔ 



 
ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ  ๒.๑ วิชากลุมพระพุทธศาสนา 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุมพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมายเหตุ 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต 
๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎกศึกษา (Tipitaka Studies)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากําเนิด  ความเปนมา  และพัฒนาการของคัมภีร
พระไตรปฎก  การจําแนกโครงสรางและเนื้อหาสาระพระไตรปฎก  คําอธิบาย
โดยยอของพระอรรถกถาจารย การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ
อักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ความเปนมาของพระไตรปฎกใน
ประเทศไทยและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก 

๐๐๐ ๑๔๗  พระไตรปฎกศึกษา (Tipitaka Studies)         ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษากําเนิด  ความเปนมา  และพัฒนาการของคัมภีร
พระไตรปฎก  การจําแนกโครงสรางและเนื้อหาสาระพระไตรปฎก  คําอธิบาย
โดยยอของพระอรรถกถาจารย  การรักษาสืบทอดโดยมุขปาฐะและลายลักษณ
อักษร ลําดับคัมภีรทางพระพุทธศาสนา  ความเปนมาของพระไตรปฎกใน
ประเทศไทยและประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระไตรปฎก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปฎก  (Vinaya Pitaka)                  ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ  ความเปนมา  ความหมาย  โครงสรางของพระ
วินัยปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระท่ีสําคัญในคัมภีรมหาวิภังค  ภิกขุนี
วิภังค มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ  
และประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก 

๐๐๐ ๑๔๘  พระวินัยปฎก  (Vinaya Pitaka)                    ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ  ความเปนมา  ความหมาย โครงสรางของพระวินัย
ปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระท่ีสําคัญในคัมภีรมหาวิภังค  ภิกขุนีวิภังค 
มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ  และ
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาพระวินัยปฏก 

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก  (Suttanta Pitaka )           ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของ พระ
สุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหพระสูตรท่ีสําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหา
ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร  รวมท้ังประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ จากนิกายท้ัง  
๕ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

๐๐๐ ๑๔๙  พระสุตตันตปฎก  (Suttanta Pitaka )             ๒(๒-๐-๔) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของ พระ
สุตตันตปฎก เลือกศึกษาวิเคราะหพระสูตรท่ีสําคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหา
ปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมท้ังประเด็นสําคัญท่ีนาสนใจ จากนิกายท้ัง  ๕  
นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททก
นิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระ
อภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฏกท้ัง ๗  
คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม  คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน  

๐๐๐ ๒๕๐  พระอภิธรรมปฎก                                ๒(๒-๐-๔) 
 (Abhidhamma Pitaka) 
 ศึกษาประวัติ ความเปนมา ความหมาย โครงสรางของพระ
อภิธรรมปฎก เนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีนาสนใจในพระอภิธรรมปฏกท้ัง ๗  
คัมภีร โดยเนนใหเขาใจหลักปรมัตถธรรม คือ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน  

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๕ 



 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุมพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมายเหตุ 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต 
โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     โดยอาศัยอรรถกถาและฏีกาประกอบ     
๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเปนมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และ
ประโยชนของการปฏิบัตกิรรมฐาน อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปสสนา
ภูมิ ๖  สติปฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู  ไดแก  ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ 
๓  รูปฌาน ๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติและนําไปใช  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๑ ระยะ นั่งกําหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

๐๐๐ ๑๕๑  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑                            (๒)(๑-๒-๔) 
  (Buddhist Meditation I) 
 ศึกษาความเปนมา ความหมาย  หลักการ วิธีการ และประโยชน
ของการปฏิบัติกรรมฐาน อารมณของสมถกรรมฐาน ๔๐  วิปสสนาภูมิ ๖  สติ
ปฏฐาน  ๔  หลักธรรมท่ีควรรู  ไดแก  ภาวนา ๓  นิมิต ๓  สมาธิ ๓  รูปฌาน 
๔  อรูปฌาน ๔ วสี ๕  นิวรณ ๕  อุปกิเลส ๑๖  ใหมีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติและนําไปใช  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๑ ระยะ 
นั่งกําหนด  ๑  ระยะ หรือ  ๒ ระยะ   

คงเดิม 

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                                ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานใน
มหาสติปฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ท้ังแบบ สมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก สิกขา ๓ 
วิชชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๒ ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ  สงและสอบอารมณ  

๐๐๐ ๑๕๒  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation II) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปสสนาสติปฏฐานใน
มหาสติปฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานท้ัง
แบบ สมถยานิกะ และวิปสสนายานิกะ หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก สิกขา ๓ วิชชา 
๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ 
ระยะ นั่งกําหนด ๒ ระยะ สงและสอบอารมณ  

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                               (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหา
สติปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย ๕ หลักธรรมท่ีควรรูไดแก วิปลลาส ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดิน
จงกรม ๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ  
 
 

๐๐๐ ๒๕๓  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓                            (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation III ) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเวทนานุปสสนาสติปฏฐานในมหา
สติปฏฐานสูตร วิธีการปรับอินทรีย ๕ หลักธรรมท่ีควรรูไดแก วิปลลาส ๓ 
อภิญญา ๖ วิสุทธิ ๗ วิชชา ๘ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม 
๓ ระยะ นั่งกําหนด ๓ ระยะ สงและสอบอารมณ  
 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๖ 



 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุมพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมายเหตุ 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต 
๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                              ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหา
สติปฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมท่ี
ควรรูไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
โดยการเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ 

๐๐๐ ๒๕๔  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔                              ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation IV) 
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ในมหา
สติปฏฐานสูตร กระบวน การเกิดของไตรสิกขาและไตรลักษณ หลักธรรมท่ีควร
รูไดแก วิปสสนูปกิเลส ๑๐ วิปสสนาญาณ ๑๖ ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๔ ระยะ นั่งกําหนด ๔ ระยะ สงและสอบอารมณ 

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                              (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวธัมมานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับ
ของรูปนามตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ 
ระยะ สงและสอบอารมณ  

๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕                              (๒)(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation V) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวธัม
มานุปสสนาสติปฏฐานในมหาสติปฏฐานสูตร  กระบวนการเกิดดับของรูปนาม
ตามแนวปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมท่ีควรรู ไดแก โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ฝก
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งกําหนด ๕ ระยะ สง
และสอบอารมณ  

คงเดิม 

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตร
ท่ีเชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐานสูตร  เชน อปณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดย
การเดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ  

๐๐๐ ๓๕๖  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VI) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในพระสูตรท่ี
เชื่อมโยงกับมหาสติปฏฐานสูตร  เชน อปณณกสูตร  สติสูตร   อาการบรรลุ
มรรคผลและคุณธรรมของพระอริยบุคคล ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการ
เดินจงกรม ๖ ระยะ นั่งกําหนด ๖ ระยะ สงและสอบอารมณ  

คงเดิม 

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะ
ปฏิบัติฯ วิธีแกสภาวธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบ
กับมหาสติปฏฐานสูตร  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และ

๐๐๐ ๔๕๗  ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗                               ๑(๑-๒-๔) 
 (Buddhist Meditation VII) 
 ศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน สภาวธรรมท่ีเกิดดับในขณะปฏิบัติ
ฯ วิธีแกสภาวธรรมของสํานักปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบัน เปรียบเทียบกับมหา
สติปฏฐานสูตร  ฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม และนั่ง

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๗ 



 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุมพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมายเหตุ 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต 
นั่งกําหนด สงและสอบอารมณ  กําหนด สงและสอบอารมณ  
๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา                              ๒(๒-๐-๔)  
                (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ความสําคัญและลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ 
และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษา
ขบวนการและองคการใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและ
อนาคต 

๐๐๐ ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา                             ๒(๒-๐-๔)  
                (History of Buddhism) 
 ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ความสําคัญและลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของ
พระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเขาไปในนานาประเทศ และ
อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมท้ังศึกษา
ขบวนการและองคการใหมๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปจจุบันและอนาคต 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions)  
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณคาของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

๐๐๐ ๒๕๙ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา           ๒(๒-๐-๔) 
 (Buddhist Festival and Traditions)  
 ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
ความหมาย คุณคาของเทศกาลและพิธีกรรมนั้นๆ ใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration)  
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ต้ังแต
สมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ
ฉบับตางๆ  กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศท่ีสําคัญของคณะสงฆ   การ
ประยุกต การปกครองและการบรหิารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย 

๐๐๐ ๒๖๐  การปกครองคณะสงฆไทย                         ๒(๒-๐-๔) 
 (Thai Sangha Administration)  
 ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆไทย ตั้งแตสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับ
ตางๆ  กฎ ระเบียบ คําสั่งและประกาศท่ีสําคัญของคณะสงฆ  การประยุกต          
การปกครองและการบรหิารในปจจุบันสําหรับคณะสงฆไทย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลาย
ในภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญได
รจนาไวในภาษาอังกฤษ 

๐๐๐ ๒๖๑  ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                           ๒(๒-๐-๔) 
                 (Dhamma in English) 
 ศึกษาศัพทธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีนิยมใชกันแพรหลายใน
ภาษาอังกฤษ และหนังสือท่ีสําคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีนักปราชญไดรจนาไว
ในภาษาอังกฤษ 

คงเดิม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๘ 



 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) วิชากลุมพระพุทธศาสนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมายเหตุ 
วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต วิชากลุมพระพุทธศาสนา   ๒๔   หนวยกิต 
๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                ๒(๒-๐-๔) 
                (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย 

๐๐๐ ๒๖๒  ธรรมนิเทศ                                ๒(๒-๐-๔) 
                (Dhamma Communications) 
 ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ศิลปะการ
เขียนบทความ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเก่ียวกับการพูด การเทศนา 
การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใชสื่อประกอบการบรรยาย 

คงเดิม 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 ( Research and  Literary Works on Buddhism)  
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วิเคราะห
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท    
มังคลัตถทีปนีของพระสิริมังคลาจารย  กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม 
สังคีติยวงศของสมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถา
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส แกนพุทธศาสนของ
พุทธทาส  กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของ
พระพรหม คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารยพร รัตนสุวรรณ  
และงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๐๐๐ ๒๖๓  งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๒(๒-๐-๔) 
 ( Research and  Literary Works on Buddhism)  
 ศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนา และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  วิเคราะหวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีนาสนใจ เชน เตภูมิกถาของพญาลิไท  มังคลัตถทีปนีของ
พระสิริมังคลาจารย  กาพยมหาชาติของพระเจาทรงธรรม สังคีติยวงศของ
สมเด็จพระวันรัต (แกว) วัดพระเชตุพน  พระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  แกนพุทธศาสนของพุทธทาส    
กรรมทีปนีของพระพรหมโมลี  (วิลาส ญาณวโร) พุทธธรรมของพระพรหม 
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  พุทธวิทยาของอาจารยพร รัตนสุวรรณ  และ
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา  ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

คงเดิม 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๘๙ 



 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
---------------------------  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ การปรับ 
เปล่ียน 

หมาย
เหตุ ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไมนอยกวา    ๔๖ หนวยกิต  ๒.๒ วิชาชีพครู                   ไมนอยกวา    ๓๔ หนวยกิต   
 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หนวยกิต  ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๒ หนวยกิต   

๑. ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) ๑. ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) ปรับชั่วโมงและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) ๒. ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

๓. ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของ
มนุษย                              

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

วิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับหนวย
กิตและคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๕ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ๒(๑-๒-๓) 

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

วิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับชั่วโมง 

และคําอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๗ การพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

๕. ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรูและการจัดการ
ชั้นเรียน 

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

๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

๖. ๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

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

๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

๗. ๒๐๐ ๓๐๙ การวัดและประเมินการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) ๗. ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพผูเรียน ๓(๒-๒-๕) ปรับปรุงชื่อวิชา
โดยรวมเนื้อหาจาก

วิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับชั่วโมง

และคําอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๓๑๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ๒(๑-๒-๓) 

๘. ๒๐๐ ๓๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ๘. ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๐ 



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

เปล่ียน 
หมาย
เหตุ ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต ท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๖ หนวยกิต  ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ๑๒ หนวยกิต   

๙. ๒๐๐ ๔๑๒ ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑ ๒(๐-๔-๒) ๑๑. ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒(๑-๒-๓) ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๐ ๔๑๓ ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๒ ๒(๐-๔-๒) ๑๒. ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒(๑-๒-๓) ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑๑. ๒๐๐ ๕๑๔ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๖(๐-๑๘-๐) ๑๓. ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓  ๒(๐-๔-๒) ปรับชื่อวิชา ปรับ
หนวยกิต ปรับชั่วโมง

และคําอธิบาย
รายวิชา 

 

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

รายวิชา 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๑ 



 
ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๔ ป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
---------------------------  

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๒ วิชาชีพครู                  ไมนอยกวา    ๔๖ หนวยกิต ๒.๒ วิชาชีพครู                  ไมนอยกวา    ๓๖ หนวยกิต   

 ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๓๐ หนวยกิต ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หนวยกิต   

๑. ๒๐๐ ๑๐๑   ความเปนครูวิชาชีพ            ๓ (๒-๒-๕) 
 ( Professional Teacher) 
                พัฒนาการของวิชาชีพครู  สภาพงานครู คุณลักษณะของครู
ในศตวรรษท่ี ๒๑  มาตรฐานวิชาชีพครู  การพัฒนาครูใหมีความรอบรูใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน  ยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
ซ่ือสัตยสุจริต  มีจิตวิญญาณความเปนครู  จิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละ
ใหสังคม  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  
สามารถจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู  สรางความกาวหนาและพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางครูกับผูเรียน รูจักแสวงหา
และเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู รวมท้ังมีความรู
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู 

