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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) 

(หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตอีสาน/คณะศึกษาศาสตร>/ภาควิชาวิชาการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ขKอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย         : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4ปI) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Social Studies 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 
ช่ือยdอ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Education (Teaching Social Studies) 
ช่ือยdอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Social Studies) 

3. วิชาเอก 

ไมdมี 
4. จำนวนหนMวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

151 หนdวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปI 
5.2 ประเภทหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใชR 

การจัดการเรียนการสอนเปlนภาษาไทย 
5.4 การรับเขRาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตdางชาติ 
5.5 ความรMวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปlนหลักสูตรเฉพาะของ มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การใหRปริญญาแกMผูRสำเร็จการศึกษา 

ใหqปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ปI) (หลักสูตรใหมd พ.ศ. 
2562) 

6.2 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 
วันท่ี 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

6.3 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 
วันท่ี 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

6.4 มีผลบังคับใชqต้ังแตdภาคการศึกษาท่ี 1 ปIการศึกษา 2562 
7. ความพรRอมในการเผยแพรMหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดqรับการเผยแพรdเปlนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร>และสาขาศึกษาศาสตร> (หลักสูตรส่ีปI) พ.ศ. 2562 ในปIการศึกษา 
2564 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดRหลังสำเร็จการศึกษา 

 1. ครู/บุคลากรทางการศึกษา  
 2. นักวิชาการการศึกษา  
 3. พนักงานในหนdวยงานของภาครัฐและเอกชน 
 4. นักวิจัยทางการศึกษาท้ังในและตdางประเทศ 
 5. นักสันติศึกษาทางสังคมและศาสนาวัฒนธรรม  
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9. ช่ือ-ฉายา นามสกุล ตำแหน6งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยDผูGรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยDประจำหลักสูตร 
สำหรับเปMดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก6น 

ลำดับ
ท่ี เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน6ง
ทาง

วิชาการ 
ช่ือ-ฉายา นามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชาเอก) 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
ปWท่ีจบ 

1 3-4099-00296-xx-x อาจารย0 นายสุทธินันท0 พรมพันธุ0ใจ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศน.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย.2562 

2553 

2551 

2 1-4011-00006-xx-x อาจารย0 นายกิตติยานนท0 วรรณวงศ0 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ร.ม. (รัฐศาสตร0) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.รามคำแหง 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย.2562 

2559 

2551 

3 1-4099-00468-xx-x อาจารย0 นายศุภฤกษ0 ตVอพันธ0 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.ปทุมธานี 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย.2562 

2561 

2555 

4 1-3706-00008-xx-x อาจารย0 
พระปลัดวสันต0 ธีรวโร 

(เกษงาม) 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ร.บ. (รัฐศาสตร0การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย.2562 

2560 

5 1-4009-00102-xx-x อาจารย0 นายสุทธิพงษ0 สายาพัฒน0 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศน.ม. (รัฐศาสตร0การปกครอง) 

ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ม.มหาสารคาม 

30 เม.ย.2562 

2555 

2552 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกAน 
11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

1) สังคมโลกปGจจุบันมีความเปล่ียนแปลงดIานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง อยAาง
รวดเร็ว มีการลงทุนขIามชาติอยAางกวIางขวางและตAอเน่ือง 

2) เปPนสังคมโลกาภิวัตนQ การเดินทาง การติดตAอถึงกันเปPนไปอยAางสะดวกและรวดเร็ว     
จึงทำใหIเกิดผลกระทบตAอการดำเนินชีวิตของคนในสังคม 

3) มีความกIาวหนIาในดIานการส่ือสาร การแลกเปล่ียนขIอมูลระหวAางกันท่ัวโลก เกิดความ
ต่ืนตัว ของเทคโนโลยีการส่ือสาร 

4) มีการแขAงขันทางดIานความรูI เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ทำใหIหนAวยงานตAางๆ ตIอง
ปรับนโยบายและกลยุทธQการทำงาน เพ่ือใหIสามารถรองรับการแขAงขันในระดับสากล  

5) มีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพตามขIอบังคับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วAาดIวย
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 รวมท้ังการกำหนดคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของหนAวยงานท่ีเก่ียวขIองตAางๆ 

11.2  สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

1) สังคมปGจจุบันเปPนโลกของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ภาษาและวัฒนธรรมทางตะวันตกไดI
เขIามามีบทบาทตAอคนไทยมากย่ิงข้ึน 

2) มีการเปล่ียนแปลงของกระแสวัฒนธรรม ประเทศในภูมิภาคเอเชียไดI รับกระแส
วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมากข้ึน ตIองใชIวิจารณญาณการรับรูIขIอมูลขAาวสาร 

3) สังคมมีการแขAงขันกันสูงทุกรูปแบบและกAอใหIเกิดการเปล่ียนแปลงในดIานตAางๆ  
4) สังคมมีการเปล่ียนแปลงดIานวัตถุอยAางรวมเร็ว มีความจำท่ีจะนำหลักคำสอนทาง

พระพุทธศาสนามาใชIในชีวิตประจำวัน พรIอมกับการอนุรักษQสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไวIไดI 
12. ผลกระทบจากข?อ 11 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ดIวยปGจจัยสำคัญของกระแสการเปล่ียนแปลงทางดIานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังท่ี
ระบุในขIอ 11 คณะศึกษาศาสตรQ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงไดIดำเนินการยกรAางหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ข้ึนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและ
ตลาดแรงงานในโลกปGจจุบันและอนาคต มีรายวิชาชีพหลักตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา การเรียน
การสอนในหลักสูตรมุAงเนIนการเรียนรูIของผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง (Child-centered learning) และ
สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม ความรูI ทักษะทางปGญญา ทักษะความสัมพันธQระหวAางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหQเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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ทักษะการจัดการเรียนรูI เพ่ือใหIไดIบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพเปPน
บุคลากรทางการศึกษาดIานสังคมศึกษา หรือทำงานในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนหรืออาชีพ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขIองกับการศึกษา หรือศึกษาตAอในระดับบัณฑิตศึกษาอยAางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ซ่ึงจะเปPนกำลังสำคัญทางดIานการศึกษาของประเทศตAอไป 

12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจท่ีสำคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูI 
ความสามารถและประสบการณQในวิชาชีพครู มีความพรIอมสำหรับการสอน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม 
ศีลธรรม และจริยธรรม มีความคิดสรIางสรรคQ มีความสามารถในการวิจัย มีความพรIอมตAอการ
เปล่ียนแปลงและเรียนรูIตลอดชีวิต 

1) ด?านการเรียนการสอน ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนจากแบบบรรยายอยAาง
เดียวมาเปPนแบบยึดตัวผูIเรียนเปPนสำคัญ คือ การใหIนักศึกษามีสAวนรAวมในการแสดงความคิดเห็น   
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2) ด?านการวิจัย ใหIความสำคัญในการคIนควIาและวิจัย เพ่ีอใหIผูIศึกษารูIจักการคIนควIาและ
การทำวิจัย จึงไดIจัดวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูIเขIามาในทุกหลักสูตร 

3) ด?านบริการวิชาการแกRสังคม จัดกิจกรรมเปPนประจำ การทัศนศึกษานอกสถานท่ี            
การอภิปรายหรือ ปาฐกถา โดยใหIนักศึกษาไดIมีสAวนรAวมในการบรรยาย หรือปาฐกถาตลอดจนการสัมมนา
ทางวิชาการ เปPนตIน 

4) ด?านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม เชAน จัดกิจกรรมรAวมกับหนAวยงาน องคQกร และชุมชนทIองถ่ิน เปPนตIน 
 

13. ความสัมพันธ5 (ถ?ามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปYดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปYดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  

2.1 กลุAมวิชาพระพุทธศาสนา 
2.2 กลุAมวิชาชีพครู เปsดสอนโดยคณะศึกษาศาสตรQ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
13.2 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีนักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชาหลักสูตรอ่ืนต?องมาเรียน 

-ไมAมี- 
13.3 การบริหารหลักสูตร  

 การเรียนการสอนทุกวิชาดำเนินการโดยการมีสAวนรAวมของอาจารยQประจำหลักสูตรท่ีเจอ
ปGญหาในการสอน ในตัวรายวิชาท่ีตIองปรับใน มคอ.3 และนำมารวบรวมใน มคอ.5 เพ่ือดำเนินการใน
รายวิชาท่ีตIองการแกIไขไวIใน มคอ.7 ดIวย และในดIานการกำหนดอาจารยQผูIสอน การตรวจสอบการ
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วัดผลประเมินผลการเรียน การวางแผนการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเสริมการ
เรียนรูIความเปPนครูใหIแกAนักศึกษา โครงการจิตอาสา โครงการท่ีบูรณาการในช้ันเรียน และมีหนAวยงาน
กลางคือ กองกิจการนักศึกษาและทะเบียน ใหIการสนับสนุนการจัดตารางเรียนตารางสอนและตาราง
สอบ ประชุมหารือ รวมท้ังการสAงผลการเรียนอยAางมีระบบ 
14. ลักษณะสาขา 

 สาขาครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQเปPนศาสตรQท่ีวAาดIวยการเตรียมความพรIอมและพัฒนาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษากAอนประจำการและสAงเสริมการพัฒนาครูประจำการและนอกประจำการใหIมี
ความรูIและมี สมรรถนะทางวิชาชีพ เปPนผูIยึดม่ันในคAานิยม อุดมการณQมีจิตวิญญาณความเปPนครูและ
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบกับรัฐไดIกำหนดยุทธศาสตรQชาติระยะ 20 ปw โดยเนIนเปxาหมายการ
สรIางกำลังคนท่ีมีคุณภาพ เปPนคนเกAง และคนดี มีขีดความสามารถในการแขAงขันและความสามารถใน
การสรIางนวัตกรรม การปรับปรุงพัฒนา หลักสูตรสาขาครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQ ในเอกสารฉบับน้ี จึง
มุAงเนIนการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู ใหIเปPนวิชาชีพช้ันสูงมีบทบาทในการสรIางครูท่ีมี
คุณภาพท่ีนำไปสูAการสรIางกำลังคนท่ีมีคุณภาพและตอบสนอง ยุทธศาสตรQชาติ ดIวยการเปล่ียนแปลง
ของโลกท่ีเปPนพลวัต และความกIาวหนIาของเทคโนโลยีดิจิทัลซ่ึงกระทบ ตAอการเรียนรูIในศตวรรษท่ี 21 
ของมนุษยQ ตลอดจนพัฒนาการของวิทยาการใหมAท่ีเปPนศาสตรQบูรณาการ และ ขIามวัฒนธรรม 
เปxาหมายของการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQคร้ังน้ีจึงมุAงเนIนท่ีการสรIาง 
หลักสูตรใหIมีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตรQการพัฒนาประเทศ และการเรียนรูIในโลกดิจิทัล 
ลักษณะของ หลักสูตรครุศาสตรQ/ศึกษาศาสตรQ (มคอ. 1) ฉบับน้ี จึงจัดทำข้ึนโดยอิงงานวิจัยในอดีตท่ี
พบวAามีความซ้ำซIอน ของโครงสรIางรายวิชา รวมท้ังอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตครูของประเทศ
ตAาง ๆ ในสากลท่ีมีความกIาวหนIา ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ตลอดจนการระดมความคิดและ
ประสบการณQของผูIเก่ียวขIองในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดทำหลักสูตรวิชาชีพ
ครู (มคอ. 1) น้ีอยูAภายใตIหลักการสำคัญหลายประการ ไดIแกA 1) แนวคิดของการจัดทำหลักสูตร
วิชาชีพครูเปPนหลักสูตรบูรณาการ และเปPนหลักสูตรอิงสมรรถนะ มากกวAาหลักสูตรอิงเน้ือหา เนIน
สมรรถนะการเรียนรูIดIวยตนเอง และการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา ผูIเรียน 2) การกำหนด
โครงสรIางหลักสูตรมีความยืดหยุAน และตอบสนองความตIองการของการใชIครูในโลก ปGจจุบันและ
อนาคต รวมท้ังความตIองการของผูIเรียน 3) การกำหนดโครงสรIางหลักสูตร ไดIใหIสถาบันผลิตครู มี
อิสระในการสรIางหลักสูตรผลิตครูท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณQและสภาพบริบทเชิงพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 
โดยยึดผลลัพธQการเรียนรูIซ่ึงกำหนดข้ึนสำหรับแตAละกลุAมสาขาเปPนเปxาหมายรAวม ตลอดจนกำหนด
โครงสรIาง หลักสูตรใหIมีความยืดหยุAนและสะทIอนอัตลักษณQของผูIเรียน 4) การสAงเสริมการจัดทำ
หลักสูตรรายวิชา ท่ีทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนท่ีใชIส่ือเทคโนโลยีซ่ึงสอดคลIองกับ
การเรียนรูIในโลกดิจิทัล 5) การสAงเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติการ
สอนท่ีทำใหIผูIเรียนมีสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณQความเปPนครู และ
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คุณสมบัติท่ีสอดคลIองกับมาตรฐานวิชาชีพครูและ 6) การสAงเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรท่ีเขIมขIนเพ่ือใหIผูIเรียนมีคุณลักษณะตามเปxาหมาย ของหลักสูตร 
15. วัตถุประสงค5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี  

1. มีความรูIความเขIาใจดIานการสอนพระพุทธศาสนาและการสอนศีลธรรม สามารถ
ประยุกตQใชIการสอนสังคมศึกษารAวมกับพุทธวิทยาการศึกษาไดIอยAางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตนเปPน
แบบอยAางแกAสังคมและเปPนประโยชนQตAอสAวนรวม รAวมกิจกรรมการบำเพ็ญตนเพ่ือสAวนรวม กิจกรรม
การอนุรักษQส่ิงแวดลIอม กิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน 

2. มีความรูIความสามารถและทักษะการสอนสังคมศึกษา เพ่ือการเผยแผAพระพุทธศาสนา 
สามารถประยุกตQใชIหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนการสอน  

3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู มีศักยภาพในการพัฒนา
งานในหนIาท่ีครู สามารถดำรงชีวิตอยูAรAวมกับผูIอ่ืนในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายอยAางเหมาะสม  

4. เปPนผูIมีทักษะการดำรงชีวิตท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการทำงานเปPนทีม สามารถใชIส่ือ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการรAวมสรIางสรรคQนวัตกรรมดIานวัฒนธรรมและภูมิปGญญาไทย มีทักษะการจัดการ
เรียนรูIท่ีเนIนผูIเรียนเปPนศูนยQกลางโดยคำนึงถึงความแตกตAางระหวAางบุคคลของผูIเรียน และมีความใฝ{รูI
และเรียนรูIดIวยตนเองตลอดชีวิต 

5. เปPนผูIมีสุขภาพกาย สุขนิสัยและสุขภาพจิตท่ีดี รูIจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกาย
อยAางสม่ำเสมอ ไมAเสพส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา มีความม่ันใจในตัวเองและกลIาแสดงออกอยAางเหมาะ 
สม รAาเริง แจAมใส มีมนุษยสัมพันธQท่ีดีตAอผูIอ่ืน
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เปPนหลักสูตรท่ีมุAงผลิตบัณฑิตใหIมีความรูI 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในดIานการสอน ปฏิบัติหนIาท่ีความเปPนครูผูIสอน
วิทยาการเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษาและสอนศีลธรรมโดยยึดผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง ผลิตบัณฑิตท่ีมี
ปรีชาสามารถ (Capability) ท้ังภูมิรูIและภูมิธรรม ดำเนินชีวิตดIวยปGญญาบนพ้ืนฐานหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา บูรณาการพุทธวิทยาการศึกษากับศาสตรQทางการสอน เปPนบัณฑิตท่ีมีความรอบรูI 
กลIาคิด กลIาทำ กลIาวิพากษQอยAางมีเหตุผล มีจรรยาบรรณและจริยธรรมสำหรับครู 

1.2 ความสำคัญ   

1.2.1 ผลิตบัณฑิตใหIมีความรอบรูI ทางดIานการสอนสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จรรยาบรรณสำหรับครู 
1.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถ (Capability) ท้ังภูมิรูIและภูมิธรรม บูรณาการสังคมศึกษากับ
ศาสตรQทางการสอน เปPนบัณฑิตท่ีพึงประสงคQ 
1.3 วัตถุประสงค5 

เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
1. มีความรูIความเขIาใจดIานการสอนพระพุทธศาสนาและการสอนศีลธรรม สามารถ

ประยุกตQใชIการสอนสังคมศึกษารAวมกับพุทธวิทยาการศึกษาไดIอยAางมีประสิทธิภาพ 
2. มีความรูIความสามารถและทักษะการสอนสังคมศึกษา เพ่ือการเผยแผAพระพุทธศาสนา 

สามารถประยุกตQใชIหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียนการสอน  
3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู มีศักยภาพในการพัฒนา

งานในหนIาท่ีครู สามารถดำรงชีวิตอยูAรAวมกับผูIอ่ืนในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายอยAาง
เหมาะสม 

4. เปPนผูIมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการทำงานเปPนทีม สามารถใชIส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการรAวมสรIางสรรคQนวัตกรรมดIานวัฒนธรรมและภูมิปGญญาไทย มีทักษะการจัดการเรียนรูIท่ีเนIน
ผูIเรียนเปPนศูนยQกลางโดยคำนึงถึงความแตกตAางระหวAางบุคคลของผูIเรียน 
1.4 ผลการเรียนรู?ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ไดIกำหนดผลการเรียนรูI ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคQท่ีกำหนดไวIขIางตIน ท่ีสอดคลIองกับวิสัยทัศนQของมหาวิทยาลัยและคณะ 
ตลอดจนความตIองการของผูIมีสAวนไดIสAวนเสียกลุAมตAาง ๆ ซ่ึงประกอบดIวยผูIประกอบการท้ังภาครัฐ
และเอกชนศิษยQเกAา ศิษยQปGจจุบัน บุคลากรของสาขาวิชาและผูIบริหารของสถาบัน ดังน้ี 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
ปaการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ5การเรียนรู?เม่ือส้ินปaการศึกษา 

1 เขIาใจภาระงานครูสามารถนำหลักศาสนพิธีทางพุทธศาสนามาประยุกตQใชIเสริม
ทักษะวิทยาการสอนและการจัดการเรียนรูI เปPนผูIมีจิตวิญญาณความเปPนครูดำรง
ตนตามหลักธรรมทางศาสนา สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ประยุกตQ ใชIน วัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รูI เขIาใจ
ประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย รูIเขIาใจสภาพสังคมวิทยา หลักการทาง
เศรษฐศาสตรQ รูIหลักกฎหมายและวิธีการตAอตIานการทุจริต 

2 เขIาใจภาระงานครูมีทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรูI สามารถประยุกตQใชI
ปรัชญาการศึกษากับจิตวิทยาสำหรับครูในการบูรณาการสหวิทยาการในวิชา
สังคมศึกษา รูIเขIาใจวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ ภูมิศาสตรQกายภาพ
กับการพัฒนาส่ิงแวดลIอมและประชากร รูIเขIาใจกฎหมายและหลักรัฐศาสตรQ
รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA เขIาใจวิธีการแสวงหา
ความรูIสามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงเขIาใจหลักสถิติเพ่ือการ
วิจัย 

3 มีทักษะการสอนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI  รูIเขIาใจหลักสูตรและ
วิทยาการจัดการเรียนรูI มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาคIนควIา ประยุกตQใชIหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรQสมัยใหมAเพ่ือ
พัฒนาชีวิตและอาชีพ รูIเขIาใจประวัติศาสตรQเอเชีย ประวัติศาสตรQยุโรปและ
อเมริกา 