๒๐๐ ๑๐๑   ความเปนครูวิชาชีพ        ๓ (๓-๐-๖)
 ( Professional Teacher)                
                 รู เขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของวิชาชีพครู
และจิตวิญญาณความเปนครู สภาพงานครู บทบาทหนาท่ีของครู 
คุณลักษณะสําคัญของความเปนครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายเก่ียวกับครูและ
วิชาชีพครู เพ่ือการเปนครูท่ีมีสมรรถนะสูง มีความรอบรู ทันสมัย
และทันตอการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ประพฤติตนเปนแบบอยาง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถสงเสริมการเรียนรู ยอมรับ
ความแตกตางของผูเรียน และสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนทุกคน
เปนผูใฝเรียนรูและสามารถเรียนรูไดอยางท่ัวถึง  รวมถึงตระหนัก ถึง
ความสําคัญของการมีจิตอาสา การอุทิศตนและการมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีจิตอาสาและอุทิศตนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมท่ีอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน     

ปรับช่ัวโมงและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 
             ความสําคัญของภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษา
บาลีเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอสังคมปจจุบันและการดําเนิน
ชีวิต การยอมรับและการอดทนตอความแตกตางและความหลากหลายของ

๒๐๐ ๑๐๒   ภาษาและวัฒนธรรม      ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                
                (Language and Culture) 
             รู เขาใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของภาษา ไทย 
วัฒนธรรมไทย การสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ มีทักษะการฟง การพูด 
การอาน การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถ

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๒ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วัฒนธรรม การใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ ฝก
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง   

วิเคราะหอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท่ีสงผลกระทบตอ
สังคมและการดําเนินชีวิตเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาความเปนครูมือ
อาชีพ รวมท้ังสามารถใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน
อยางสันต ิ  

๓. ๒๐๐ ๑๐๔ จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย   ๒ (๑-๒-๓)                        
            (Developmental Psychology and Human Learning) 
                 หลักพัฒนาการของมนุษย ทฤษฎีพัฒนาการ พัฒนาการทาง
กาย สังคม จิตใจ และการรูคิดจากวัยแรกเกิดจนถึงวัยรุน ปจจัยท่ีสงผลตอ
พัฒนาการและการเรียนรู ธรรมชาติของสมอง การเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรู ทฤษฎกีารเรียนรู รูปแบบการเรียนรู ( Learning Styles) การใช
หลักการทางจิตวิทยาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและแกไขปญหาของเด็กท่ี
เรียนหนังสือไมได บทบาทของครูและโรงเรียนตอการพัฒนาสมองและการ
เรียนรู 

๒๐๐ ๑๐๓   จิตวิทยาสําหรับครู               ๓ (๒-๒-๕)  
  ( Psychology for Teachers) 
 รูและเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
และการแนะแนว การใหคําปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือให
สามารถ ใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว ในการ
ชวยเหลือ ดูแล และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ โดย
คํานึงถึงวิธีการเรียนรู (Learning styles) ความตองการ ความสนใจ 
และความถนัดของผูเรียนรวมท้ังสามารถรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับ
หนวยกิตและ

คําอธิบายรายวิชา 

 

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

  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพ้ืนฐานและ
จิตวิทยาการศึกษา ความแตกตางระหวางบุคคล การคิด เชาวนปญญา  
ความถนัด การสรางแรงจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว การแนะแนวใน
สถานศึกษา ฝกการใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ การใหคําปรึกษาเพ่ือ
ชวยเหลือผูเรียนใหรูจักและเขาใจตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๓ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ๒๐๐ ๑๐๓  ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา    ๓ (๓-๐-๖) 
 (Philosophy and Ethics in Education) 
                 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  
พุทธปรัชญา หลักจริยธรรม และหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพทางการศึกษา วิเคราะหทฤษฎี
การศึกษาและทฤษฎีทางจริยธรรมท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาใน
ประเทศตะวันตกและประเทศไทย กลวิธีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางจริยธรรมและการพัฒนาท่ียั่งยืน           

๒๐๐ ๒๐๔  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              
 (Educational Philosophy and Curriculum Development)  
 รูและ เขาใจ แนวคิดทฤษฏีทางปรัชญาการศึกษา 
วิเคราะหความเชื่อมโยงของปรัชญาการศึกษา พุทธปรัชญา ทฤษฏี
หลักสูตร แนวคิดทางศาสนา  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดการศึกษาไทย และสามารถบูรณาการเพ่ือใชใน
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร รวมท้ังสามารถนํา
หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับ
ช่ัวโมง และ

คําอธิบายรายวิชา 

 

 ๒๐๐ ๒๐๗  การพัฒนาหลักสูตร        ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                              
 (Curriculum Development)  
 ความสําคัญของหลักสูตร หลักการ และแนวคิดในการจัดทํา
หลักสูตร แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรไทยและตางประเทศ ประเภทของ
หลักสูตร ปจจัยและพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ฝกปฏิบัติ การ
ประเมินหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรเชิงสมรรถนะ ( Competency-
based curriculum) และการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
หลักสูตร 

๕. ๒๐๐ ๒๐๘ การออกแบบการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน ๓ (๒-๒-๕)    
              (Learning Design and Classroom Management)   
           หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ทฤษฎแีละรูปแบบการ
จัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน
และการจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียน

๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน  ๓ (๒-๒-๕) 
           (Learning Design and Classroom Management)   
           รู เขาใจ  และวิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการ
ออกแบบการเรียนรู บูรณาการความรู หลักสูตร ศาสตรการสอน 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรู
และยุทธวิธีการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  การบริหารจัดการและสราง

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๔ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวม การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา ฝกออกแบบการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดลงมือทํา ( Active learning) คิด
วิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหา รวมท้ังฝกการจัดทําแผนการเรียนรู
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง  

บรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู เพ่ือบูรณา
การความรูท้ังมวลไปใชในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู ท่ี
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  รวมท้ังสามารถ จัดทําแผนการเรียนรูแบบ
ลงมือทํา ( Active Learning) และแผนการเรียนรูเชิงปฏิสัมพันธ 
(Interactive Learning) ท่ีประยุกตใชไดจริงในสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 

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

๒๐๐ ๒๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓ (๒-๒-๕)                   
(Innovation and Information Technology in Education) 
 รูและเขาใจ แนวคิด ทฤษฏีและความสําคัญของ
นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สามารถใชนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและ การ
จัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู  และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

๗. ๒๐๐ ๓๐๙   การวัดและประเมินการเรียนรู    ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning Assessment) 
            หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู การประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การสอบภาคปฏิบัติและการสราง
เกณฑการประเมิน การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน การนําผลการวัด
และประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน ฝกปฏิบัติการสรางและการใช
เครื่องมือวัด การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การใหคะแนนและการ
ตัดสินผลการเรียน   
 

๒๐๐ ๓๐๗  การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพผูเรียน  ๓ (๒-๒-๕) 
 (Learning and Learner Assessment) 
            รู เขาใจ และวิเคราะห แนวคิดทฤษฏี หลักการและ
กระบวนการวัดประเมินการเรียนรู เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลการเรียนรูแบบตางๆ การออกแบบ สราง การพัฒนาและ
เลือกใชเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินการเรียนรู การตัดสินผลการ
เรียนรูของผูเรียนท้ังเปนรายบุคคลและชั้นเรียน โดยคํานึงถึง
มาตรฐานทางจริยธรรมและคุณภาพของการวัดประเมิน ความ
เหมาะสมกับบริบทชั้นเรียนและความแตกตางระหวางผูเรียน เพ่ือให
สามารถออกแบบการวัดประเมินการเรียนรู  สําหรับแกปญหาและ

ปรับปรุงช่ือวิชา
โดยรวมเนื้อหา

จากวิชาเดิมเปน ๑ 
รายวิชา ปรับ
ช่ัวโมงและ

คําอธิบายรายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๕ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒๐๐ ๓๑๑  การประกันคุณภาพการศึกษา          ๒  (๑-๒-๓) 
               ( Quality Assurance in Education)   
                หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู รวมท้ัง
การจดักิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

พัฒนาผูเรียน  ออกแบบและดําเนิน การเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา   

๘. ๒๐๐ ๓๑๐  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         ๓ (๒-๒-๕)  
  (Research for Learning Development) 
                แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย  รูปแบบการวิจัย  
กระบวนการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
จรรยาบรรณนักวิจัย  การนําผลวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  ฝก
ปฏิบัติการทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน รวมท้ัง
นําเสนอผลการวิจัย 
 

๒๐๐ ๔๐๘  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู         ๓ (๒-๒-๕)  
  (Research for Learning Development) 
                รูและเขาใจ ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
วิธีวิทยาการวิจัยรูปแบบตางๆ เนนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางเครื่องมือเพ่ือ
ใชในการวิจัย สถิติเบื้องตนท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือนําไปใชในการทําวิจัย
สําหรับแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 

 ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๖ หนวยกิต ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒ หนวยกิต   

๙. ๒๐๐ ๔๑๒   ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๑  ๒ (๐-๔-๒)  
                (Professional Experiences 1) 
 ศึกษาและสังเกตเก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน  
การบริหารจดัการในโรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรูในสภาพ
หองเรียน ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการ
สอนท่ีหลากหลาย การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน ศึกษาผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชแกปญหาและ

๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑        ๒ (๑-๒-๓)  
                (Practicum in School 1) 
 รู เขาใจ และศึกษาสังเกตสภาพแวดลอมท่ัวไปของ
โรงเรียน สภาพงานครู การจัดการเรียนรูในสภาพหองเรียน เพ่ือ
นํามาวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครูถอดบทเรียนจากประสบการณ
การเรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการ
เรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับเปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการ

ปรับช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๖ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พัฒนาผูเรียน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการศึกษาสังเกตเม่ือสิ้นสุด
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

๑๐. ๒๐๐ ๔๑๓   ฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน ๒  ๒ (๐-๔-๒) 
 ( Professional Experiences 2)   
 พัฒนาความเปนครูมืออาชีพโดยฝกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผูเรียน และฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลองตามแผน  
สังเกตการสอนของเพ่ือน ทดลองปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา  
รวมท้ังแกปญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
บันทึกขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒        ๒ (๑-๒-๓) 
 ( Practicum in School 2)   
                รูและเขาใจการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและ
เทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน เพ่ือนําไป ฝกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ในสถานการณจําลอง และ ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ี
เลี้ยงในสถานศึกษาสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงโดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ปรับช่ือวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑๑. ๒๐๐ ๕๑๔   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑     ๖ (๐-๑๘-๐) 
               (Teaching Internship 1)  
                 บูรณาการความรูในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสูการ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใชกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ได สามารถวัดและ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน ศึกษาและทําวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจาก
สถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนเม่ือ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

๒๐๐ ๓๑๑   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓       ๒ (๐-๔-๒) 
               (Practicum in School 3)  
                ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผนออกแบบเนื้อหา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล
ตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชา เอก แกปญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน บันทึกขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝก
ปฏิบัติวิชาชีพเขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูใน
สถานศึกษาไปประเมินสะทอนเปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เก่ียวกับการปฏิบัติ วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ปรับช่ือวิชา ปรับ
หนวยกิต ปรับ

ช่ัวโมงและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๗ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง   
๑๒. ๒๐๐ ๕๑๕   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒    ๖ (๐-๑๘-๐) 

             (Teaching Internship 2)  
                บูรณาการความรูในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสูการ
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกโดยใชกลยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิด
วิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ  ได สามารถวัดและ
ประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน  สามารถประเมิน ปรับปรุง 
และทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย
จากสถานศึกษา สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติการสอน
เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา   

๒๐๐ ๔๑๒   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา       ๖ (๐-๑๘-๐) 
             (School Internship)  
                 ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถ บูรณา
การความรูในวิชาชีพครูและวิชาเอกสูการปฏิบัติการสอนโดยใชกล
ยุทธการสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรค
สิ่งใหมๆได สามารถวัดและประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา รวมมือกับผูปกครอง และชุมชนใน
การพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติ การสอนใน
สถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ปรับช่ือวิชา  
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๘ 



 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาเอก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา   ๗๘  หนวยกิต ๒.๓ วิชาเฉพาะสาขา  ไมนอยกวา   ๖๐  หนวยกิต   
 ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๘  หนวยกิต ๒.๓.๑ วิชาเอก  ๖๐  หนวยกิต   
 ๑) วิชาบังคับ ๔๘ หนวยกิต ๑) วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต   
๑. ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน                 ๓(๓-๐-๖)  ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมสมัยใหม ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

 

๒. ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                                  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรรวมสมัย ๓(๓-๐-๖) ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห                        ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตรไทย เชิงวิเคราะห ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัสและคําอธิบาย
รายวิชา 

 

๔. ๒๐๓  ๓๑๐  ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๔  ภูมิศาสตรประเทศไทย  ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

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

ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

๖. ๒๐๓  ๓๐๘ ประวัติศาสตรโลก                                        ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร รวมสมัย ๓(๓-๐-๖)  ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๗. ๒๐๓  ๓๑๖  การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๓๐๗  วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบายรายวิชาและ

จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจากกลุม
วิชาการสอน

วิชาเอก 

๘. ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตรเบ้ืองตน                                     ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๐๘ ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร ๓(๓-๐-๖) ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๙. ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปลความหมายแผนท่ี   ๓(๒-๒-๕) ๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยภีูมิศาสตรสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) ปรับชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๓  ๔๒๓ การเรียนรูหนาท่ีพลเมือง ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖)  ปรับรหัส ชื่อวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

 

๑๑. ๒๐๓  ๓๑๔ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   ๒(๑-๒-๓)  ๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   ๒(๑-๒-๓)  ปรับรหัสและคําอธิบาย
รายวิชา  

ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

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

ปรับรหัส และจํานวน
หนวยกิต 

 

ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๙๙ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

ยายมาจากกลุม
วิชาเลือก 

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

 

 ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต ๒) วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต   
๑๕. ๒๐๓  ๔๓๐ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 
และแยกเปน ๒ 

รายวิชา 

 

๑๖.  ๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 
และแยกเปน ๒ 

รายวิชา 

 

๑๗. ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตรกายภาพ  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตรกายภาพ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

 

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

 

๑๙. ๒๐๓  ๔๔๐ ศาสนาสัมพันธ  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา ยายมาจาก
กลุมวิชาเลือก

วิชาเอก 

๒๐. ๒๐๓  ๔๒๗    ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส คําอธิบาย
รายวิชา และจํานวน

หนวยกิต 

 

๒๑. ๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตรทองถ่ิน  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๑ ทองถ่ินศึกษา ๒(๑-๒-๓) 
 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบายรายวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

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

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

๒๓. ๒๐๓  ๒๐๔ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๒๓ ประชากร กับสิ่งแวดลอม ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบายรายวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

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

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๐ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕. ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตรเอเชีย  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตรเอเชีย  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายจากวิชา
บังคับ 

๒๖. ๒๐๓  ๓๑๕ ประวัติศาสตรอเมริกา  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตรอเมริกา  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

 

๒๗. ๒๐๓  ๔๒๒ จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม                 ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม                 ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายจากวิชา
บังคับ 

๒๘. ๒๐๓  ๔๒๔ ภูมิศาสตรโลก  ๓(๓-๐-๖)  ๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตรโลก  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายจากวิชา
บังคับ 

๒๙. ๒๐๓  ๔๒๖  การปกครองสวนทองถ่ิน  ๓(๓-๐-๖)  ๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองสวนทองถ่ิน  ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

 

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

จํานวนหนวยกิต 
ยายจากวิชา

บังคับ 

๓๑. ๒๐๓  ๔๔๑   การใชสื่อทางสังคมศึกษา                            ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๓๓๐   การใชสื่อและเทคโนโลยทีางสังคมศึกษา             ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส และชื่อวิชา  
๓๒. ๒๐๓  ๔๔๕ ภาวะผูนําทางการศึกษา            ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผูนําทาง สังคม            ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

 

๓๓. ๒๐๓  ๔๔๖ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธสําหรับครู ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส ชื่อวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

 

 ๒.๓.๓ วิชาเลือกวิชาเอก ไมนอย  ๔  หนวยกิต    
๓๔. ๒๐๓  ๔๓๖ สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔)  ยกเลิกรายวิชา  
๓๕. ๒๐๓  ๔๔๒ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                       ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส และ

คําอธิบายรายวิชา 
 

๓๖. ๒๐๓  ๔๓๓   การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๓๗   การจัดการทรัพยากรทองถ่ิน ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัส และ
คําอธิบายรายวิชา 

 

 กลุมวิชาประวัติศาสตร    
๓๗. ๒๐๓  ๓๑๗  ประวัติศาสตรยุโรป ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตรยุโรป ๒(๒-๐-๔) ปรับรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 
 

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

 

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

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๑ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

จํานวนหนวยกิต 
 

๔๑. ๒๐๓  ๔๓๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓(๒-๒-๕)  ยกเลิกรายวิชา  
๔๒. ๒๐๓  ๔๓๕   สิ่งแวดลอมและประชากร  ๓(๓-๐-๖)  ยกเลิกรายวิชา  
๔๓. ๒๐๓  ๔๔๓ สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน  ๒(๒-๐-๔) ๒๐๓  ๔๔๐ ภูมิปญญาทองถ่ิน  ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัส ชื่อวิชา 

คําอธิบายรายวิชา และ
ชั่วโมงสอน 

 

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร    
๔๔. ๒๐๓  ๔๓๗ เศรษฐกิจพอเพียง  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และ

จํานวนหนวยกิต 
 

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

จํานวนหนวยกิต 
 

๔๖. ๒๐๓  ๔๓๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒(๑-๒-๓) ปรับรหัสวิชา และลด
หนวยกิต 

 

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

 

๔๘.  ๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีกับความสัมพันธยุคดิจิทัล ๒(๒-๐-๔) วิชาใหม  
 ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  

(เลือกจากวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต  
(เลือกจากวิชาเลือกวิชาเอก หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  

  

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๒ 



 
ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต วิชาบังคับ ไมนอยกวา ๔๐ หนวยกิต   
๑. ๒๐๓  ๒๐๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน         ๓(๓-๐-๖)

 (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 ความรูเบ้ืองตนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสรางและลักษณะของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุมทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการ
ทางสังคม การจัดลําดับช้ันทางสังคม สถาบันและบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุ พฤติกรรมการอยูรวมกัน ปญหาสังคมและ
แนวทางแกไข  

๒๐๓ ๒๐๑  สังคมสมัยใหม                                        ๓(๓-๐-๖) 
(Contemporary Society) 
ความรูเบ้ืองตนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  แนวคิดและ

ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  โครงสรางและลักษณะของสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ตอการศึกษาเรื่องสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม 
สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม  ความสัมพันธของคนในสังคม
วัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัล  การ นําเอาความรูทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาไปประยุกตใชในสังคม สมัยใหมและนําไปสูการแกไขปญหาทาง
สังคม 

ปรับชื่อวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

๒. ๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน                          ๓(๓-๐-๖)
 (Introduction to Economics) 
 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตรจุลภาคและมห
ภาค การบริโภค การผลิต การตลาด การออมและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
นโยบายการเงินและการคลัง วิเคราะหกลไกทางเศรษฐกิจในระบบปดและระบบเปด  
การพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ ขอตกลง
เสรีทางการคา ( FTA) ทุนขามชาติ การคาตางตอบแทน ตลาดทุน วิสาหกิจชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ใหผูเรียนลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมดาน
เศรษฐกิจและการประยุกตใช โดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะหสามารถนําไปปรับใช
ในวิชาชีพ 

๒๐๓  ๒๐๒ เศรษฐศาสตรรวมสมัย                      ๓(๓-๐-๖)
 (Contemporary Economy) 
                     ความหมาย ขอบเขต หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี ทาง
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค การผลิต การบริโภค อุปสงค 
อุปทาน การออม  การลงทุนของภาครัฐและเอกชน รายไดประชาชาติ  
นโยบายของรัฐดานเศรษฐกิจ  การคาระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ วิเคราะหกลไกทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ  วิเคราะหสภาพ
เศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ใหผูเรียน
ลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมดานเศรษฐกิจและการประยุกตใช โดยเนน
กระบวนการคิดวิเคราะห สามารถนําไปปรับใชในวิชาชีพ 
 
 
 
 

ปรับชื่อวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๓ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห                ๓(๓-๐-๖)  
 (Analytical History of Thailand) 
 วิวัฒนาการชาติไทยดานการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม
และวัฒนธรรม  และความสัมพันธกับตางประเทศ สมัยกอนประวัติศาสตร  สมัย
สุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร  และสถานการณชาติไทยใน
ปจจุบันในเชิงวิเคราะห โดยวิธีการทางประวัติศาสตร 

๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห                    ๓(๓-๐-๖)  
 (Analytical History of Thailand) 
 วิธีการทางประวัติศาสตร  วิวัฒนาการชาติไทยดานการเมือง
และการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และความสัมพันธกับ
ตางประเทศ สมัยกอนประวัติศาสตร  สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทร และสถานการณชาติไทยในปจจุบันในเชิงวิเคราะห  

ปรับรหัส และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

๔. ๒๐๓  ๓๑๐ ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห ๓(๓-๐-๖)  
 (Analytical Geography of Thailand) 
 ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยท้ังทางดานท่ีตั้ง
อาณาเขต ลักษณะทางดานกายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากร การ
วิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคม
ขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน เพ่ือศึกษา
และวิเคราะหตามสภาพจริง 

๒๐๓  ๒๐๔ ภูมิศาสตรประเทศไทย     ๓(๓-๐-๖) 
 (Geography of Thailand) 
 แนวคิดเก่ียวกับภูมิศาสตรภูมิภาค  การ วิเคราะหสภาพ
ภูมิศาสตรของประเทศไทยท้ังทางดานท่ีตั้ง  อาณาเขต ลักษณะทางดาน
กายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากร การวิเคราะหความสามารถใน
การผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และ
การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน เพ่ือศึกษาและ
วิเคราะหตามสภาพจริง 

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

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

๒๐๓  ๓๐๕ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม      ๓(๓-๐-๖)
 (Buddhism and Social Development) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาสังคมตามแนว ทาง
พระพุทธศาสนา  ท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

ยายมาจาก
กลุมวิชา

เลือก 

๖. ๒๐๓  ๓๐๘ ประวัติศาสตรโลก ๓(๓-๐-๖)  
 (The World History) 
 การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรสากล อารยธรรมและ
ประวัติศาสตรกลุมประเทศเอเชีย กลุมประเทศออสเตรเลียและหมูเกาะในมหาสมุทร
แปซิฟก กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศอเมริกาเหนือ กลุมประเทศอเมริกาใต และ
กลุมประเทศแอฟริกา เนนวิวัฒนาการดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

๒๐๓  ๓๐๖ ประวัติศาสตร รวมสมัย     ๓(๓-๐-๖) 
 (Contemporary History) 
 พัฒนาการประวัติศาสตรรวมสมัยตั้งแตหลังสงครามโลก ครั้งท่ี 
๒ จนถึงปจจุบัน โดยเนนการศึกษาวิเคราะหถึงสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
อันมีผลกระทบตอสังคมโลกโดยรวม 
 
 
 
 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๔ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. ๒๐๓  ๓๑๖ การสอนสังคมศึกษา  ๓(๒-๒-๕)
 (Teaching Social Studies) 
                   ความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา การ
วิเคราะหหลักสูตร เพ่ือจัดประสบการณการเรียนรูสังคมศึกษา การพัฒนาสื่อการสอน
สังคมศึกษาเทคนิคและกระบวนการสอนสังคมศึกษา การวัดผลและการประเมินผล
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

 ๒๐๓  ๓๐๗   วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา          ๒(๑-๒-๓) 
                  (Science of Social Studies Learning Management) 
                    ทฤษฏีการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาสมัยใหม  วิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะหแบบเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทาง
สังคมศึกษาเพ่ือสอดคลองบริบทชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู
สังคมศึกษาสูการปฏิบัติในช้ันเรียน การวัดผลและประเมินผลการจัดการ
เรียนรูสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบาย

รายวิชา และ
จํานวนหนวยกิต  

ยายมาจาก
กลุม

วิชาการ
สอน

วิชาเอก 

๘. ๒๐๓  ๓๐๗ รัฐศาสตรเบ้ืองตน                                ๓(๓-๐-๖)                  
 ( Introduction to politics) 
                   ความหมาย  ขอบขายและปรัชญาของรัฐศาสตร  ทฤษฎี แนวคิดและ
อุดมการณทางการเมือง ทฤษฎีความขัดแยง ระบบและลัทธิทางการเมือง อํานาจทาง
การเมือง รูปแบบการปกครอง  อุดมการณทางการเมืองของไทย  พรรคการเมืองไทย  
สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การเมือง
ระดับทองถ่ิน   

๒๐๓  ๓๐๘ ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร                          ๓(๓-๐-๖)              

 ( General Knowledge in Political Sciences) 
 ความหมาย  ขอบขายและปรัชญาของรัฐศาสตร  แนวคิด
ทฤษฎีความขัดแยงและอุดมการณทางการเมือง  ระบบและลัทธิทางการเมือง  
อํานาจทางการเมือง รูปแบบการปกครอง การเลือกตั้ง สิทธิเสรีภาพและการมี
สวนรวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

๙. ๒๐๓  ๓๐๙    เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปลความหมายแผนท่ี ๓(๒-๒-๕)       
 (Mapping Technology and Reading the map) 
                  พ้ืนฐานความรูทางการอาน การแปลความหมายและเขียนแผนท่ี การ
เก็บขอมูลและการแสดงขอมูลท้ังทางกายภาพและสิ่งแวดลอมในแผนท่ี  ตลอดจน
เทคนิคการใชเครื่องมือและนวัตกรรมในการสรางแผนท่ี  การใชภาพถายดาวเทียม 
ภาพถายทางอากาศและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรการเลือกใชแผนท่ีท่ี
เหมาะสม ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การฝกปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๓๐๙ เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ                    ๓(๒-๒-๕) 
 (Geo-informatic Technology) 
 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การใชแผนท่ี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร หลักการรับรูระยะไกล ( Remote Sensing) และระบบกําหนด
ตําแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม (G PS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) แผนท่ีบนเครือขายอินเตอรเน็ต ตลอดจน การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
การฝกปฏิบัติภาคสนามโดยการประยุกตใชโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับภูมิ
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน และวิทยาการสอนภูมิสารสนเทศ 