4 ทักษะความเปPนครูอยAางครบถIวน ใชIภาษาเพ่ือการส่ือสารในงานครูและสรIาง
งานวิจัยในช้ันเรียน ใชIศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษาและ
การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถ่ิน รูIเขIาใจโลกทัศนQทางการศึกษาใน
กลุAมประชาคมอาเซียน รูIเขIาใจศาสตรQพระราชาและหลักสันติศึกษา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียด
ของแผนกลยุทธQการพัฒนา และตัวบAงช้ีการพัฒนาปรับปรุง โดยดำเนินการพัฒนาอยAางสม่ำเสมอ นับ
จากเปsดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จนถึงรอบของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังน้ี  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ีความสำเร็จ 

§ การพัฒนาการเรียนการสอน 1. สAงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนIน
ผูIเรียนเปPนศูนยQกลาง  

1. มีจำนวนช่ัวโมงหรือหัวขIอการ
เรียนการสอนท่ีเนIนผูIเรียนเปPน
ศูนยQกลาง 

 2. สAงเสริมการบุรณาการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีรายวิชาการบูรณาการสังคม
ศึกษา 

 3. สAงเสริมการวิเคราะหQหลักสูตร 
การทำแผนการสอนและการ
นำเสนอหนIาช้ันเรียน 

3. มีรายวิชาการพัฒนาทักษะการ
สอนสังคมศึกษา 

 4. สAงเสริมการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูIตามสภาพ
จริงตลอดหลักสูตร 

4. มีเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 

§ การพัฒนานักศึกษา  
 

1. สAงเสริมนักศึกษาใหIมีความเปPน
ผูIนำและผูIรAวมงานท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธQ 

2. สAงเสริมใหIนักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

3. สAงเสริมใหIนักศึกษาเขIารAวม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความ
เปPนครู 

1. จำนวนกิจกรรมท่ีสAงเสริม
นักศึกษาใหIมีความเปPนผูIนำ
และผูIรAวมงานท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธQและมีจิตอาสา 

2. จำนวนกิจกรรมท่ีสAงเสริมใหI
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

3. มีกิจกรรมท่ีสAงเสริมสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู 

§ การเปล่ียนแปลงจุดเนIนของ
หลักสูตร  

 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหIสอดคลIอง
กับเกณฑQมาตรฐานของ
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. เพ่ิมเน้ือหาในรายวิชาสำหรับ
กลุAมวิชาชีพครูใหIครอบคลุมตาม
สาระการเรียนรูIท่ีคุรุสภากำหนด 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. แบบประเมินหลักสูตร 
3. เน้ือหาในรายวิชาสำหรับกลุAม

วิชาชีพครูครบตามกรอบ
มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ีความสำเร็จ 

§ การเพ่ิมเน้ือหาใหมAๆ ท่ีสำคัญ 
 

1. เพ่ิมเน้ือหารายวิชาท่ีครอบคลุม
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ
คุรุสภา(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 

2. สAงเสริมใหIนักศึกษามี
ความสามารถในการเรียนรูIดIวย
ตนเองโดยการสืบคIนจากระบบ
สารสนเทศ 

1. มีเน้ือหาครบตามวิชาชีพครู
ครบตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภา (ฉบับท่ี4) 
พ.ศ. 2562 

2. จำนวนกิจกรรมท่ีกำหนดใหI
นักศึกษาเขIาไปสืบคIน
สารสนเทศ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปPนแบบทวิภาคโดย 1 ปwการศึกษาแบAงออกเปPน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไมAนIอยกวAา 15 สัปดาหQ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

ไมAมี 
1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมAมี 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทAา  
2.2.2 ไมAเปPนผูIท่ีเปPนโรคติดตAอรIายแรง หรือโรครIายแรงท่ีเปPนอุปสรรคตAอการศึกษา  
2.2.3 ไมAเปPนผูIท่ีมีความประพฤติเสียหายอยAางรIายแรงทางศีลธรรม เวIนแตAนักศึกษาตาม
โครงการศึกษาลักษณะพิเศษ  
2.2.4 ไมAเปPนผูIวิกลจริต หรือจิตฟGÉนเฟÑอนไมAสมประกอบ หรือติดยาเสพติดใหIโทษ  
2.2.5 เปPนผูIท่ีสภาวิชาการพิจารณาแลIวเห็นสมควรใหIรับเขIาศึกษา 
2.2.6 ไมAเคยถูกไลAออกจากสถาบันการศึกษาเดิม 
2.2.7 มีคAานิยมและเจตคติท่ีดี และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.2.8 สอบผAานขIอสอบวัดคุณลักษณะความเปPนครู และผAานเกณฑQของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปPนไปตามระเบียบขIอบังคับการคัดเลือกท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดในแตAละปwการศึกษา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
2.3 ปeญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

2.3.1 นักศึกษามีความรูIทางดIานพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรQ และสังคม
ศึกษาท่ีแตกตAางกัน ตIองการการปรับความรูIพ้ืนฐานใหIมีความพรIอมในการศึกษาตAอใน
ระดับอุดมศึกษา  

2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาสูAระดับอุดมศึกษา มีสังคม
กวIางข้ึน ตIองรับผิดชอบตAองานท่ีไดIรับมอบหมายมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังในและนอกหIองเรียน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีนักศึกษาตIองสามารถเขIารAวมกิจกรรมและจัดแบAงเวลาใหIเหมาะสม  

2.3.3 การปรับตัวท่ีตIองปฏิบัติตามระเบียบวินัยขIอบังคับของมหาวิทยาลัย ตามวิถีพุทธ เชAน 
กิจกรรมการสวดมนตQและการปฏิบัติธรรม เปPนตIน ซ่ึงมีความแตกตAางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน และมี
ความแตกตAางจากการอยูAอาศัยในภูมิลำเนาเดิม 
2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขปeญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมA แนะนำการวางเปxาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยและการแบAงเวลา 
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบนักศึกษา เพ่ือสรIางความคุIนเคยและช้ีแจงระบบการเรียนการสอน การ
ดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบขIอซักถามตAางๆ 
2.4.3 มีการจัดอาจารยQท่ีปรึกษาและอาจารยQประจำช้ันแกAนักศึกษา ทำหนIาท่ีดูแล ตักเตือน 
ใหIคำปรึกษา แนะนำ 
2.4.4 จัดใหIมีการพบปะพูดคุยระหวAางนักศึกษากับอาจารยQท่ีปรึกษาอยAางสม่ำเสมอทุกภาค
การศึกษา 
2.4.5 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยQท่ีปรึกษาพรIอมการแนะนำการเรียน 
2.4.6 มีระบบทบทวนความรูIแกAนักศึกษาในหัวขIอท่ีนักศึกษาไมAเขIาใจอยAางตAอเน่ือง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปa 

  2.5.1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา (รูป/คน) แตRละปaการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ปwท่ี 1 60 60 60 60 60 
ปwท่ี 2  60 60 60 60 
ปwท่ี 3   60 60 60 
ปwท่ี 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดวRาจะสำเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ ป,งบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค"าธรรมเนียมการศึกษา 630,000 1,260,000 1,890,000 2,520,000 2,754,000 
งบประมาณแผ"นดิน (ใช<สอย ตอบ
แทน วัสดุ ครุภัณฑF)แทน วัสดุ 
ครุภัณฑF) 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 

รวมรายรับ 1,630,000 2,760,000 3,890,000 5,020,000 5,754,000 
ประมาณการรายจ5าย ป,งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบใช<สอย ตอบแทน 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 
งบวัสดุ 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 
งบครุภัณฑF 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
งบดำเนินการ (พัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบดำเนินการ (เงินเดือน) 660,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

รวมรายจ5าย 1,860,000 2,750,000 3,700,000 4,650,000 5,600,000 
ประมาณการค5าใช9จ5ายต5อหัวนักศึกษาต5อหลักสูตร = 57,200 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปPนแบบช้ันเรียน และเปPนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วAาดIวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

2.8 การเทียบโอนหนRวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข?ามหาวิทยาลัย 

 ไมAมี 
3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนRวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมRน?อยกวRา 151 หนRวยกิต 
3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนRวยกิต 

(1) กลุAมวิชาสังคมศาสตรQ 6 หนAวยกิต 

(2) กลุAมวิชามนุษยศาสตรQ 6 หนAวยกิต 

(3) กลุAมวิชาภาษา 12 หนAวยกิต 

(4) กลุAมวิชาวิทยาศาสตรQกับคณิตศาสตรQ 6 หนAวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมRน?อยกวRา 115 หนRวยกิต 

(1) กลุRมวิชาเฉพาะทาง

พระพุทธศาสนา 

                          - วิชาบังคับเรียน 

18 

12 
6 

หนRวยกิต 

หนAวยกิต 
หนAวยกิต 
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                          - วิชาเลือกเรียน 

(2) กลุRมวิชาชีพครูไมRน?อย

กวRา 

                - รายวิชาชีพครู 
                   - รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

35 

23 
12 

หนRวยกิต 

หนAวยกิต 
หนAวยกิต 

(3) กลุRมวิชาเฉพาะทางการ

สอนสังคมศึกษา 

                - วิชาบังคับเรียน 
                - วิชาเลือกเรียน 

62 

42 
20 

หนRวยกิต 

หนAวยกิต 
หนAวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมRน?อยกวRา 6 หนRวยกิต 
                           รวม  151 หนRวยกิต 

 

 

          3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 6 หนRวยกิต 

รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชา                น(บ-ป-ต) 
 GE1001  การปxองกันและปราบปรามการทุจริต              3(3-0-6) 
   Prevention and Suppression of Corruption 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต 
 GE1002  พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy 
 GE1003  กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

  Law and Equity Process in Daily Life 
 GE1004  สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล  3(3-0-6) 

  Human Right, Goodness, Ethics and Good Governance 
 GE1005  พระปริตร พระเคร่ือง และโหราศาสตรQไทย    3(3-0-6) 

  Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai Astrology 
 GE1006  พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 

  Buddhism and Public Mind for Social Development 
 GE1007  ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม               3(3-0-6) 

  Thai Study and Multiculturism 
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          GE1008  ความเปPนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย    3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 

 GE1009  อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลง   3(3-0-6) 
  Future of Thai Society and Changing World Society 

 GE1010  การเมืองการปกครองไทย                         3(3-0-6) 
  Politics and Government of Thailand 

 

(2) กลุRมวิชามนุษยศาสตร5 6 หนRวยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต 