ปรับชื่อวิชา และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

๑๐. ๒๐๓  ๔๒๓ การเรียนรูหนาท่ีพลเมือง ๓(๓-๐-๖)  
 ( Civics Learning)  
 สิทธิมนุษยชน บทบาท หนาท่ี สิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของพลเมือง 
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก การเปนพลเมืองดีตามระบบ

๒๐๓  ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม    ๓(๓-๐-๖) 
 ( Citizens and Social Development) 
                     สิทธิมนุษยชน บทบาท หนาท่ี สิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของ
พลเมือง คุณลักษณะพลเมือง ท่ีเขมแข็ง ของประเทศชาติและสังคมโลก การ

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๕ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ลักษณะท่ีดีของคนไทยการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนา การอยูรวมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลาย  และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

เปนพลเมืองดีตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมขุ 
ลักษณะท่ีดีของคนไทยการประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนา การอยูรวมกันใน
สังคมท่ีมีความหลากหลายการเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

๑๑. ๒๐๓  ๓๑๔ สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒(๑-๒-๓)
 (innovation Teaching Media in Social Studies) 
  ความรูเบ้ือ งตนเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การสรางสื่อ
บทเรียนโดยใชวัสดุในทองถ่ินและการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนรวม ประเภทของสื่อ
ท่ีเหมาะสม การใชสื่อและการพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา การผลิตสื่อและ 
การประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา  

๒๐๓  ๓๑๑ สื่อและ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา      ๒(๑-๒-๓)      
                 (Media and Innovation in Teaching Social Studies) 
 ความรูเบ้ือ งตนเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  วิเคราะห 
ออกแบบ ผลิต ทดลอง ประเมิน การนําไปใชและการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การสอนสังคมศึกษา 

ปรับรหัส และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

ยายมาจาก
กลุมวิชา
เลือก 

๑๒. ๒๐๓  ๔๓๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๒(๒-๐-๔)                       
 ( English for Social Studies)  
  ความสําคัญของภาษาอังกฤษตอสาขาวิชาสังคมศึกษา คําศัพท
ภาษาอังกฤษครอบคลุมเน้ือหาแขนงหลักทางสังคมศาสตร ไดแก คือ ศัพทศาสนา
และปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และ
เศรษฐศาสตร การฟง อาน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจําวัน และระดับวิชาการ 

๒๐๓  ๓๑๒ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา ๓(๓-๐-๖)                      
 ( English for Social Studies)  
  ความสําคัญของภาษาอังกฤษตอสาขาวิชาสังคมศึกษา คําศัพท
ภาษาอังกฤษครอบคลุมเน้ือหาแขนงหลักทางสังคมศาสตร ไดแก คือ ศัพท
ศาสนาและปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร  รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคม
วิทยา และเศรษฐศาสตร การฟง อาน พูด และเขียนในระดับชีวิตประจําวัน 
และระดับวิชาการ 

ปรับรหัส และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจาก
กลุมวิชา
เลือก 

๑๓. ๒๐๓  ๔๒๙ สัมมนาสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓)
 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานท่ีเปนกรณีศึกษา
ดานสังคมศึกษา การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพ่ือพัฒนาทักษะรวมกัน 
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

๒๐๓  ๔๑๓ สัมมนาสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)
 (Seminar on Social Studies) 
 รูปแบบ วิธีการจัดการสัมมนา การศึกษานอกสถานท่ีเปน
กรณีศึกษาดานสังคมศึกษา  การจัดกิจกรรมสัมมนาสังคมศึกษาโดยนิสิตเพ่ือ
พัฒนาทักษะรวมกัน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

๑๔. ๒๐๓  ๔๓๑ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖)
 (Independent Study in Social Studies) 
 คนควาวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ท่ีสามารถนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาหรือผสมผสานทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกตใชไดจริงในเชิงปฏิบัติและใน
กิจการทางพระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 

๒๐๓  ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖)
 (Independent Study in Social Studies) 
  คนควาวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา  ท่ีสามารถนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาหรือผสมผสานทฤษฎีอ่ืนๆ ไปประยุกตใชไดจริงในเชิง
ปฏิบัติและในกิจการทางพระพุทธศาสนา  ผานกระบวนการเรียนรูโดยใชการ
วิจัยเปนฐาน ( Research Based Learning) โดยความเห็นชอบและ

ปรับรหัสวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๖ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  
 วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต   
๑๕. ๒๐๓  ๔๓๐ ภาษาอังกฤษสําหรับครู ๒(๒-๐-๔)                 

 (English  for Teachers) 
                ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการพูด ฟง อาน และเขียนใน
ชีวิตประจําวัน ทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรูในช้ันเรียน การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในศตวรรษท่ี ๒๑ และการใชภาษอังกฤษในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เขาใจศัพทภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับการศึกษาและคํายอตาง ๆ เพ่ือพัฒนาให
ผูเรียนมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดตอสื่อสารได  

๒๐๓  ๒๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรับครู สังคมศึกษา ๑ ๒(๒-๐-๔)                 
                  (English for Teachers Social Studies 1) 
                อานจับใจความสําคัญของขอความท่ัวๆ ไป อานรายงานอยาง
งายสําหรับหัวขอท่ีคุนเคยและเขียนในประเด็นท่ีคุนเคยหรือมีความสนใจ 
บรรยายประสบการณ เหตุการณ ความคิดฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ 
ได โตตอบกับผูท่ีพูดภาษาอังกฤษเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคย สื่อสารเรื่องท่ีงาย
และเปนกิจวัตรท่ีตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลโดยตรงและไมยุงยากเก่ียวกับสิ่ง
ท่ีคุนเคยหรือทําเปนประจําการสื่อสารในสถานท่ีทํางานและการฝกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณตางๆ  

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบาย

รายวิชา และแยก
ออกเปน ๒ 
รายวิชา 

 

๑๖.  ๒๐๓  ๓๑๖ ภาษาอังกฤษสําหรับครู สังคมศึกษา ๒ ๒(๒-๐-๔)                 
                  (English for Teachers Social Studies 2) 
                ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการนําเสนอ โดยเช่ือมโยง
หัวขอท่ีคุนเคยหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับความสนใจได บรรยายความรูสึกท่ีมีตอ
หัวขอเหลาน้ัน และถามความคิดเห็นของผูอ่ืน เขียนเก่ียวกับหัวขอท่ีคุนเคยได
หลากหลาย เชน ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝนและเขียน
จดหมายท่ีเปนรูปแบบมาตรฐานเก่ียวของกับเรื่องท่ีสนใจ  

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบาย

รายวิชา และแยก
ออกเปน ๒ 
รายวิชา 

 

๑๗. ๒๐๓  ๓๐๖ ภูมิศาสตรกายภาพ  ๓(๓-๐-๖)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเน่ืองจากความสัมพันธ
ระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ( Lithosphere) อุทกภาค ( Hydrosphere)บรรยากาศ 
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  

๒๐๓  ๓๑๗ ภูมิศาสตรกายภาพ  ๒(๒-๐-๔)
 (Physical Geography) 
 สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเน่ืองจากความสัมพันธ
ระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ( Lithosphere) อุทกภาค ( Hydrosphere) 
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere)  

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

๑๘. ๒๐๓  ๓๒๑ พุทธวิธีการสอน  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะหหลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจา การวิเคราะห
ธรรมชาติของผูเรียน คุณสมบัติของผูสอน วัตถุประสงคในการสอน เทคนิคและ

๒๐๓  ๓๑๘ พุทธวิธีการสอน ๒(๑-๒-๓)
 (Buddha’s Teaching Methods) 
 วิเคราะหหลักและวิธีการสอนของพระพุทธเจา การวิเคราะห
ธรรมชาติของผูเรียน คุณสมบัติของผูสอน วัตถุประสงคในการสอน เทคนิคและ

ปรับรหัสวิชา 
และชั่วโมงสอน 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๗ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบพุทธวิธี  วิธีการสอนตามแนวพุทธวิธี กระบวนการออกแบบการสอนตามแนบพุทธวิธี  
๑๙. ๒๐๓  ๔๔๐ ศาสนาสัมพันธ  ๒(๒-๐-๔)

 (Relative Religions) 
 ประวัติ หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการศึกษาความสัมพันธ
ศาสนาตางๆ เพ่ือใหเขาใจในศาสนาตางๆ ดานหลักคําสอน หลักปฏิบัติและแนวทาง
ในการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

๒๐๓  ๓๑๙ ศาสนาสัมพันธ  ๒(๒-๐-๔)

 (Relative Religions) 
 ประวัติ หลักคําสอน เปาหมาย วิธีการ โดยการศึกษา
ความสัมพันธศาสนาตางๆ เพ่ือใหเขาใจในศาสนาตางๆ ดานหลักคําสอน หลัก
ปฏิบัติและแนวทางในการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

ปรับรหัสวิชา ยายมาจาก
กลุมวิชา
เลือก

วิชาเอก 

๒๐. ๒๐๓  ๔๒๗    ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๓(๓-๐-๖)  
                (The King’s Pilosophy ) 
          พระมหากษัตริยกับการพัฒนาสังคมไทย การนําแนวทางการสอน
ของพระมหากษัตริยไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษา พระมหากษัตริยผูเปนครูของ
แผนดิน แนวทางปรัชญาตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาสังคม โ ครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและพระราชกรณียกิจท่ีพัฒนาท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย  

๒๐๓  ๔๒๐    ศาสตรพระราชากับการพัฒนาสังคม ๒(๑-๒-๓) 
                (The King’s Pilosophy ) 
          พระมหากษัตริยกับการพัฒนาสังคมไทย การนําแนวทางการ
สอนของพระมหากษัตริยไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษา พระมหากษัตริยผู
เปนครูของแผนดิน แนวทางปรัชญาตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาสังคม โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริและพระราชกรณียกิจท่ีพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม  

ปรับรหัส 
คําอธิบาย

รายวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

 

๒๑. ๒๐๓  ๒๐๓ ประวัติศาสตรทองถิ่น  ๓(๓-๐-๖)                    
 (Local History) 
                 ความหมาย ความสําคัญ คุณคาทางประวัติศาสตร วิธีการทาง
ประวัติศาสตร หลักฐานทางประวัติศาสตรทองถ่ิน ขนบธรรมประเพณี ความเช่ือของ
ทองถ่ิน ความเช่ือและอิทธิพลของอารยธรรมตางๆ ท่ีมีตอทองถ่ิน โดยการจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินของสถาบันการศึกษา 

๒๐๓  ๔๒๑ ทองถิ่น ศึกษา ๒(๑-๒-๓)                   
 (Local Studies) 
                     ความหมาย ความสําคัญ คุณคา หลักฐานสถานท่ีสําคัญและ
วิธีการทางประวัติศาสตร  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม  ความ
เช่ือของทองถ่ิน สภาพภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การคมนาคมขนสง การทองเท่ียว การศึกษา และศาสนาของทองถ่ิน มีจิต
อาสาโดยการลงพ้ืนท่ีในการพัฒนาชุมชน 

ปรับรหัส ชื่อวิชา
คําอธิบาย

รายวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

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

                  พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
ดานปรากฏการณ องคประกอบ และพัฒนาการ การกอตัวของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม ปญหา สิ่งทาทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ความสัมพันธ
เช่ือมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมกับกําเนิดความรูและภูมิ
ปญญาสมัยใหมท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม การ
ผสมผสานและการอยูรวมกันอยางสันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม 

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

                    พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน ดานปรากฏการณ องคประกอบ และพัฒนาการ การกอตัวของสังคม
และวัฒนธรรมสมัยใหม ปญหา สิ่งทาทายและวิกฤติของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหม ความสัมพันธเช่ือมโยงของพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม
สมัยใหมกับกําเนิดความรูและภูมิปญญาสมัยใหมท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม การผสมผสานและการอยู

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๘ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รวมกันอยางสันติในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม 
๒๓. ๒๐๓  ๒๐๔ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖)

 (Population Studies) 
 แนวคิด  ทฤษฎี  โครงสราง  มาตรวัด  องคประกอบทาง
ประชากรศาสตร  ผลกระทบของการเพ่ิม  และการลดปริมาณของประชากรโลก  
ภาวการณเจริญพันธุ  การยายถ่ินฐานของประชากร  สํามโนประชากรของไทย  
นโยบายประชากรของไทย  สถิติประชากร  ศึกษาหลักสูตรและการสอนประชากร
ศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบกิจกรรม พัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอนประชากรศึกษาใหสัมพันธกับวิชาอ่ืน ๆ การสํารวจดวยการลงพ้ืนท่ี
ภาคสนามในพ้ืนท่ีโดยผูเรียน 

๒๐๓  ๔๒๓    ประชากรกับสิ่งแวดลอม ๒(๒-๐-๔)             
                  (Population and Environment) 
                    ความหมาย ความสําคัญองคประกอบทางประชากรศาสตร 
สถานการณเก่ียวกับประชากร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 
ความสัมพันธระหวางประชากรกับสิ่งแวดลอม สถานการณและวิกฤตการณ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืนโดยใชกระบวนการคิด 
กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการทางสังคมและสามารถประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิต 

ปรับรหัส ชื่อวิชา  
คําอธิบาย

รายวิชา และ
จํานวนหนวยกิต 

ยายมาจาก
วิชาบังคับ 

๒๔. ๒๐๓  ๓๑๓    หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒(๒-๐-๔)  
 (Social Studies on Religion and Culture)               
                วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การวิเคราะหหลักสูตร  โครงสรางรายวิชา การจัดทํ
แผนการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  เกณฑการจบหลักสูตร 

 ยกเลิกรายวิชา  

๒๕. ๒๐๓  ๓๐๕ ประวัติศาสตรเอเชีย  ๓(๓-๐-๖)  
 (Asia History) 
  ประวัติศาสตรยุคโบราณ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 
ประวัติศาสตรเอเชียใต ประวัติเอเชียกลาง ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก  
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละภูมิภาค 

๒๐๓  ๓๒๕ ประวัติศาสตรเอเชีย  ๒(๒-๐-๔)
 (Asia History) 
 ประวัติศาสตรยุคโบราณ ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง 
ประวัติศาสตรเอเชียใต ประวัติเอเชียกลาง ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก  
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนศึกษาอารยธรรมและพัฒนาการ
ดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแตละภูมิภาค 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

ยายจาก
วิชาบังคับ 

๒๖. ๒๐๓  ๓๑๕ ประวัติศาสตรอเมริกา  ๓(๓-๐-๖)                    
 ( America History) 
                    ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแตกอนการตั้งถ่ินฐานของชาวยุโรป 
อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสรางชาติ การบุกเบิกดินแดน
ตะวันตก (Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริการะหวางสงครามโลก 
สงครามเย็นและปญหาการเมืองยุค ๖๐-๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 

๒๐๓  ๓๒๖ ประวัติศาสตรอเมริกา  ๒(๒-๐-๔)                   
 ( America History) 
                     ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ตั้งแตกอนการตั้งถ่ินฐานของ
ชาวยุโรป อาณานิคมอเมริกาของอังกฤษ ปฏิวัติอเมริกัน การสรางชาติ การ
บุกเบิกดินแดนตะวันตก ( Manifest Destiny) สงครามกลางเมือง 
สหรัฐอเมริการะหวางสงครามโลก สงครามเย็นและปญหาการเมืองยุค ๖๐ -
๘๐ สหรัฐอเมริกาหลังสงครามเย็น 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๐๙ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปญหาและการแกปญหาท่ีสัมพันธกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหและการใหคุณคาสิ่งแวดลอมโดยใชขนบธรรมเนียมประเพณีและทฤษฎี
จริยธรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเพ่ือ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและความขัดแยงทางสังคมอันเน่ืองมาจากการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ 

๒๐๓  ๔๓๓ จริยศาสตรและจริยธรรมสิ่งแวดลอม            ๒(๒-๐-๔)                   

 (Ethics and Morality Environmental) 
                   ปญหาและการแกปญหาท่ีสัมพันธกับจริยธรรมสิ่งแวดลอม 
การวิเคราะหและการใหคุณคาสิ่งแวดลอมโดยใชขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทฤษฎีจริยธรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีสวนรวมของชุมชน
ทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและความขัดแยงทางสังคมอันเน่ืองมาจาก
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

ยายจาก
วิชาบังคับ 

๒๘. ๒๐๓  ๔๒๔ ภูมิศาสตรโลก  ๓(๓-๐-๖)
 (The World Geography)   
 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
เอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต ทวีป
แอฟริกา และทวีปแอนตารกติกา 

๒๐๓  ๓๒๘ ภูมิศาสตรโลก  ๒(๒-๐-๔)
 (The World Geography)   
 ศึกษาลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกา และทวีปแอนตารกติกา 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

ยายจาก
วิชาบังคับ 

๒๙. ๒๐๓  ๔๒๖  การปกครองสวนทองถิ่น  ๓(๓-๐-๖)
 (Local Government) 
 ความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการกระจายอํานาจ 
การปกครอง โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐบาล ระบบ
การบริหารของหนวยงาน การปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ การถายโอน
การศึกษากับการปกครองสวนทองถ่ิน  ปญหาและอุปสรรคในการปกครองสวน
ทองถ่ิน   

๒๐๓  ๔๓๔  การปกครองสวนทองถิ่น  ๒(๒-๐-๔)
 (Local Government) 
 ความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถ่ินการกระจาย
อํานาจ การปกครอง โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ิน และ
รัฐบาล ระบบการบริหารของหนวยงาน การปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ 
การถายโอนการศึกษากับการปกครองสวนทองถ่ิน  ปญหาและอุปสรรคในการ
ปกครองสวนทองถ่ิน   

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา ๖  หนวยกิต    

๓๐. ๒๐๓  ๔๒๕  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๓(๒-๒-๕)
 (Social Studies Research) 
 ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัยทางการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ฝกการออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมในการศึกษาคนควา
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับทฤษฎี
อ่ืน 

๒๐๓  ๔๓๒  การวิจัยทางสังคมศึกษา ๒(๑-๒-๓)
 (Social Studies Research) 
 ศึกษาแนวทาง รูปแบบ วิธีการและกระบวนการ การวิจัย
ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝกการออกแบบงานวิจัยท่ีเหมาะสมใน
การศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับทฤษฎีอ่ืน 
 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

ยายจาก
วิชาบังคับ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๐ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๑. ๒๐๓  ๔๔๑    การใชสื่อทางสังคมศึกษา                      ๒(๑-๒-๓)                 
 (The Usage of media in Social Studies) 
                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใชวัสดุในทองถ่ินและการนําเทคโนโลยี
เขามามีสวนรวมในการผลิต การประยุกตใชสื่อท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางสรางสรรค และ
ตอยอดการสรางและการใชสื่อนวัตกรรมเขามาบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

๒๐๓  ๓๓๐    การใชสื่อและเทคโนโลยีทางสังคมศึกษา       ๒(๑-๒-๓)                
                (Usage of Media and Technology in Social Studies) 
                 การผลิตและออกแบบสื่อโดยใชวัสดุในทองถ่ินและการนํา
เทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการผลิต การประยุกตใชสื่อท่ีมีอยูในทองถ่ิน
อยางสรางสรรค และตอยอดการสรางและการใชสื่อนวัตกรรมเขามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาเพ่ือตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

ปรับรหัส และชื่อ
วิชา 

 

๓๒. ๒๐๓  ๔๔๕ ภาวะผูนําทางการศึกษา            ๒(๒-๐-๔)                
 (Leadership in Educational) 
                แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา ทักษะตางๆ ท่ีผูนําตอง
ใชในการจัดองคการทางการศึกษา มนุษยสัมพันธสําหรับนักบริหาร การพัฒนาภาวะ
ผูนํา และคุณลักษณะผูนําทางการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร 

๒๐๓  ๔๓๑ ภาวะผูนําทาง สังคม            ๒(๒-๐-๔)                
 (Social Leadership) 
                แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา ทักษะตางๆ ท่ี
ผูนําตองใช ในสังคม  การสราง มนุษยสัมพันธ  การพัฒนาภาวะผูนํา และ
คุณลักษณะผูนําทาง สังคมตามแนวพุทธศาสตร  โดยการออกแบบกิจกรรม/
โครงงานเชิงบูรณาการท่ีมุงเนนใหผูเรียนเปนผูนําทางสังคม 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

๓๓. ๒๐๓  ๔๔๖ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธสําหรับครู    ๒(๒-๐-๔)                     
                  (Strategic Thinking Skill Development for Teacher) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
เรียนรู ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และการตัดสินใจ
ในเชิงกลยุทธ วิธีการเจริญสติ และการเสริมสรางคุณธรรมสําหรับครูโดยศึกษาจาก
เกมหมากลอม 

๒๐๓  ๔๓๕ การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ๒(๒-๐-๔)                      
                  (Teaching for Development of Thinking Skills) 
         หลักการ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ
การเรียนรู ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะการคิดแบบ ตางๆ  การตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ และการเสริมสรางคุณธรรมสําหรับครู  เชน เกมหมากลอม  หมาก
รุก และหมากฮอท เปนตน 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

 วิชาเลือกวิชาเอก ไมนอย  ๔  หนวยกิต    

๓๔. ๒๐๓  ๔๓๖    สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียนและชุมชน  ๒(๒-๐-๔)               
                  (Environmental Study for School and Community)  
 แนวคิดหลักการและความสําคัญการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
บรรยากาศทางกายภาพ อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมทางสังคม การสรางเครือขาย
ระหวางโรงเรียนและชุมชน องคกรการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน การจัดการเรียนรู
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรูธรรมชาติ ภูมิปญญา
ทองถ่ินและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน  
 

 ยกเลิกรายวิชา  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๑ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๕. ๒๐๓  ๔๔๒ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                 ๒(๒-๐-๔)                   
 ( Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบการคา การเงิน เศรษฐกิจโลกตอประเทศไทย การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA) เอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับโครงสรางทางธุรกิจและแนวโนมใน
อนาคต FTA การเจรจาพหุภาคี ทวิภาคี และผลกระทบการคาระหวางประเทศ 

๒๐๓  ๔๓๖ เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก                 ๒(๒-๐-๔)                   
 ( Thai and Global Economy)  
                   ความหมาย ลักษณะ กระแสโลกาภิวัตนกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบการคา การเงิน เศรษฐกิจโลกตอ
ประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป ( EU) อเมริกา ( NAFTA) 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ( ASEAN) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การปรับโครงสรางทางธุรกิจและแนวโนมในอนาคต 

ปรับรหัส และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

๓๖. ๒๐๓  ๔๓๓    การจัดการทรัพยากรทองถิ่น ๒(๒-๐-๔)                
                  (Local Resource Management)  
                    ทรัพยากรทองถ่ิน การจัดการแบบบูรณาการ โดยใชมาตรการทาง
สังคม สิ่งแวดลอม และความสัมพันธทางพ้ืนท่ี ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม ดานการใชพลังงาน ดาน
การเกษตร แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษ การมีสวนรวม การ
จัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

๒๐๓  ๔๓๗    การจัดการทรัพยากรทองถิ่น ๒(๒-๐-๔)                
                  (Local Resource Management)  
                    การจัดการทรัพยากรทองถ่ินแบบบูรณาการ  โดยใชมาตรการ
ทางสังคม สิ่งแวดลอม และความสัมพันธทางพ้ืนท่ี ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยตอสิ่งแวดลอม ดานการใช
พลังงาน ดานการเกษตร แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม หลักการ
อนุรักษ การมีสวนรวม การจัดการเชิงบูรณาการ  การใชประโยชนเชิง
สรางสรรค และการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปรับรหัส และ
คําอธิบาย
รายวิชา 

 

 กลุมวิชาประวัติศาสตร    

๓๗. ๒๐๓  ๓๑๗  ประวัติศาสตรยุโรป ๓(๓-๐-๖)                   
 ( European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตรของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของ
คริสตศาสนาและระบบศักดินา และการเปลี่ยนผานจากปลายสมัยกลางไปสูตน
สมัยใหม นับตั้งแตการกอตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการปฏิวัติทางภูมิ
ปญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส พัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๙  ถึง ปจจุบัน 
เนนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแยงระหวางประเทศ 
สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง และปญหาสําคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

๒๐๓  ๓๒๗  ประวัติศาสตรยุโรป ๒(๒-๐-๔)                   
 ( European History) 
              พัฒนาการทางประวัติศาสตรของยุโรปสมัยกลาง การเติบโต
ของคริสตศาสนาและระบบศักดินา และการเปลี่ยนผานจากปลายสมัยกลาง
ไปสูตนสมัยใหม นับตั้งแตการกอตัวของรัฐชาติและปฏิรูปศาสนา จนถึงการ
ปฏิวัติทางภูมิปญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส 
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ถึง ปจจุบัน เนนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ความขัดแยงระหวางประเทศ สงครามโลกท้ัง ๒  ครั้ง และปญหา
สําคัญๆของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
 
 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๒ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓๘.  ๒๐๓  ๓๑๘ อารยธรรมโลก                                ๓(๓-๐-๖)  
                  (World Civilization) 
                   วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและบูรณาการ เพ่ือเขาใจกระบวนการเกิดและการคลี่คลาย
ตลอดจนแนวโนมการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลตอความเปลี่ยนแปลงและ
ความเปนไปของสังคมโลกในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

 ๒๐๓  ๓๒๙ อารยธรรมโลก                                ๒(๒-๐-๔) 
                  (World Civilization) 
                   วิวัฒนธรรมของอารยธรรมในโลกในภูมิภาคตาง ๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันในเชิงวิวัฒนาการและบูรณาการ เพ่ือเขาใจกระบวนการเกิดและ
การคลี่คลายตลอดจนแนวโนมการเคลื่อนตัวของอารยธรรมโลกท่ีมีผลตอความ
เปลี่ยนแปลงและความเปนไปของสังคมโลกในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

๓๙. ๒๐๓  ๓๑๙ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔)                   
 ( ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและความสําคัญ
ของอาเซียน กรอบความรวมมือขององคกรระหวางประเทศ การรวมกลุมเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนท่ีมีตอประเทศไทย 

๒๐๓  ๓๓๘ อาเซียนศึกษา  ๒(๒-๐-๔)                   
 ( ASEAN Studies)  
                   สภาพภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาการของอาเซียน บทบาทและ
ความสําคัญของอาเซียน กรอบความรวมมือขององคกรระหวางประเทศ การ
รวมกลุมเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของอาเซียน ผลกระทบของอาเซียนท่ีมี
ตอประเทศไทย 