 GE2001  แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรQ              3(3-0-6) 
   Concepts of Philosophy and Sciences 
 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต 

 GE2002  การคิดเชิงเหตุผลและการแกIปGญหา                         3(3-0-6) 
            Logical Thinking and Problem Solution 
 GE2003  มนุษยQกับอารยธรรมและศาสนา                3(3-0-6) 

  Man, Civilization and Religion 
GE2004  ชีวิต ความสุข ความตาย                3(3-0-6) 
  Life, Happiness and Death 

 GE2005  ความเปPนผูIนำและการจัดการ               3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

           GE2006          จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมA                                                 3(3-0-6) 
                               Psychology and Modern Life 
           GE2007          การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม                              3(3-0-6) 
                               Life Skill Development for Health and Society   
 

(3) กลุRมวิชาภาษา 12 หนRวยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน 9 หนRวยกิต 

 GE3001  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                          3(3-0-6) 
   Thai Language for Communication 

 GE3002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                       3(3-0-6) 
   English Language for Communication 
 GE3003  ทักษะการพูดและการฟGงภาษาอังกฤษ                        3(3-0-6) 
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   English Speaking and Listening Skills 
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต 

           GE3004 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา                                           3(3-0-6) 
   English for Study Skills 
           GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ                            3(3-0-6) 

  Dhamma Preaching in English 
GE3006  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรIอมประกอบอาชีพ                3(3-0-6) 
  English for Careers Preparation 
GE3007 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                             3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese 

           GE 3008       ภาษาและวัฒนธรรมกลุAมประเทศอาเซียน                                    3(3-0-6) 
        ASEAN Languages and Cultures 
 GE 3009       ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ                                        3(2-2-5) 
        Thai Language for Careers Communication 
 GE 3010       การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน                                               3(2-2-5) 
        Performance Report Writing 
 

(4) กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5 6 หนRวยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต 

 GE4001  สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรูI                                     3(3-0-6) 
   Statistics for Research and Learning 
 รายวิชาเลือกเรียน 3 หนRวยกิต 
 GE4002  คณิตศาสตรQเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด                            3(3-0-6) 

  Mathematics for Thinking Skill Development 
GE4003  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูI                    3(3-0-6) 
  Buddhism and Learning Skill Development 
GE4004  ปGญญาประดิษฐQ                                         3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
GE4005            เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคIนควIา                   3(3-0-6) 
  Information Technology for Further Study 

          GE 4006        วิทยาศาสตรQเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
         Science for Life Quality 
 GE 4007        การประยุกตQใชIโปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
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         Program Application for Digital-Age Careers 
 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) กลุRมวิชาพระพุทธศาสนา 18 หนRวยกิต 

 รายวิชาบังคับเรียน 12 หนRวยกิต 

 BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา              3(3-0-6) 
   History and Development of Buddhism 
 BU5002 พระไตรปsฎกศึกษา                3(3-0-6) 
   Tipitaka Studies 
 BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการคIนควIาพระพุทธศาสนา          3(3-0-6) 
   Pali and Sanskrit for Buddhist Research 
 
 BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน                3(2-2-5) 
   Meditation Practice 
 รายวิชาเลือกเรียน 6 หนRวยกิต 

           BU5005          พระพุทธศาสนานิกายหลัก                                              2(2-0-4) 
                              Principle Sects of Buddhism 
 BU5006 ศาสนาเพ่ือการพัฒนา               2(2-0-4) 
   Religion for Development 
 BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผAพระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
   English and Information Technology for Buddhism Propagation 
 BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการรAวมสมัย                       2(2-0-4) 

  Buddhism and Contemporary Science 
 BU5009 พระสงฆQกับการดูแลสุขภาพ                        2(2-0-4) 

  Monks and Health Care 
 BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทAองเท่ียว                                            2(2-0-4) 
   Innovation of Buddhist Temples for Tourism 
          BU5011   วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย    2(2-0-4) 

  Thai Buddhist Literature 
 BU5012 พุทธศิลป•และโบราณคดี                                  2(2-0-4) 

  Buddhist Art and Archaeology 
          BU5013       การบริหารและการปกครองคณะสงฆQไทย 2(2-0-4) 
            Administration and Sangha Governance of Thailand 
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(2) กลุRมวิชาชีพครู 35 หนRวยกิต 

 รายวิชาชีพครู 23 หนRวยกิต 
         ED1001         คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู                                            3(3-0-6) 
                             Virtues and Ethics for Teacher 
         ED1002        ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา                                            2(2-0-4) 
                            Philosophy and Concepts in Education 
         ED1003        จิตวิทยาสำหรับครู                                   3(3-0-6) 
         Psychology for Teachers 
         ED1004        หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรูI               3(2-2-5) 

                 Curriculum and Learning Management Science 
 

         ED1005        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                            3(2-2-5) 
                  Innovation and Information Technology for Education 
         ED1006       การวัดและประเมินผลการเรียนรูI     3(2-2-5) 
        Measurement and Evaluation in Learning 
         ED1007       การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI                                        3(2-2-5)                      
        Research for Learning Innovation Development 
         ED1008        ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู                                 3(3-0-6) 

                Communicative Languages for Teachers 
 

 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนRวยกิต 

          ED1009  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1               2(90) 
   Teaching Practicum in School 1 
 ED1010  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2               2(90) 
   Teaching Practicum in School 2 
 ED1011  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3               2(90)  
                      Teaching Practicum in School 3 
 ED1012  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4               6(270) 
                                Teaching Practicum in School 4 
 
2.3) กลุRมวิชาเฉพาะทางสังคมศึกษา  62 หนRวยกิต 

      รายวิชาบังคับเรียน 42 หนRวยกิต 
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ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษา   3(3-0-6) 
  Religion and Applied philosophy for  
  social studies Teachers 

 ED1134 ประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
 Thai History and culture 
 ED1135 ประวัติศาสตรQเอเชีย      3(3-0-6) 

Asian History 
ED1136 ประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา     3(3-0-6)  

European History and United States History 
ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ    3(2-2-5) 

Historical Methodology and Evidence 
 

ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ    3(3-0-6) 
Geographic Information Technology 

ED1139 ภูมิศาสตรQประเทศไทยเชิงวิเคราะหQ     3(3-0-6) 
Analytical Geography of Thailand 

ED1140 ภูมิศาสตรQกายภาพกับการพัฒนาส่ิงแวดลIอมและประชากร  3(3-0-6) 
Physical geography and environment and population development 

ED1141 ความรูIพ้ืนฐานทางกฎหมายท่ัวไป     3(3-0-6) 
 Introduction to the Science of Law 

ED1142  รัฐศาสตรQเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
  Introduction to political science 

ED1143 การเมืองการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ED1144 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตIน    3(3-0-6) 
Introduction to sociology and anthropology 

ED1145 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA   3(3-0-6) 
Modern social and cultural changes 

ED1146 เศรษฐศาสตรQเบ้ืองตIน      3(3-0-6) 
Introduction to Economics 
 

2.4) รายวิชาเลือกเรียน 20 หนRวยกิต  

ED1147 วิทยาการสอนและการจัดการเรียนรูIสังคมศึกษา   3(2-2-5) 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

Teaching science and management of social studies 
ED1148 การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา     3(2-2-5) 

Research in Social Studies 
ED1149 นวัตกรรมส่ือการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู<วิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5)    

Innovative teaching media andinformation Technology In learning social studies 
ED1150 การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา    3(3-0-6) 

  Social Studies Curriculum Development 
ED1151 การบูรณาการสหวิทยาการในวิชาสังคมศึกษา   3(2-2-6) 

Integration of science in social studies 
ED1152 ประวัติศาสตรQทIองถ่ินกับการศึกษาชนตAางวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6) 

  Local History and Cross Culture and Minorities in Thailand 
ED1153  การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถ่ิน    2(2-2-4) 

Integration of local learning technologies 
ED1154 สัมมนาการสอนและการจัดการเรียนรูIทางสังคมศึกษา  3(2-2-5) 

Seminar on Instructional Social Studies 
ED1155 โลกทัศนQทางการศึกษาในกลุAมประชาคมอาเซียน   2(2-0-4) 

Educational worldview in the ASEAN community 
ED1156 ประชาธิปไตยและพลเมืองท่ีพึงประสงคQเพ่ือประชาสังคม  3(3-0-6) 

Democracy and desirable citizens for civil society 
ED1157 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก     3(3-0-6) 

Thai economy and world economy 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หนRวยกิต 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           6 หนRวยกิต 

 ใหIเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไมAนIอยกวAา 6 หนAวยกิต ตามรายวิชาท่ีเปsดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และไมAซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลIว โดยอนุมัติจากอาจารยQท่ีปรึกษาและหัวหนIาภาควิชาน้ันๆ 
          คำอธิบายระบบรหัสวิชา 

 การใชIรหัสรายวิชามีวัตถุประสงคQท่ีจะส่ือความหมายถึงธรรมชาติและลักษณะของรายวิชาระหวAางผูIเรียน ผูIสอน
และผูIเก่ียวขIองซ่ึงเม่ือรวมกับรายวิชาแลIวจะทำใหIเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับประเภทศาสตรQ การจัดหมวดหมูAคณะวิชา 
ภาควิชาหรือกลุAมวิชาในแตAละรายวิชาและลำดับของรายวิชา 
 รายวิชากำหนดใหIมีรหัสประจำ จำนวน 6 หนAวย เปPนอักษร 2 หนAวย และตัวเลข 4 หนAวยโดยมีความหมายดังน้ี 
 ก. อักษร 2 ตัว เปPนอักษรยAอมาจากคณะวิชาหรือหมวดวิชาหรือกลุAมวิชา คือ 
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(General Education) ใช?คำยRอ GE 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

- กลุAมวิชาสังคมศาสตรQ    = GE 1xxx 
- กลุAมวิชามนุษยศาสตรQ    = GE 2xxx 
- กลุAมวิชาภาษา     = GE 3xxx 
- กลุAมวิชาวิทยาศาสตรQกับคณิตศาสตรQ  = GE 4xxx  

 2. กลุRมวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา(Buddhism) ใช?คำยRอ BU 5xxx 

 3. คณะวิชา 

  คณะศึกษาศาสตร5 (Faculty of Education) ใช?คำยRอ ED 

- ภาควิชาวิชาการศึกษา                = ED 1xxx 
- ภาควิชาบริหารการศึกษา           = ED 2xxx 

 ข. ตัวเลข จำนวน 4 หนAวย มีความหมาย ดังน้ี 
  1. เลขหนAวยท่ีหน่ึงหมายถึงภาควิชาหรือกลุAมวิชา 
  2. เลขหนAวยท่ี 2-4 หมายถึงลำดับรายวิชาในภาควิชา หมวดวิชาและหรือกลุAมวิชา 
 หมายเหตุ : อักษรเลขรหัสหนRวยกิต 

  เชAน น(บ-ป-ต)   
    น=หนAวยกิต    
    บ=บรรยาย 

    ป=ปฏิบัติ  
    ต=ศึกษาดIวยตนเอง 
     3(3-0-6) 
   3 หมายถึง 3 หนAวยกิต 
   (3 - บรรยาย 3 ช่ัวโมง 
   -0- ไมAมีปฏิบัติ 
    -6) ศึกษาดIวยตนเอง 6 ช่ัวโมง 

3.1.4  แผนการศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง        

จังหวัดขอนแกRน 

ปaท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
GE1001 การปxองกันและปราบปรามการทุจริต 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก                                                3 3 0 6 
BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
ED5004 การปฏิบัติกรรมฐาน               3 2 2 5 
ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3 3 0 6 
ED1134 ประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย                      3 3 0 6 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ED1146 เศรษฐศาสตรQเบ้ืองตIน                                  3 3 0 6 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 21    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 21 

ปaท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด'วยตนเอง 

GE3001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 3 0 6 
GE3002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3 0 6 
BU5002 พระไตรปsฎกศึกษา 3 3 0 6 
ED1005 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3 2 2 5 
ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 0 90 0 
ED1144 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตIน 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 20    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 41 

ปaท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรQ 3 3 0 6 
BUxxxx วิชาเลือก 2 2 0 4 
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 2 2 0 4 
ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรูI 3 2 2 5 
ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรQ 3 3 0 6 
ED1140 ภูมิศาสตรFกายภาพกับการพัฒนาส่ิงแวดล<อมและประชากร 3 3 0 6 
ED1142 รัฐศาสตรQเบ้ืองตIน 3 3 0 6 
ED1145 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมA 3 3 0 6 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 22    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 63 

ปaท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
GE3003 ทักษะการพูดและการฟGงภาษาอังกฤษ 3 3 0 6 
GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรูI 3 3 0 6 
BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการคIนควIาพระพุทธศาสนา 3 3 0 6 
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 0 6 
ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 0 90 0 
ED1141 ความรูIพ้ืนฐานทางกฎหมายท่ัวไป 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 20    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 83 

ปaท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
BUxxxx วิชาเลือก 2 2 0 4 
BUxxxx วิชาเลือก 2 2 0 4 
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรูI 3 2 2 5 
ED1135 ประวัติศาสตรQเอเชีย 3 3 0 6 
ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ 3 3 0 6 
ED1139 ภูมิศาสตรQประเทศไทยเชิงวิเคราะหQ 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 2 2 5 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 22    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 105 

ปaท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
GExxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI 3 2 2 5 
ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 0 90 0 
ED1136 ประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา 3 3 0 6 
ED1143 การเมืองการปกครองของไทย 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือก 3 3 0 6 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 20    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 125 

ปaท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 0 270 0 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 6    

รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 131 

ปaท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  หนRวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด9วยตนเอง 
ED1008 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู 3 3 0 6 
ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกตQสำหรับครูสังคมศึกษา 3 3 0 6 
ED1154 วิชาเลือก 3 3 0 6 
ED1155 วิชาเลือก 3 3 0 6 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ED1153 การบูรณาการแหAงวิทยาการเรียนรูIในทIองถ่ิน 2 2 0 4 
EDxxxx วิชาเลือกเสรี 3 3 0 6 
EDxxxx วิชาเลือกเสรี 3 2 2 5 
รวมจำนวนหนRวยกิตลงทะเบียนเรียน 20    
รวมจำนวนหนRวยกิตสะสม 151 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 (1) กลุRมวิชาสังคมศาสตร5 6 หนRวยกิต  

รายวิชาบังคับเรียน 3 หนRวยกิต 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

 GE1001 การปÜองกันและปราบปรามการทุจริต   3(3-0-6) 

   Prevention and Suppression of Corruption 

   ศึกษาปGญหาการทุจริตในประเทศไทย สาเหตุของปGญหา รูปแบบของการ
ทุจริต พฤติกรรมการทุจริต มาตรการปxองกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายท่ีเก่ียวขIอง การ
เสริมสรIางจิตสำนึก คAานิยมการปxองกันและปราบปรามการทุจริตใหIกับบุคคลและหนAวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การมีสAวนรAวมในการปxองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แนวทางการเสริมสรIางความเขIมแข็งในการปxองกันและปราบปรามการทุจริต พฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความทุจริต และผลท่ีเกิดจากการทุจริต บทบาทของสำนักงานปxองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหAงชาติในการปxองกันและปราบปรามการทุจริต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปxองกัน
และปราบปรามการทุจริต กรณีศึกษาการปxองกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย 
 This course aims to have the students to study about the 
corruption in Thailand; the cause of the problem, the format of corruption, the 
behaviors of corruption, the defensive measure and anti-corruption, and the relevant 
laws. The students will learn to raise awareness and consciousness, the value of anti-
corruption to people, state agency, and private agency, the administration based on 
good governance, the participation of anti-corruption, the way of enhancing the 
strength of anti-corruption, the behaviors of corruption and the effect of corruption. 
Moreover, the students will learn about the role of the office of the national anti-
corruption commission, the development of personnel potential in term of anti-
corruption as well as case studies of anti-corruption in Thailand. 
 

GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

   Buddhism and Philosophy of Sufficiency Economy 
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ศึกษาหลักคำสอนและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจIาอยูAหัว รัชกาลท่ี 9 
ความสัมพันธQระหวAางหลักคำสอนพระพุทธศาสนากับปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
ประยุกตQใชIหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนใน
ชีวิตประจำวัน แนวคิดและหลักการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วิเคราะหQยุทธศาสตรQฉลาดรูI
เพ่ือการพัฒนาชุมชนตIนแบบตามศาสตรQพระราชาสูAการพัฒนาอยAางเปPนรูปธรรม การประยุกตQใชI
ศาสตรQพระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงกับความเปล่ียนแปลงใน
โลกปGจจุบัน 

  This course aims to have the students study the sermon and 
the Concept of Philosophy of Sufficiency Economy in Buddhism, Philosophy of 
Sufficiency Economy based on the royal idea of His Majesty King Bhumibol Adujyadej, 
the relationship between the Buddha’s teaching and Philosophy of Sufficiency 
Economy based on the royal Idea, the application of His Majesty the King’s working 
principles, the principles of Philosophy of Sufficiency Economy, and the concepts of 
sustainable development in daily life. Besides, students have to learn the concepts 
and principles of the royal projects initiated by His Majesty King Bhumibol Adujyadej, 
as well as analyze “Learn Wisely” learning concept of His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej in order to develop the model community according to the King’s 
Philosophy. Also, students will learn how to apply the King’s Philosophy and the 
Concept of Philosophy of Sufficiency Economy for life and society, as well as the 
sufficient economy and the change of the world in the present. 
 

GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

Law and Equity Process in Daily Life 

   ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุติธรรมทางแพAง 
อาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล ความรูIพ้ืนฐานเก่ียวกับ
กฎหมายท่ัวไป กฎหมายสำคัญในการดำเนินชีวิต กฎหมายท่ีเปPนขIอบังคับของสังคมและ
สหประชาชาติ หลักนิติธรรม  กระบวนการยุติธรรทางเลือก ปGญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการยุติธรรม หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนากับหลักกฎหมาย การประยุกตQใชIหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชIกฎหมาย 

This course aims to have the students study on the concepts, 
the principles, and the meaning of justice administration in terms of civil laws, 
criminal laws, and administrative laws, as well as the history and development of the 
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international justice process, the fundamental knowledge of law in general, the 
essential law of life. Moreover, students will learn about the laws which are the 
regulations of society and United Nations, the rule of law, alternatives to justice, the 
problems and obstacles occurred in the process of justice, the morality of Buddhism 
and the principle of law. Students also learn how to apply the Buddha’s teaching in 
the process of justice and the law enforcement. 

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

   Human Right, Virtues, Ethics and Good Governance 

   ศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับ
สากลและสังคมไทย มโนทัศนQเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐท่ีสAงผลตAอสิทธิ
มนุษยชน แนวคิดทางดIานคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาธิบาล ประเด็นปGญหาทางจริยธรรมในยุคโลกาภิวัตนQ ผลกระทบทางสังคม 
และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาและสAงเสริม
หลักสิทธิมนุษยชน 

This course aims to have the students study on human rights, 
the role and the development of human rights in Thailand and international ranks, 
the concept of human rights, as well as the state policy of development affected to 
human rights. Students will also learn about the virtuous and ethic concept, and 
cooperate social responsibility of the state personnel, the behaviors based on good 
governance; furthermore, they have to study the ethical problems of globalization, 
the effect to society, and the path to developing the virtue, the ethics and the 
Buddha’s teaching in order to develop and promote the human rights. 