ปรับรหัสวิชา  

 กลุมวิชาภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และประชากร    

๔๐. ๒๐๓  ๓๒๐  ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๓(๒-๒-๕)                            
                (National Resource and Population Development) 
                   ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมาย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการพัฒนาประชากร ภาวะประชากร การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร สถานการณคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปจจุบัน ปญหา
ประชากรไทยและการแกปญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

๒๐๓  ๓๓๘    ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร   ๒(๑-๒-๓)              
                  (National Resource and Population Development) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมาย  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ  นโยบายการพัฒนา
ประชากร ภาวะประชากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สถานการณ
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปจจุบัน ปญหาประชากรไทยและการ
แกปญหา และการปฏิบัติภาคสนาม 

ปรับรหัสวิชา 
และลดหนวยกิต 

 

๔๑. ๒๐๓  ๔๓๔    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓(๓-๐-๖) 
   (Natural Resources and Environmental Management of Thailand) 
 ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมตามแผนพัฒนาประเทศแนวนโยบายแหงรัฐ 
กฎหมายและการสงเสริมองคกรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวนรวม การสราง
เครือขายองคกรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน การ

 ยกเลิกรายวิชา  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๓ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สงเสริม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดถึงขอตกลงและ
พันธกรณีการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีผูกพันกับ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบัน  

๔๒. ๒๐๓  ๔๓๕    สิ่งแวดลอมและประชากร  ๓(๓-๐-๖)              
 ( Environment and Population) 
              ความหมายและความสําคัญการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและ
ประชากร ผลกระทบสิ่งแวดลอมและประชากร การรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมและ
ประชากร ภูมิปญญา กฎหมายและองคกรเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอม การมีสวน
รวมของประชากรในการรักษาสิ่งแวดลอม 

 ยกเลิกรายวิชา  

๔๓. ๒๐๓  ๔๔๓ สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน  ๒(๒-๐-๔)                      
                  (Environment Education and Community Wisdom) 
                    ความหมาย ความสําคัญและประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญา
ชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 

๒๐๓  ๔๔๐   ภูมิปญญาทองถิ่น ๒(๑-๒-๓)                         
                 (Community Wisdom) 
                   ความหมาย ความสําคัญและประเภทของภูมิปญญาทองถ่ินใน
ฐานะทรัพยากรการเรียนรู การถอดบทเรียน และนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใน
การจัดการเรียนรู และการดําเนินชีวิต 

ปรับรหัส ชื่อวิชา 
คําอธิบาย

รายวิชา และ
ชั่วโมงสอน 

 

 กลุมวิชารัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร    

๔๔. ๒๐๓  ๔๓๗ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๓(๓-๐-๖)  
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตร
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฝกการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเรียนการสอน การศึกษานอกสถานท่ี กรณีตัวอยาง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม  ดวยการลงพ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหและจัดทํา
รายงาน 

๒๐๓  ๔๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง                            ๒(๑-๒-๓) 
 (Sufficiency Economy ) 
 ความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทํา
เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฝกการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเรียนการสอน การศึกษา
นอกสถานท่ี กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ดวยการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือวิเคราะหและจัดทํารายงาน 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

 กลุมวิชาศาสนาและปรัชญา    

๔๕. ๒๐๓  ๔๓๘ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๓(๓-๐-๖)  
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิด หลักการ ความสําคัญของศิลปกรรมในดานสถาปตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป วรรณศิลป ความสัมพันธกับพระพุทธศาสนา 

๒๐๓  ๔๔๑ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา  ๒(๑-๒-๓) 
 (Arts in Buddhism) 
 แนวคิด หลักการ ความสําคัญของศิลปกรรมในดาน
สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป วรรณศิลป ความสัมพันธ

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๔ 



 

ท่ี 
ช่ือวิชา-คําอธิบายรายวิชา 

การปรับเปล่ียน หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความสัมพันธเก่ียวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนวทางการอนุรักษศิลปกรรม ศึกษา
ภาคสนามเก่ียวกับโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณคาทาง
ศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

กับพระพุทธศาสนา ความสัมพันธเก่ียวกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและแนว
ทางการอนุรักษศิลปกรรม ศึกษาภาคสนามเก่ียวกับโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณคาทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

๔๖. ๒๐๓  ๔๓๙ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๓(๓-๐-๖)  
                  (Buddhism and Current Situations) 
                    สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก 
โดยศึกษาวิเคราะหบทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 
บทบาทหนาท่ีขององคการและบุคลากรพระพุทธศาสนา การตีความหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา ปญหา สาเหตุและวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในวงการ
พระพุทธศาสนา ปญหาภายนอกท่ีมีผลกระทบตอความเจริญและความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนา  บทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแกไขปญหา
สําคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 

๒๐๓  ๔๔๓ พระพุทธศาสนากับสถานการณปจจุบัน ๒(๑-๒-๓)  
                  (Buddhism and Current Situations) 
                    สถานการณปจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและ
ในโลก โดยศึกษาวิเคราะหบทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลก
ปจจุบัน บทบาทหนาท่ีขององคการและบุคลากรพระพุทธศาสนา การตีความ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ปญหา สาเหตุและวิธีการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในวงการพระพุทธศาสนา ปญหาภายนอกท่ีมีผลกระทบตอความเจริญ
และความเสื่อมของพระพุทธศาสน บทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนา
ในการแกไขปญหาสําคัญๆ ในประเทศไทยและในโลก 

ปรับรหัสวิชา 
และจํานวนหนวย

กิต 

 

๔๗. ๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddhist for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย จริยธรรมกับการ
ดํารงชีวิต วิธีการแหงปญญาในการพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม หลักการของ
จริยธรรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง มีความมั่นคง และสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

๒๐๓  ๔๔๔ พุทธธรรมกับชีวิต  ๒(๒-๐-๔)
 (Buddhadhamma for Life) 
 ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมกับมนุษย จริยธรรมกับ
การดํารงชีวิต วิธีการแหงปญญาในการพัฒนาตนเองในดานคุณธรรม หลักการ
ของจริยธรรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง มีความปลอดภัยในชีวิต มี
ความคิดเชิงบวก และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

ปรับรหัสวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา 

 

๔๘.  ๒๐๓  ๔๒๔ เพศวิถีและความสัมพันธยุคดิจิทัล  ๒(๒-๐-๔)
 (Gender and Relationships Digital Age) 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเพศวิถี การปฏิบัติตัวตอเพศตรงขาม 
บทบาทและคุณคาของความเปนมนุษยในสังคม การตระหนักในคุณคาของ
ตนเองบนพ้ืนฐานการเคารพในสิทธิของคนอ่ืน สิทธิในการแสดงออกตามวิถี
ชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ทักษะ
ความสัมพันธทางเพศวิถีในยุคดิจิทัล 

วิชาใหม  

  

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๕ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๑๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๒๙ 



 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๓๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๔ 



 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๕ 



 

 
 

(ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องโครงสรางหลักสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๖ 



 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๗ 



 

 
(ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติเปดสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๘ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรรมการพัฒนาและปรับปรุง 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๔๙ 



 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๐ 



 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๕๙ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๐ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๑ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๒ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๓ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๔ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๕ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๖ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๗ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๘ 



 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๖๙ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
บันทึกขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๐ 



 

บันทึกขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษรายวิชาหมวดวิชาชีพครู 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมพุทธเมตตา ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายชื่อผูบริหาร คณาจารย สวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ เขารวมประชุมรับฟงการวิพากษ  

๑. พระราชสุตาภรณ, รศ.ดร.   คณบดีคณะครุศาสตร  

๒. พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ   รองคณบดีคณะครุศาสตร ฝายวิชาการ  

๓. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ บุญปู  รองคณบดีคณะครุศาสตร ฝายบริหาร  

๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแพร  

๕. พระปลัดสรวิชญ อภิปฺโญ,ผศ.ดร.  หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  

๖. ดร.พีรวัฒน  ชัยสุข    หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา  

๗. นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

๘. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.  อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๙. พระมหาสมบูรณ สุธมฺโม,รศ.ดร.  อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๐. พระครูสังฆรักษกิตติพงศ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๑.  รองศาสตราจารย ดร.สมชัย  ศรีนอก  อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๒.  พระมหาสายัณห ฐานุตฺตโร   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๓.  ดร.พิธพิบูลย  กาจนพิพิธ   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๔.  พระมหาสมศักดิ์  ธนปฺโญ   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๕.  ผศ.ดร.พรทิพย วรรณวิโรจน   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๖.  ผศ.วงศพัทธ ชาติเสถียรวงศ   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๗.  ดร.วีระพงษ แพงคําฮัก   อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๘.  ดร.ทองดี ศรีตระการ    อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร  

๑๙.  พระครูวิริยปญญาภิวัฒน, ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย  

๒๐.  นายอนันต คติยะจันทร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย  

๒๑.  พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๒๒.  ดร.เอกชัย ศรีบุรินทร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๒๓.  นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี  

๒๔.  พระมหาสมปอง ฐานิสสฺโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๑ 



 

๒๕.  พระมหาสิทธานต  อธิปฺโญ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

๒๖.  พระครูคัมภีรธรรมานุวัตร, ดร.  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน  

๒๗.  พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน  

๒๘.  ผูชวยศาสตราจารยอนุสรณ  นางทะราช อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน  

๒๙.  นายบุญสง นาแสวง    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน  

๓๐.  ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตแพร  

๓๑.  ผูชวยศาสตราจารยชลธิชา  จิรภัคพงค  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตแพร  

๓๒.  นายปญญา สุนันตา    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตแพร  

๓๓.  พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร,ดร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา  

๓๔.  พระปลัดพงศศิริ  พุทฺธิวํโส   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา  

๓๕.  ผูชวยศาสตราจารย จักรแกว นามเมือง อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา  

๓๖.  นายณภัทร โภคาวัฒนะ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม  

๓๗.  นายไพศาล ศรีวิชัย    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม  

๓๘.  นายประสาท สุขเกษม   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม  

๓๙.  พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร  

๔๐.  พระเอกรัตน มหามงคโล   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร  

๔๑.  ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร  

๔๒.  นายชายชาญ วงศภักดี   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร  

๔๓.  พระชรันดร ธีรวโร    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา  

๔๔.  นายอัมพร  เจือจันทร   อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา  

๔๕.  นายพิพัฒนภาสน  บุญเทียน   อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาเขตนครราชสีมา  

๔๖.  พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ.   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค  

๔๗.  พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค  

๔๘.  รองศาสตราจารย ดร.สุพรต บุญออน  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค  

๔๙.  นายธีรพันธ เชิญรัมย    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค  

๕๐.  นายอาเดช อุปนันท    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆลําพูน  

๕๑.  พระศรีสวรรค  อมรธมฺโม   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

๕๒.  พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

๕๓.  นายไสว แกวเกตุ    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  

๕๔.  พระพรหมพิริยะ ถาวโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  

๕๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพล พรหมมี  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  

๕๖.  นางสาวศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๒ 



 

๕๗.  พระมาวิน กาญจโน    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครพนม  

๕๘.  พระภาณุพงศ เตชวโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครพนม  

๕๙.  ดร.ศตพล ใจสบาย    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครพนม  

๖๐.  พระครูใบฏีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ,ดร.  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี  

๖๑.  นายสัญญา สุดประเสริฐ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทราวดี  

๖๒.  ดร.เพ็ญพรรณ เฟองลอยฟู    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  

๖๓.  พระครูปริยัติคุณรังสี,ผศ.ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆเลย  

๖๔.  พระอธิการสมพร  อนาลโย   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๖๕.  พระสุวิจักขณ  โชติวโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๖๖.  นายสมคิด สุขจิต    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๖๗.  นายนิกร พลเยี่ยม    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๖๘.  นายเกริก พิสัยพันธ    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆบุรีรัมย  

๖๙.  นายสมคิด นันตะ    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๗๐.  นายประทีป  ยศนรินทร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครนานฯ  

๗๑.  นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา   หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

๗๒.  พระครสูมุหทิพย  สิริธมฺโม   เลขานุการสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร  

๗๓.  พระมหาสวนทรา ธมฺมจารี   นักวิชาการศึกษา สํานักงานคณบดี  

๗๔.  พระโชดดี วชิรปฺโญ   นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานคณบด ี

๗๕.  นายอุทิศ การเพียร    นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานคณบดี  

๗๖.  นายสิทธิชัย  ธารพล    นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานคณบด ี
 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษผูทรงคุณวุฒิวิพากษรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย 

๑. รองศาสตราจารย เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
๓. ดร.กิตติธัช ทองอุทุม     อดีต ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต ๓ 
๔. ดร.ปนทอง ใจสุทธิ    ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนสมุทรไทย  

 เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ผูบริหาร คณาจารย กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร และผูเขารวมการประชุม   พรอมกัน ณ หอง
ประชุมพุทธเมตตา ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระราชสุตาภรณ,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร นําบูชาพระรัตนตรัย 
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน นําเสนอการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา

หมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร (๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ ๒๕๖๒ 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๓ 



 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รับฟงการนําเสนอการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร ( ๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีมีการ
ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน สอบถามขอสงสัย และใหความเห็นและขอเสนอตอผูบริหาร คณาจารย คณะครุศาสตร สรุป
รายละเอียดไดดังนี้ 