 
GE1005 พระปริตร พระเคร่ือง และโหราศาสตร5ไทย  3(3-0-6) 

Verses of Safeguard, Amuletic Buddha Image, and Thai 

Astrology 

   ศึกษาประวัติความเช่ือในสังคมไทยและสังคมโลก ประวัติ ตำนานพระ
ปริตรและคาถาหรือมนตQในพระพุทธศาสนา การสวดพระปริตร บทพระปริตรท่ีสำคัญในพิธีกรรมและ
ความเช่ือในสังคมไทย ความเช่ือเร่ืองมนตQหรือคาถาในสังคมไทย บทคาถาและการสวดคาถาประเภท
ตAาง ๆ ปฏิทินปGกขคณนาและการคำนวณปฏิทินปGกขคณนา พุทธศิลป•และพระเคร่ืองไทย พระพุทธรูป
ท่ีสำคัญในประเทศไทย ตระกูลพระเคร่ืองไทยท่ีสำคัญ พุทธคุณพระเคร่ืองไทย ประวัติและตำรา
โหราศาสตรQไทยและโหราศาสตรQสากล ปwนักษัตรและปฏิทินจันรคติ การคำนวณและการใชIปฏิทิน
จันทรคติ โหราศาสตรQกับศาสตรQสมัยใหมA โหราศาสตรQกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา 
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   This course aims to have the students study on; the history 
and belief of Thailand and global communities, the history and legend of the verses 
of safeguard, the holy stanzas, and the charms in Buddhism, the chanting of the 
verses, the verses which are important to ceremony and belief in Thailand. Students 
will also learn about the belief of the spells and holy stanzas in Thai society, the 
types of holy stanzas and chanting, the polynomial calendar and the calculation of 
the polynomial calendar, Buddhist arts and the amuletic Buddha images, as well as 
the Buddha image in Thailand, the categories and qualities and of the amuletic 
Buddha images. Besides, students will study about the history and textbooks of Thai 
and universal astrology, Chinese zodiac and lunar calendar, as well as they will learn 
how to calculate and apply the lunar calendar, the astrology and modern science, 
and the astrology and the Buddha’s teaching. 
 

GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 

   Buddhism and Public Mind for Social Development 

   ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสา รูปแบบ แนวทาง 
กระบวนการสรIางงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม หลักคำสอนในพระพุทธท่ีเปPนรากฐานท่ีมา
แนวคิดจิตอาสา แบบอยAางบุคคลจิตอาสาในประวัติศาสตรQพระพุทธศาสนา การพัฒนาและสรIาง
คุณลักษณะความเปPนจิตอาสาตามแนวคิด ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชนQของมหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษาบทบาท หนIาท่ีบุคคคล กลุAม องคQกร หนAวยงานท่ีทำงานดIานจิตอาสา โดยผูIเรียนตIองเรียรูI
กระบวนการสรIางจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชนQ หรืออาสาสมัครโดยผAานกระบวนการทำกิจกรรม
อาสาพัฒนาสังคม และจิตอาสาในโอกาส  ตAาง ๆ อยAางชัดเจน 

This course aims to have the students study on the concept, 
the principle, and the way of public mind, the pattern, method, and process of 
public-mind affair for self and social development, the public-mind concept based 
on the teaching of the Lord Buddha, and the people as the model with public mind 
in the history of Buddhism. Students will also learn how to develop and construct 
the characteristics with public mind based on the concepts, rules, harmony and 
benefit making of Mahamakut Buddhist University by learning the process of public-
mind making, benefit making, or volunteering through the process of public-mind 
activities for society and other opportunities. 

 
GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
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   Thai Study and Multiculturism 

   ศึกษาประวัติศาสตรQไทยเชิงวิเคราะหQ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 
รูปแบบความเช่ือและการดำเนินชีวิตของคนไทย โครงสรIางทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 
พระพุทธศาสนาในฐานะเปPนบAอเกิดวัฒนธรรม ความเช่ือ หลักคิดและภูมิปGญญาไทย วัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุQและการส่ือสารขIามวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก 
วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทIองถ่ินไทย การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสโลกาภิ วัตนQ กับผลกระทบทางวัฒนธรรมและวิถี ชี วิต หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือการสรIางความเขIาใจอันดีในการอยูAรAวมกันอยAางสันติสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม 

This course aims to have the students study on the analytical 
history of Thailand, the development of politics and government, the pattern of Thai 
people’s belief and way of life, the structure of economy, society, and culture, 
Buddhism as the cradle of culture, belief, main idea, and wisdom of Thailand, the 
variety of culture, ethnic groups, including cross-cultural communication. Students 
will also learn the western culture, the eastern culture, and ASEAN culture as well as 
Thai culture and local culture in Thailand. Besides, students will learn the social 
change and the trend of globalization, the effect of globalization towards culture and 
way of life, including the Buddha’s teaching for peaceful co-existence of 
multicultural community. 

 
 GE1008 ความเป=นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย                             3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
  ศึกษาแนวคิด หลักการ และองคQความรูIเก่ียวกับความเปPนพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย และหนIาท่ีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดำรงไวIซ่ึงศักด์ิศรีและคุณคAาของความเปPน
มนุษยQ การอยูAรAวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยAางสันติตามหลักขันติธรรม การพัฒนา การมี
สAวนรAวมอยAางสันติวิธี การพัฒนาจิตสาธารณะเพ่ือบAมเพาะความเปPนพลเมือง พระพุทธศาสนากับ
ความเปPนพลเมืองท่ีดี 
  This course aims to have the students study on the concept, 
principle, and body of knowledge about citizenship in democratic society, and civics 
according to the constitution, and the maintenance of human dignity and value. 
Moreover, students will learn about the peaceful co-existence in Thai society and 
world community based on the principle of tolerance, as well as the development 
and peaceful participation, the development of public mind in order to incubate the 
good citizenship based on Buddhism. 
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 GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลง                       3(3-0-6) 

  Future of Thai Society and Changing World Society 

  ศึกษาและสืบคIนขIอมูลการเปล่ียนแปลงสังคมไทย สังคมโลก จากแหลAงการ 
เรียนรูIท่ีหลากหลาย การวิเคราะหQการเปล่ียนแปลงดIานตAาง ๆ ของสังคมไทย สังคมโลก การเสนอ 
แนวทางการปรับตัว การแกIปGญหาและการพัฒนาของพลเมืองในกระแสโลกาภิวัตนQ หลักคำสอน 
พระพุทธศาสนากับความตระหนักรูIและการปรับตัวในสังคมการเปล่ียนแปลง 
  This course aims to have the students study, analyze and 

investigate  
the information about the change of Thai society and world society from various 
resources, as well as propose the way of adaptation, the solution and development 
of citizen in the trend of globalization, the Buddha’s teaching and the realization,  
including the adaptation in the social change. 
 
 GE 1010 การเมืองการปกครองไทย                                              3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government of Thailand 

  ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการ 
แผAนดิน การปกครองทIองถ่ิน พรรคการเมือง การเลือกต้ัง องคQกรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแหAงรัฐและสิทธิมนุษยชน การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 
      The aim of this course is to have the students study about the  
evolution of politics and government in Thailand, public administration, local  
government, political party, election, including constitutional organization, the  
fundamental state policy, human rights, and the politics and government based on  
Buddhism. 
 
 (2) กลุRมวิชามนุษยศาสตร5 

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

 GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตร5   3(3-0-6) 

   Concepts of Philosophy and Sciences 

ศึกษาธรรมชาติของปรัชญาและวิทยาศาสตรQ แนวคิดพ้ืนฐานทาง 
วิทยาศาสตรQ ความแตกตAางระหวAางปรัชญากับวิทยาศาสตรQ สำนักปรัชญาและกลุAมสำนักคิดวันตก
และตะวันออก โดยศึกษาใหIครอบคลุมท้ังอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตรQ ตรรกศาสตรQและ
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การใชIเหตุผลเพ่ือการแสวงหาความรูIและการตัดสินใจ แนวทางการดำเนินชีวิตและทำงานตามหลัก
ปรัชญาและศาสนา การประยุกตQใชIแนวคิดทางวิทยาศาสตรQและปรัชญาในการดำรงชีวิต 
   This course aims to have the students study the nature of 
philosophy and sciences, the basic concept of sciences, the difference s between 
philosophy and sciences, the house of philosophy and the house of thinkers in the 
west and the east by scrutinizing metaphysics, epistemology, ethics, logic, including 
the use of reason to seek knowledge and decision making. Students, moreover, will 
learn the way of life and works based on the principle of philosophy and religion, as 
well as how to apply the concepts of philosophy and sciences for life. 
 

 GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก?ปeญหา  3(3-0-6) 

Logical Thinking and Problem Solution 

   ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดอยAางมีเหตุผล การแสวงหา
ขIอมูลและความรูI ภาษากับการใชIเหตุผล การคิดเชิงสรIางสรรคQและการแกIปGญหา เทคนิคการคิดเชิง
สรIางสรรคQ การตัดสินใจ วิเคราะหQและสรุปขIอมูลเพ่ือการคิดและการตัดสินใจ การประยุกตQการคิด
ทางคณิตศาสตรQ วิทยาศาสตรQ และสังคมศาสตรQเพ่ือการแกIปGญหาวิเคราะหQและอิบายขIอมูลขAาวสาร
ในโลกปGจจุบันและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขIอมูลท่ีไดIรับ วิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนา 
   This course aims to have the students study the principle, the 
concept, and the process of logical thinking. The searching of information and 
knowledge, language and reasoning, creative thinking ang problem solution, creative 
thinking techniques, and decision making. Besides, students will learn how to analyze 
and conclude the information in order for thinking and decision making, how to 
apply mathematical thinking, scientific thinking, and social science thinking in order to 
solve problems, analyze  and explain the news information in the current world, and 
how to make decision based on the received information, including the way of 
thinking based on Buddhism. 
 

GE2003 มนุษย5กับอารยธรรมและศาสนา    3(3-0-6) 

Man, Civilization and Religion  
ศึกษาธรรมชาติของมนุษยQและสังคม พัฒนาการและความสัมพันธQของ

มนุษยQในอารยธรรมและวัฒนธรรมตAาง ๆ ในมิติทางสังคม ประวัติศาสตรQ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมือง ความเช่ือ ลัท ธิและศาสนา ท่ี มีผลตAอแนวคิดแนวปฏิ บั ติของมนุษยQและสังคม 
พระพุทธศาสนากับมนุษยQและอารยธรรม 
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This course aims to have the students study about the nature 
of mankind and society, the development and the relationship between mankind 
with civilization and various cultures in social dimension as well as study the history, 
culture, economy, politics, belief, creed and religion which affect the concept and 
action of mankind and society, including Buddhism, mankind, and civilization. 

 
 

GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย     3(3-0-6) 

Life, Happiness and Death  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับชีวิต ความสุข ความตาย พัฒนาการของ

ชีวิต ชีวิตกับการเรียนรูI การวางแผนชีวิตและครอบครัว การออกแบบชีวิตและการใชIชีวิตในโลกการ
เปล่ียนแปลง ปGญหาและวิธีการแกIไขปGญหาชีวิต มิติของความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตอยAางมี
ความสุข การปฏิบัติตนใหIเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดำเนินชีวิตอยAางมีสุนทรียภาพ 
แนวคิดและความเช่ือเร่ืองการตาย ชีวิตและความตายภาวะหลังการตาย การดำรงชีวิตใหIมีความสุข
และการตายอยAางสงบตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาบุคคลตัวอยAางในการใชIชีวิตอยAางมี
ความสุข 

This course aims to have the students study the concept and 
theory about life, happiness, and death, the progress of life, life and learning, life and 
family planning, life design and life in the changing world, the problem and solution 
of life, dimension of happiness, arts of living with happiness, self-performance for 
body and mind wellness, and way of life with aesthetics. Moreover, students have to 
study about the concept and belief of death, life and death, post-death condition, 
living with happiness and death in peace based on Buddhism, including case studies 
of the models who live with happiness. 

 
GE2005 ความเป=นผู?นำและการจัดการ    3(3-0-6) 

Leadership and Management 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูIนำ บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูIนำ การสรIางทีมงานและการทำงานเปPนทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการ
ตนเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปล่ียนแปลง การจัดการความขัดแยIง การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ิ แนวทางในการพัฒนาทักษะความเปPนผูIนำ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ภาวะผูIนำและการจัดการ และการประยุกตQใชIหลักธรรในพระพุทธศาสนาเพ่ือความเปPนผูIนำและ        
การจัดการ 
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This course aims to have the students study the concept and 
theory of leadership, the personality, character, and roles of leader, team building 
and working, the principle and theory of management, self-management, crisis 
management, change management, conflict management, and strategic 
management. Furthermore, students will learn about the way of developing 
leadership skills, Buddhism and personality development, the condition of leader 
and management, as well as how to apply the Buddha’s teaching in order for 
leadership and management. 
 GE2006         จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมR     3(3-0-6) 

                              Psychology and Modern Life 

                     ศึกษาศาสตรQและธรรมชาติทางสมองของมนุษยQ การเขIาใจและการควบคุม
อารมณQ จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต แรงจูงใจในการเรียนรูI กระบวนการจิตปGญญา การคิดแบบองคQ
รวม การปรับตัวสูAสังคมสมัยใหมA การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหมA และการเปPน
พลเมืองดีในโลกสมัยใหมA การประยุกตQแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือความเขIาใจท่ีหลากหลาย
ของมนุษยQในดIานชาติพันธQ วัฒนธรรม และทัศนคติเพ่ือความผาสุกในชีวิต หลักจิตวิทยาใน
พระพุทธศาสนา สมาธิและสติในแนวจิตวิทยา การมีเมตตาและการใหIอภัย การแกIปGญหาและการ
ดำรงชีวิตอยAางมีความสุขดIวยหลักธรรมและหลักจิตวิทยา 

                     This course aims to have the students study the science and 
nature of human brain, the understanding and controlling of emotion, psychology of 
living, the motivation of learning, the contemplative process, holistic thinking, the 
adaptation for modern life, the preservation of love and happiness in modern life, 
and the good citizenship in modern life as well. In addition, students will learn how 
to apply the concept and theory of psychology for understanding the variety of 
mankind in terms of ethnicity, culture, and attitude in order for happiness of life. 
Students will also learn the principle of Buddhist psychology, the concentration and 
mindfulness in psychology, loving-kindness and forgiveness, as well as learn how to 
solve the problem and how to live happily by employing the Dhamma and the 
principle of psychology. 
 
          GE2007  การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม             3(3-0-6)         

   Life Skill Development for Health and Society 

ศึกษาเก่ียวกับการประยุกตQใชIหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุข
ศึกษา และนันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพ่ือ
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เสริมสรIางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือกำหนด
บทบาทของตัวเองในการมีสAวนรAวมเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูIเร่ืองเพศศึกษาและเอดสQศึกษาอยAาง
รอบดIาน สารเสพติด สารพิษและอุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพ่ือสAงเสริมสุขภาพท่ีสัมพันธQกับ
ชุมชน นโยบายสารธารณะเพ่ือการสAงเสริมสุขภาพ พระสงฆQกับการดูแลสุขภาพ หลักเสขิยวัตรเพ่ือ
สุขอนามัยในพระพุทธศาสนา  

The aim of this course is to have the students learn how to 
apply the principle and process of physical education, health education, and 
recreation, and also learn the principle of choosing the activities which develop life 
skills and health, the provision for activities to enhance the good relationship with 
family, friends, and society, and the civil society process for determining their own 
roles involved with the learning process of sex education and AIDS education 
carefully. Additionally, students have to study about additive substances, poisonous 
substances, and accidents in community, including the activities for health which are 
involved with community, the public policy for health, monks and health care, and 
the seventy-five rules of training for good health in Buddhism. 
 

(2) กลุRมวิชาภาษา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

GE3001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 

   Thai Language for Communication 

แนวคิดท่ัวไปของการส่ือสาร ภาษากับการส่ือสาร การใชIภาษาไทย
มาตรฐานและภาษาไทยรAวมสมัย ภาษาไทยในสังคมดิจิทอล การใชIภาษาไทยไดIอยAางเหมาะสมกับ
สถานการณQ วิเคราะหQและสรุปประเด็นจากเร่ืองท่ีฟGง ดู อยAางมีวิจารณญาณ อAานออกเสียงตาม
อักขรวิธี อAานจับใจความจากงานเขียนประเภทตAาง ๆ เขียนผลงานประเภทตAางๆ ตามหลักการเขียน 
มารยาทในการฟGง พูด อAาน และเขียน ฝØกทักษะการฟGง พูด อAาน และเขียนเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจำวันและเปPนพ้ืนฐานการแสวงหาความรูI การสืบคIนและการอIางอิงเพ่ือการนำเสนอและการ
ส่ือสารในส่ือผสมและเครือขAายสังคมออนไลนQ 

This course aims to provide the students opportunities to 
study the general concept of communication, Language and communication, use of 
standard and contemporary Thai language, Thai language in digital society, and use of 
Thai language in the appropriate situation. In addition, students have to analyze and 
conclude the idea from what they have heard and watched critically, and to read 
aloud in accordance with orthography, read for main idea from various written works. 
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Students will also have to write many types of writing based on the writing 
principles. the appropriate manners for listening, speaking, reading and writing, the 
practice of listening, speaking, reading and writing skills for daily life communication 
and the base of seeking knowledge will also be focused. Besides, students have to 
learn about searching and referring for presentation and communication with mixed 
media and online networking. 

 
 
 

GE3002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร                                        3(3-0-6) 

   English Language for Communication 

  พัฒนาทักษะการใชIภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสถานการณQตAาง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน การทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายลักษณะบุคคล ส่ิงชอง สถานท่ี การ
สอบถามเสIนทางและการบอกทิศทาง การแสดงความรูIสึก การอAานขAาว ประกาศ โฆษณาและ
บทความส้ัน ๆ ธรรมะพากยQภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะฟGง พูด อAาน เขียนภาษาอังกฤษท่ีจำเปPนตAอ
การส่ือสาร รวมท้ังการสืบคIนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกสQ การอIางอิง และเรียนรูIจากส่ือการเรียนรูI
ตAาง ๆ ฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQ และส่ือส่ิงพิมพQ  

  This course aims to have the students develop English 
communicative skills in various situations in daily life, greeting and introduction, the 
description for personality, objects, and places, as well as asking and answering 
directions, feeling expression, reading news, announcement, advertisement, causerie 
and Dhamma in English. in addition, students have to develop English listening, 
speaking, reading and writing skills which are necessary for communication, including 
searching electronic information, referring, learning from various types of learning 
media, electronic database, and printing media. 
 

GE3003 ทักษะการพูดการฟeงภาษาอังกฤษ                           3(3-0-6) 

   English Speaking and Listening Skills 

  พัฒนาทักษะการฟGงและการพูดภาษาอังกฤษโดยใชIคำศัพทQและสำนวนท่ี
เหมาะสมเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันท่ีมีประสิทธิภาพ พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็น
สำคัญ ฟGงบทสนทนาและขIอความส้ัน ๆ แลIวจับใจความ ใชIประโยคและสำนวนเก่ียวกับส่ิงรอบตัว 
การพูดโตIตอบในสถานการณQชีวิตประจำวัน การติดตAองาน การเดินทาง การทAองเท่ียว ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการบรรยายธรรมะและการทAองเท่ียวทางพระพุทธศาสนา 
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  This course aims to have the students develop their listening 
and speaking skills with the vocabulary and idioms which are appropriate for daily 
effective communication, describe the details, summarize the important idea, and 
listen to short conversations or messages and tell the main idea. Students also have 
to learn how to use sentences and idioms involved with their surroundings, e.g. 
responding in daily life, making contact, taking a trip, traveling, including English for 
Dhamma preaching and Buddhist tourism. 

 
 
GE3004 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา              3(3-0-6) 

   English for Study Skills 
พัฒนาทักษะการใชIภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูI การสรุปความ และแสดง 

ความคิดเห็น เทคนิคและวิธีการฟGง พูด อAาน และเขียนในชีวิตประจำวัน การอIางอิงและบริบท ฝØก
วิเคราะหQองคQประกอบชองคำและคำผสม ฝØกเขียนคำตามคำบอกและเขียนสรุปจากเร่ืองท่ีไดIยินพรIอม
ท้ังจับใจความสำคัญ การใชIพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือการอAานและการเขียน โดยใชIส่ือระบบ
สารสนเทศ เครือขAายสAงคมออนไลนQและฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQ 

This course aims to have the students develop English skills for 
learning, summarization, opinion expression, techniques and methods of English four 
skills in daily life, as well as reference and context in order to practice the analysis of 
word components and compound words. Moreover, students have to practice the 
dictation and summarization and also getting the main idea from what they have 
heard, as well as students have to learn how to use English dictionary for reading 
and writing by using information systems media, online social network, and electronic 
database. 