๑. โครงสรางหลักสูตร 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นชอบดวยกับโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร  พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซ่ึงตามโครงสรางรายวิชาตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑ ตองเรียนรายวิชาชีพ
ครูไมนอยกวา ๓๔ หนวยกิต ซ่ึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒  ก็เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑ ท้ังนี้ ในโครงสรางภาพรวมของ
หลักสูตรซ่ึงนิสิตตองเรียนท้ังหมด ๑๕๔ หนวยกิต ก็ยังมีจํานวนหนวยกิตท่ีมากกวาหลักสูตรของ สถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร  ท้ังนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุมวิชาพระพุทธศาสนา ใหมี
จํานวนหนวยกิตลดลงก็จะชวยนิสิตลดภาระคาใชจายและตนทุนตอหนวยในการศึกษาและในการสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได 

๒. รายวิชาชีพครูท่ีไดมีการปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

รายวิชาชีพครูท่ีไดมีการปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้    

คณะกรรมการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร รายวิชาที่ปรับตามคําแนะนําคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

๒.๒ วิชาชีพคร ู  จํานวน  ๓๔ หนวยกิต ๒.๒ วิชาชีพคร ู  จํานวน   ๓๖ หนวยกิต 
๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๒ หนวยกิต ๒.๒.๑ วิชาบังคับ  ๒๔ หนวยกิต 
๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) ๒๐๐ ๑๐๑ ความเปนครูวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๒(๑-๒-๓) ๒๐๐ ๑๐๒ ภาษาและวัฒนธรรม ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๑๐๓ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 
๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๒๐๔ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๒-๒-๕) 

      

๒๐๐ ๒๐๕ การออกแบบการเรียนรูและการจัดการชั้น
เรียน 

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

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

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

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพ
ผูเรียน 

๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๗ การวัดประเมินการเรียนรูและคุณภาพ
ผูเรียน 

๓(๒-๒-๕) 

๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) ๒๐๐ ๓๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) 
๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒ หนวยกิต ๒.๒.๒ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ๑๒ หนวยกิต 

๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๑๐๙ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑    ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๒๑๐ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒  ๒ (๑-๒-๓) 
๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) ๒๐๐ ๓๑๑ ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓ ๒(๐-๔-๒) 
๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔ ๖(๐-๑๘-๐) ๒๐๐ ๔๑๒ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๖(๐-๑๘-๐) 

 

 

 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๔ 



 

๓. คําอธิบายรายวิชาชีพครูท่ีไดมีการปรับแกตามคําแนะนําของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 ๒๐๐ ๑๐๓  จิตวิทยาสําหรับครู                   ๓ (๒-๒-๕)  
    (Psychology for Teachers) 
 รูและเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษาและการแนะแนว การใหคําปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือใหสามารถใชกระบวนการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในการชวยเหลือ ดูแล และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพโดยคํานึงถึงวิธีการ
เรียนรู ( Learning styles) ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการใหคําปรึกษาในการวิเคราะหและพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
 รูและเขาใจแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
ใหคําปรึกษา และการแนะแนว การใหคําปรึกษาและการแนะแนวเชิงพุทธ เพ่ือใหสามารถ ใชกระบวนการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในการชวยเหลือ ดูแล และพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงวิธีการ
เรียนรู (Learning styles) ความตองการ ความสนใจ และความถนัดของผูเรียน  รวมท้ังสามารถรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางเปนระบบ 
 ๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน     ๓ (๒-๒-๕)  
            (Learning Design and Classroom Management)   
           รู เขาใจ และวิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการออกแบบการเรียนรู บูรณาการความรู เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูและยุทธวิธีการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู เพ่ือ
บูรณาการความรูท้ังมวลไปใชในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมท้ัง
สามารถจัดทําแผนการเรียนรูแบบลงมือทํา ( Active Learning) และแผนการเรียนรูเชิงปฏิสัมพันธ ( Interactive 
Learning) ท่ีประยุกตใชไดจริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
 รู เขาใจ  และวิเคราะหแนวคิด หลักการ ทฤษฎกีารออกแบบการเรียนรู  บูรณาการความรู หลักสูตร 
ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรู และยุทธวิธีการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การบริหารจัดการและสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู เพ่ือบูรณาการ
ความรูท้ังมวล ไปใชในการวางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  รวมท้ังสามารถ จัดทํา
แผนการเรียนรูแบบลงมือทํา ( Active Learning) และแผนการเรียนรูเชิงปฏิสัมพันธ ( Interactive Learning) ท่ี
ประยุกตใชไดจริงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร 
 ๒๐๐ ๒๐๖  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     ๓ (๒-๒-๕)                                                                                                                                                                  
   ( Innovation and Information Technology in Education) 
 รูและเขาใจ แนวคิด ทฤษฏีและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สามารถใชนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร การ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรูและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๕ 



 

 รูและเขาใจ แนวคิด ทฤษฏีและความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา สามารถใชนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการ
ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  การวัดประเมินผลการเรียนรู  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 ๒๐๐ ๑๐๙  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑            ๒ (๐-๔-๒)  
                 ( Internship 1) 
 ศึกษาและสังเกตเก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู 
การจัดการเรียนรูในสภาพหองเรียน การจัดทําแผนการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย การออกแบบ
ทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน วิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู ถอดบทเรียนจากประสบการณการเรียนรูใน
สถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ ( AAR) เปน
รายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู ( PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี
ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
 ๒๐๐ ๑๐๙   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑   ๒ (๑-๒-๓)  
                           (Practicum in School 1) 

รู เขาใจ และศึกษาสังเกต สภาพแวดลอมท่ัวไปของโรงเรียน สภาพงานครู  การจัดการ
เรียนรูในสภาพหองเรียน เพ่ือนํามา วิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู  ถอดบทเรียนจากประสบการณการ
เรียนรูในสถานศึกษา สังเคราะหองคความรูและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอน
กลับเปนรายบคุคล  และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูเพ่ือนําไปใชในการพัฒนา
ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง  โดยประพฤตปิฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒            ๒ (๐-๔-๒)  
  (Internship 2)   
          ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณจําลองตามแผน สังเกตการสอนของเพ่ือน ปฏิบัติงานผูชวย
ครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน ฝกทดลองสอน วิเคราะหและนําเสนอแนวทางใน
การพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตรวิชาชีพครูและศาสตร
สาขาวิชาเอก เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจาก
การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชน
แหงการเรียนรู ( PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง โดย
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
 ๒๐๐ ๒๑๐   ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๒   ๒ (๑-๒-๓)  

      (Practicum in School 2) 
รูและเขาใจการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดทําสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ขอสอบ

หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและ
การใหคะแนน เพ่ือนําไป ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ในสถานการณจําลอง และ ปฏิบัติงานผูชวยครู
รวมกับครูพ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติ วิชาชีพ เพ่ือพัฒนา

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๖ 



 

ตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัย  และทันตอการเปลี่ยนแปลง  โดยประพฤตปิฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู

๒๐๐ ๓๑๑  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๓           ๒ (๐-๔-๒)  
               (Internship 3)  
                ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วางแผน ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเอก แกปญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดย
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน บันทึกขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝก
ประสบการณวิชาชีพ เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและนํา
ผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรู ( PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
   ๒๐๐ ๒๑๐  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๓     ๒ (๐-๔-๒)  
                 ( Practicum in School 3) 

ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา วางแผน  ออกแบบเนือ้หากิจกรรมการจัดการเรียนรู  สื่อและ
เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชา เอก แกปญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน บันทึกขอมูลและนําเสนอผล
การศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝกป ฏิบัติวิชาชีพ เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนเปนรายบุคคลและรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

๒๐๐ ๔๑๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๔          ๖ (๐-๑๘-๐)  
             (Internship 4)  
                ปฏิบัติงานในหนาท่ีคร ูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสูการปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก โดยใชกลยุทธ
การสอนเพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆ ได สามารถวัดและประเมินผลและนําผลไป
ใชในการพัฒนาผูเรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายจากสถานศึกษา รวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ ( AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเปน 
   ๒๐๐ ๔๑๒  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    ๖ (๐-๑๘-๐)  
                 ( School Internship) 

ปฏิบัตงิานในหนาท่ีครู ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถบูรณาการความรูในวิชาชีพครูและวิชาเอกสูการปฏิบัติการสอน โดยใชกลยุทธการสอน
เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหมๆได สามารถวัดและประเมินผลและนําผลไป
ใชในการพัฒนาผูเรียน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจาก

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๗ 



 

สถานศึกษา รวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
 เม่ือสมควรแกเวลาแลว  ประธานท่ีประชุม กลาวขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยทุกทานท่ี
เขารวมประชุม  
 

  เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  
 
 

 
(พระราชสุตาภรณ,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะครุศาสตร 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ประธานท่ีประชุม 
 
 

 

 
(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
(พระศรีสวรรค อมรธมฺโม) 

กรรมการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
ผูบันทึกการประชุม 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๘ 



 

บันทึกขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๑ กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุม C๔๑๓ ช้ัน ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 รายชื่อผูบริหาร คณาจารย อาจารยประจําหลักสูตร คณะครุศาสตร สวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย
สงฆ เขารวมประชุมรับฟงการวิพากษ 

๑. พระราชสุตาภรณ, รศ.ดร.   คณบดีคณะครุศาสตร 

๒. พระมหาบุญสุข สทฺธิญาโณ   รองคณบดีคณะครุศาสตร ฝายวิชาการ 

๓. รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ บุญปู  รองคณบดีคณะครุศาสตร ฝายบริหาร 

๔. พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  

๕. พระครูวิริยปญญาภิวัฒน, ดร.   อาจารยประจําหลักสูตร  

๖. พระใบฎีกาสุพจน ตปสีโล   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๗. พระมหาสมปอง ฐานิสสฺโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

๘. พระมหาสิทธานต  อธิปปโญ   อาจารยประจําหลักสูตร 

๙. ผูชวยศาสตราจารยอนุสรณ  นางทะราช อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยฉวีวรรณ สุวรรณาภา อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตแพร  

๑๑. ผูชวยศาสตราจารย จักรแกว นามเมือง  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตพะเยา  

๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุพล พรหมมี  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

๑๓. นายอาเดช อุปนันท    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๑๔. พระวิทวัส ปภสฺสรญาโณ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

๑๕. นายอนันต คติยะจันทร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตหนองคาย 

๑๖. ดร.เพ็ญพรรณ เฟองลอยฟู    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆสุพรรณบุรี- 
ศรีสุวรรณภูมิ 

๑๗. ผูชวยศาสตราจารยชลธิชา  จิรภัคพงค  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตแพร 

๑๘. นายณภัทร โภคาวัฒนะ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตเชียงใหม 

๑๙. นายไสว แกวเกตุ    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

๒๐. นายบุญสง นาแสวง    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตขอนแกน 

๒๑. พระมาวิน กาญจโน    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครพนม 

๒๒. พระภาณุพงศ เตชวโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆนครพนม 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๗๙ 



 

๒๓. พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร 

๒๔. พระเอกรัตน มหามงคโล   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตสุรินทร 

๒๕. พระพรหมพิริยะ ถาวโร   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาลัยสงฆพุทธโสธร 

๒๖. พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ.   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค 

๒๗. รองศาสตราจารย ดร.สุพรต บุญออน  อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค  

๒๘. นายธีรพันธ เชิญรัมย    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค 

๒๙. พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก   อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครสวรรค 

๓๐. พระชรันดร ธีรวโร    อาจารยประจําหลักสูตร วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ๓. ดร.ปนทอง ใจสุทธิ    ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนสมุทรไทย  

 เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.  

ผูบริหาร คณาจารย กรรมการผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร และผูเขารวมการประชุม  พรอมกัน ณ หอง
ประชุมคณะครุศาสตร C๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร, ผศ.ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ นําบูชาพระรัตนตรัย 
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน นําเสนอการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยภาพรวมถึง
กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรวา คณะครุศาสตร ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารคณะครุศาสตร สวนกลาง ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร ท้ังสวนกลาง วิทยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆ และผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร ท้ังสวนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ และผูแทนองคกร
วิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนอนุกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ไดพัฒนาและปรับปรุงจากการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี มคอ.๑ (หลักสูตร ๔ ป) และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร มีมติเห็นชอบราง มคอ.
๑ ระดับปริญญาตรี ปรับเวลาเรียนจาก ๕ ป เปน ๔ ป พิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานการณหรือ
สภาพสังคมในปจจุบัน และแนวโนมในการศึกษาในอนาคต ท้ังนี้ไดดําเนินการประชุมและจัดทําเปนท่ีเรียบรอย
แลว 

ผูชวยศาสตราจารย จักรแกว นามเมือง  นําเสนอรายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา รายวิชาใหมท่ีเพ่ิมเขามา 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รับฟงการนําเสนอพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๐ 



 

ปรับเปลี่ยน สอบถามขอสงสัย และใหความเห็นและขอเสนอตอผูบริหาร คณาจารย คณะครุศาสตร สรุป
รายละเอียดไดดังนี้ 
 ๑. ช่ือหลักสูตร  
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเหมาะสมแลว  
 ๒. ช่ือปริญญา  
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเหมาะสมแลว  
 ๓. ปรัชญาของหลักสูตร  
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเหมาะสมแลว  
 ๔. วัตถุประสงค  
  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเหมาะสมแลว  
 ๕. โครงสรางหลักสูตร  

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นชอบดวยกับโครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึง
โครงสรางใหมวิชาชีพครูไมนอยกวาจํานวน ๓๔ หนวยกิต และโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาเฉพาะสาขาไมนอย
กวา จํานวน ๖๐ หนวยกิต เปนไปตาม มคอ.๑ สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปตามโครงการสราง นิสิตคณะครุศาสตร ตองเรียนไมนอยกวา ๑๓๐ หนวยกิต  แต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๑๕๔ หนวยกิต  
ซ่ึงเห็นวาเรียนมากกวานักศึกษาของสถาบันอ่ืนๆ ท้ังนี้หากสามารถบูรณาการรายวิชากลุมวิชาพระพุทธศาสนาลง
ไดอีกก็จะชวยนิสิตนิสิตได 
 ๖.   รายวิชาและเนื้อหา 

    รายวิชาและเนื้อหาไดมีการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูกลุม
สาขาวิชาสังคมศึกษา ดานความรู คือ มีความรอบรูในหลักการ แนวคิดทฤษฏี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห
ความรูและเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและการนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาผูเรียน  โดยสามารถบูรณาการความรูท่ีครอบคลุมไมนอยกวาหัวขอตอไปนี้  ๑) ปรัชญา ความเชื่อและ
ศาสนา ๒) ประวัติศาสตร ๓) ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอมและประชากร ๔) รัฐศาสตรและนิสิตศาสตร ๕) สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา  ๖) เศรษฐศาสตร คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

 ๑. ใหปรับชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา  
 ๒. ใหปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก บางวิชา 
 ๓. ปรับรายวิชาเลือกเปนวิชา ๒ หนวยกิต 
 ๔. เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

รายละเอียดดังนี้  
 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาท่ีปรับตามคําแนะนําคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
    การปรับแกไข 

 วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต 
๑. ๒๐๓  ๒๐๑  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       

  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๑  สังคมสมัยใหม                ๓(๓-๐-๖) ๓(  ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 
๒. ๒๐๓  ๒๐๒  ความรูท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร                       

  ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๒๐๒  เศรษฐศาสตรรวมสมัย       ๓(๓-๐-๖)  ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 
๓. ๒๐๓  ๓๑๒  ประวัติศาสตรไทย  ๓(๓-๐-๖) ๒๐๓  ๒๐๓  ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห 

                                                  ๓(๓-๐-๖)  
ปรับช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๑ 



 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
รายวิชาท่ีปรับตามคําแนะนําคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
    การปรับแกไข 

 วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต วิชาบังคับ ๔๐ หนวยกิต 
๔. ๒๐๓  ๓๐๘  ประวัติศาสตรสากล   

                                        ๓(๓-๐-๖) 
๒๐๓  ๓๐๖  ประวัติศาสตรรวมสมัย       ๓(๓-๐-๖) ๓  ปรับช่ือวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 
๕. ๒๐๓  ๓๑๔  สื่อและนวัตกรรมการสอน 

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

ปรับคําอธิบายรายวิชา  

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

๒๐๓  ๓๐๘  ความรูท่ัวไปทางรัฐศาสตร   ๓(๓-๐-๖) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

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

๒๐๓  ๓๐๙  เทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 
                                  ๓(๒-๒-๕) 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

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

๒๐๓  ๓๑๑  วิทยาการจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา 
                                                   ๒(๑-๒-๓) 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

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

๒๐๓  ๔๑๓  ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  ๓(๐-๖-๖) ปรับคําอธิบายรายวิชา 

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

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา  
                                                  ๓(๓-๐-๖) 

ปรับช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

๑๑.  ๒๐๓  ๔๑๓  สัมมนาสังคมศึกษา           ๓(๒-๒-๕)    ยายมาจากวิชาเลือก 
วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต วิชาเลือก  ๒๐  หนวยกิต  

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

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษสําหรับครสูังคมศึกษา ๑ 
                                                  ๒(๒-๐-๔) 

ปรับรหัส ช่ือวิชา 
คําอธิบายรายวิชา 

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

๒๐๓  ๔๑๔  ภาษาอังกฤษสําหรับครสูังคมศึกษา ๒ 
                                                  ๒(๒-๐-๔) 

ปรับรหัส ช่ือวิชา
คําอธิบายรายวิชา 

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

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

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๔. ๒๐๓  ๒๐๓  ทองถ่ินศึกษา       ๒(๑-๒-๓) ๒๐๓  ๔๒๑  ทองถ่ินศึกษา                 ๒(๑-๒-๓) 
 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

๕. ๒๐๓  ๓๑๓  หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา 
                 และวัฒนธรรม     ๒(๒-๐-๔) 

 ยกเลิกรายวิชา 

๖. ๒๐๓  ๔๔๕  ภาวะผูนําทางการศึกษา           
                       ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๐  ภาวะผูนําทางสังคม          ๒(๒-๐-๔) ปรับช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

๗. ๒๐๓  ๔๔๖  การพัฒนาทักษะการคิด 
                 เชิงกลยุทธสําหรับครู 
                                       ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๔  การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 
                                 ๒(๒-๐-๔) 

ปรับช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

๘. ๒๐๓  ๔๓๖  สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับ 
                โรงเรียนและชุมชน ๒(๒-๐-๔) 

 ยกเลิกรายวิชา 

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

 ยกเลิกรายวิชา 

๑๐. ๒๐๓  ๔๔๓  สิ่งแวดลอมศึกษาและ  
                 ภูมิปญญาชุมชน   ๒(๒-๐-๔) 

๒๐๓  ๔๓๙  ภูมิปญญาทองถ่ิน            ๒(๑-๒-๓) ปรับช่ือวิชา คําอธิบาย
รายวิชา และช่ัวโมงเรียน 

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

วิชาใหม  

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๒ 



 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 รายวิชาของมหาวิทยาลัยแสดงถึงความเปนเอกลักษณอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีเปาประสงคเพ่ือ
พัฒนานิสิตใหมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และใหสอดคลองเปนไปตามปรัชญา ปณิธานของ
มหาวิทยาลัย และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑ สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตรท่ีกําหนด ท้ังนี้โดยภาพรวม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนหลักสูตรท่ีมีเนื้อหา
รายวิชาครบตามมาตรฐาน เปนศาสตรบูรณาการท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเขาใจในการดํารงชีวิตการอยูรวมกัน
ในสังคม เขาใจการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและผูอ่ืน  สามารถนําความรู
ไปปรับใชในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพและรวมสรางสังคมอยางสรางสรรค ตลอดจนเปนพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
 เม่ือสมควรแกเวลาแลว  ประธานท่ีประชุม กลาวขอบคุณกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยทุกทานท่ี
เขารวมประชุม  
 
 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  
 
 

 
(พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ประธานท่ีประชุม 

 
 
 
 

 
(นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา) 

หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 
(ผูชวยศาสตราจารย จักรแกว นามเมือง) 
กรรมการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 

ผูบันทึกการประชุม 

 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ประวัติและผลงานอาจารย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๔ 



 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

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

นายอาเดช    อุปนันท 
สวนท่ี ๑ ตําแหนง 

ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆลําพูน 
สวนท่ี ๒ ประสบการณการสอน  ๓  ปยอนหลัง 

๒.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี
ท่ี รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๒ ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๓ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๔ การจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๕ การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๖ พระสุตตันตปฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 
สวนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
อาเดช   อุปนันท. (๒๕๕๙). “พระพุทธศาสนาในลําพูน : ประวัติศาสตร หลักฐาน และการสรางอารย

ธรรมทางสังคม”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 
๓.๒ หนังสือ/ตํารา 

                  -  
 
         ๓.๓ บทความทางวิชาการ 
          อาเดช   อุปนันท. “วิถีครูบา : ตนแบบคุณลักษณเพ่ือการพัฒนาความเปนพลเมืองดี”.   

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม ( Proceeding) ครั้งท่ี ๓  (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน)  ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมสรร
สรางชุมชนและ สังคมไทย ๔.๐”. (กุมภาพันธ ๒๕๖๐) : ๘๖๔-๘๗๓. 

         
       

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๕ 
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  อาเดช   อุปนันท และภราดร สุขพันธ.   “ความสุขกับการเรียนรูภาษาอังกฤษ ”. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) ครั้งท่ี ๑ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน)  ภายใตหัวขอ “พุทธบูรณาการกับศาสตรสมัยใหมเพ่ือ
พัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด ๔.๐”. (กันยายน ๒๕๖๐) ๒๑๗-๒๒๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๖ 



 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

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

นายประเดน   แบนปง  
สวนท่ี ๑ ตําแหนง 
 ตําแหนง  อาจารย  
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆลําพูน 
สวนท่ี ๒ ประสบการณการสอน   ๓  ปยอนหลัง 

๒.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี
ท่ี รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๒ พระพุทธศาสนากับสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๓ สถิติเบื้องตนและการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๔ การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๕ การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 
สวนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 
           ๓.๑ งานวิจัย 

 ประเดน    แบนปง. (๒๕๖๐). “การบูรณาการหลักอารยธรรมวิถีของส่ีครูบากับการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนจังหวัดลําพูน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ประเดน   แบนปง.(๒๕๖๐) . “โครงการการเสริมความเขมแข็งการจัดการสุขภาพชุมชนดวยวิถีพุทธ  
ธรรม”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.          

 ประเดน   แบนปง. (๒๕๕๗). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของกลุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลําพูน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 ประเดน   แบนปง. (๒๕๕๗).  “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด 
ลําพูน”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.             

                
๓.๒ หนังสือ/ตํารา 
         -  

 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๗ 
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          ๓.๓ บทความทางวิชาการ 
ประเดน   แบนปง. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักสัปปุริสธรรม๗ของกลุมโรงเรียนพระปริยัติ     

ธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดลําพูน ”.ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๒  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี,(๒๕๖๐). 

ประเดน   แบนปง.  “Buddhism with the social changed and Thai culture”. MCU NAN 
BUDDHIST COLLEGE,NAN PROVINCE, THAILAND. (THE 7th INTERNATIONAL 
BUDDHIST RESEARCH SEMINAR ONCULTURAL  GEOGRAPHY IN  BUDDHISM18 – 20 
FEB 2016). 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๘ 



 

 

 
ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

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

นายสุบิน    วันนันตา 
สวนท่ี ๑ ตําแหนง 
 ตําแหนง  อาจารย  
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆลําพูน 
สวนท่ี ๒ ประสบการณการสอน  ๓  ปยอนหลัง 

๒.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี
ท่ี รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๒ ภูมิศาสตรกายภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๓ ภูมิศาสตรประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 
๕ การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 
สวนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
       - 

 

๓.๒ หนังสือ/ตํารา 

     - 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
               สุบิน    วันนันตาและปรีชา  ศรีสอนใจ. “ครูมืออาชีพกับการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคปจจุบัน”.           
                      รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ครั้งท่ี ๔ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ   
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน) ภายใตหัวขอ 
           “ศาสตรพระราชากับการสรางสังคมอุดมปญญาในยุคไทยแลนด ๔.๐”. (กุมภาพันธ ๒๕๖๑ )        
                      ๒๒๕-๒๓๒. 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๘๙ 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

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

นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ 
สวนท่ี ๑ ตําแหนง 

ตําแหนง           อาจารย 
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆลําพูน 
สวนท่ี ๒ ประสบการณการสอน จํานวน  ๓  ปยอนหลัง 

๒.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี
รายวิชา มหาวิทยาลัย 

ประวัติศาสตรเอเชีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

ประวัติศาสตรยุโรป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

ประวัติศาสตรอเมริกา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 
สวนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ(พ.ศ.๒๕๕๗-ปจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
       - 

๓.๒ หนังสือ/ตํารา 
 
-     

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
           ประภัสสร  ไชยชนะใหญและกัณตภณ  จงงามวิไล. “กรอบคิดการพัฒนาเยาวชน:การ 
                          วิเคราะหบนฐานยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม  
                          (Proceeding) ครั้งท่ี ๔  (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย      
                          มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆลําพูน) ภายใตหัวขอ “ศาสตรพระราชา  
                          กับการสรางสังคมอุดมปญญาในยุคไทยแลนด ๔.๐”. (กุมภาพันธ ๒๕๖๑ )        
                          ๓๓๕-๓๔๒. 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๙๐ 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆลําพูน 

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

นายวุฒิภัทร  มูลศรี 
สวนท่ี ๑ ตําแหนง 

ตําแหนง  อาจารย  
 สังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    วิทยาลัยสงฆลําพูน 
สวนท่ี ๒ ประสบการณทํางาน  ๓ ปยอนหลัง 

๒.๑ ประสบการณในการสอนระดับปริญญาตร ี
ท่ี รายวิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ปรัชญาและจริยธรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๒ ภูมิศาสตรกายภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๓ ภูมิศาสตรประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๔ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

๕ การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 

 
 

สวนท่ี ๓ ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๗-ปจจุบัน) 

๓.๑ งานวิจัย 
                - 

๓.๒ หนังสือ/ตํารา 
      - 

๓.๓ บทความทางวิชาการ 
          วุฒิภัทร   มูลศรี. “การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุคไทยแลนด ๔.๐”.   

            รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ครั้งท่ี ๑ (โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนาน) ภายใตหัวขอ “พุทธบูรณา 
             การกับศาสตรสมัยใหมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด ๔.๐”. (กันยายน ๒๕๖๐ )        
             ๑๘๗-๑๙๕. 

  

รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ป) วิทยาลัยสงฆลําพูน หนา ๑๙๑ 
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