 
GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

Dhamma Preaching in English 
ศึกษาหมวดธรรมและหัวขIอธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีใชIในชีวิตประจำวัน

ภาคภาษาอังกฤษ อักษรโรมันและการใชIอักษรโรมันในงานพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษศัพทQ
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา การใชIภาษาอังกฤษเพ่ือการอธิบายและบรรยายธรรมะ 
ภาษาอังกฤษในงานวิชาการและการเผยแผAพระพระพุทธศาสนา 

This course aims to have the students study Dhamma and 
Dhamma topics in Buddhism which are used in daily life in English. In addition, 
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Roman alphabets and the use of Roman alphabets for Buddhist works in English, 
English technical terms in Buddhism, English for Dhamma explanation and 
description, English for academic works and Dhamma propagation will be focused. 

 
GE3006 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร?อมประกอบอาชีพ  3(3-0-6) 

English for Careers Preparation  
ศึกษาหลักการและพัฒนาความสามารถในการใชIภาษาอังกฤษในระดับท่ี

สูงข้ึน เพ่ือเปPนผูIประกอบการและการสมัครงาน ในดIานการฟGง การพูด การอAาน การเขียนว เนIนการ
ตอบคำถามในการสัมภาษณQ การอAานขAาว การโฆษณาส้ินคIา ผลิตภัณฑQ การโฆษณางาน การสมัคร
งาน การเขียนจดหมายอีเมลQเพ่ือสมัครงาน การเขียนประวัติสAวนตัว การกรอกแบบฟอรQมสมัครงาน 
และการแสดงความคิดเห็นตAาง ๆ 

This course aims to have the students study the principle of 
English use in advance and develop the ability of English use in advance for 
entrepreneurship and job application in terms of listening, speaking, reading and 
writing, and also focus on answering in interviews, reading news, advertising e.g. 
goods, products, or jobs. Additionally, email writing for job application, resume 
writing, writing for job application and sharing opinions will be focused in this course. 

 
GE3007 ภาษาจีนพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese  
ศึกษาหลักการและระบบสัทอักษรจีน (ฮ่ันอว่ีพินอิน) รูปแบบโครงสรIางและ

หลักไวยากรณQพ้ืนฐาน ฝØกทักษะการฟGง การพูด การอAาน และการเขียนภาษาจีน สามารถส่ือสารและ
เรียบเรียงประโยคอยAางงAายๆ ไดI ฝØกการฟGงจากส่ือมีเดียภาษาจีนอยAางงAาย สรIางประโยคเพ่ือสนทนา
โตIตอบและส่ือสารในชีวิตประจำวันโดยใชIรูปโครงสรIางประโยคท่ีไมAซับซIอน เรียนรูIหลักการคIนหา
คำศัพทQจากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนไดI ตลอดจนสามารถจดจำและอAานตัวอักษรจีนท่ี
ไดIถูกตIอง 

This course aims to have the students study the principle and 
system of Pinyin, basic structure and grammar, the practice of listening, speaking, 
reading and writing. Students will be able to communicate and compose simple 
sentences, to practice listening with Chinese simple media, to compose responsive 
sentences and to communicate in daily life by using the simplicity of sentence 
structures. Besides, students will learn the principle of searching vocabulary from 
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dictionary as well as will be able to write Chinese alphabets until they can 
remember and read Chinese alphabets correctly. 

 
 GE 3008  ภาษาและวัฒนธรรมกลุRมประเทศอาเซียน                     3(3-0-6) 
        ASEAN Languages and Cultures 

ความรูIและความเขIาใจเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมกลุAมประชาคมอาเซียน 
ความหลากหลายของภาษาในกลุAมประเทศอาเซียน ลักษณะรAวมและลักษณะเฉพาะดIานความคิด 
คAานิยมซ่ึงแสดงออกผAานภาษา วรรณกรรม และงานเขียน  

   This course aims to have the students learn and understand 
about the languages and cultures of ASEAN community, the diversity of ASEAN 
languages, the individual and mutual characters of thinking, and the value express 
through language, literature, and writing. 
 
 GE 3009  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ                        3(2-2-5) 

        Thai Language for Careers Communication 

ศึกษาและปฏิบัติการใชIภาษาไทยในการส่ือสาร การวิเคราะหQ สังเคราะหQ
และประเมินคAาสานในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพจากส่ือประเภทตAาง ๆ การนำเสนอขIอมูลหรือ
บรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพในโอกาสตAาง ๆ ของสังคม การใชIภาษาไทยในงานวิชาการ การ
เขียนเพ่ือติดตAอกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย การใชIภาษาไทย
ในการบรรยายธรรมและการเผยแผAพระพุทธศาสนา การใชIภาษาไทยท่ีเหมาะสมในส่ือสังคมออนไลนQ 

This course aims to have the students study and practice Thai 
language for communication, analysis, synthesis and evaluation in daily life and for 
careers from various types of media. In addition, students will learn about the 
presentation of information and summarization, public relations, spokesman, masters 
of ceremonies, moderator, the use of Thai language for academic affairs, writing for 
business, writing for academic papers or research report, use of Thai language for 
Dhamma preaching and Buddhism propagation, including the appropriate use of Thai 
language on online community. 
 
 GE 3010  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน                               3(2-2-5) 

   Performance Report Writing 

        ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใชI
ถIอยคำ สำนวน ระดับภาษา การรวบรวมขIอมูลเพ่ือวางแผนการเขียนรายงานแตAละประเภท โดยใชI
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หลักการวิเคราะหQ สังเคราะหQ และประเมินคAา กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเน้ือหา
ตามข้ันตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติการสอนและรายงานการปฏิบัติงานประเภทตAาง ๆ รายงาน
การศึกษาคIนควIา รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหนIา รายงานการประชุม รายงานการศึกษาดู
งาน รายงานวิเคราะหQเพ่ือเลือกแนวางและรายงานนำเสนอภายในองคQกร 

This course aims to have the students study and practice 
the principle of performance report writing, the selection of words, idioms, or 
language types, the data collection for planning report writing by using the principles 
of analysis, synthesis, and evaluation. Besides, students will learn the process of 
thinking arrangement, content writing in regular stages, as well as writing report of 
teaching practicum report, other types of performance report writing, research report, 
travel report, progressive report, meeting report, field study report, analysis report for 
alternatives, presentation report in organization 

 
(4) กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5กับคณิตศาสตร5 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 
GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรู?    3(3-0-6) 

  Statistics for Research and Learning 

ศึกษาหลักสถิติและการเลือกใชIสถิติในงานวิจัยและการสำรวจความคิดเห็น 
สมมติฐาน คAามาตรฐาน การวัด การเก็บขIอมูล ประชากร กลุAมตัวอยAาง การวิเคราะหQขIอมูลทางสถิติ 
การอAานและการแปรผลขIอมูล การตัดสินใจบนพ้ืนฐานขIอมูลทางสถิติเพ่ือพัฒนาตนเองและการเรียนรูI
ในสังคมการเปล่ียนแปลง การนำขIอมูลทางสถิติไปใชIในการทางการบริโภคและการเรียนรูIใน
ชีวิตประจำวัน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางสถิติ 

This course aims to have the students study the principle and 
selection of statistics for research, the exploration of opinion, hypothesis, standard 
score, measurement, data collection, population, representative sample, analysis of 
statistical data, as well as data interpretation and transformation. In addition, 
students will learn how to make decision based on statistic data in order for self-
development and learning in the changing society, how to apply the statistical data 
for consumption and learning in daily life, and learn about ethics and morality in 
statistics. 

 
GE4002 คณิตศาสตร5เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด   3(3-0-6) 

  Mathematics for Thinking Skills Development 
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ศึกษาการฝØกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรQ โดยเนIนทักษะการ
แกIปGญหา ทักษะการใชIเหตุผล ทักษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรQและการนำเสนอ 
ทักษะในการเช่ือมโยงความรูIตAาง ๆ ทางคณิตศาสตรQและเช่ือมโยงคณิตศาสตรQในงานอาชีพ และ
ทักษะความคิดริเร่ิมสรIางสรรคQ 

This course aims to have the students study the practice of 
mathematic skills and processes focused on problem-solution skills, reasoning skills, 
communicative skills, mathematic communication and presentation, mathematic 
knowledge connection skills, mathematic connection for careers, and creative 
thinking skills. 

 
 

GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรู?  3(3-0-6) 

Buddhism and Learning Skill Development  
ศึกษาโลกทัศนQและกระบวนทัศนQความรูIในพระพุทธศาสนา กระบวนการ

ทางปGญญา มิติความรูIและกระบวนการพัฒนาความรูIในพระพุทธศาสนา แนวคิดสำคัญของทักษะการ
เรียนรูIในศตวรรษท่ี 21 ความสัมพันธQระหวAางพระพุทธศาสนากับการเรียนรูIในทศวรรษท่ี 21 
หลักธรรมสำคัญเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูI การรูIดิจิทอล การคิดเชิงวิเคราะหQ การคัดสรรแหลAง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะหQ การเขียนและการนำเสนอในเชิงวิชาการ 
จรรยาบรรณและความเท่ียงตรงทางวิชาการ 

This course aims to have the students study the vision and 
paradigm of knowledge in Buddhism, the process of wisdom, the knowledge 
dimension, the process of knowledge development in Buddhism, the important 
concept of learning skills in the 21st century, as well as the relationship between 
Buddhism and learning in the 21st century. Moreover, the important teaching of the 
Buddha for learning skill development, digital literacy, analytical thinking, the 
selection of information resource, the assessment of analysis, the composition and 
presentation for academic affairs, the ethics and validity of academic affairs will be 
focused. 

 
GE4004 ปeญญาประดิษฐ5      3(3-0-6) 

Artificial Intelligence  
ความรูIเบ้ืองตIนเก่ียวกับประวัติความเปPนมาของปGญญาประดิษฐQ แนวคิด

และเทคนิคของปGญญาประดิษฐQ การแกIไขปGญหาและการพัฒนาปGญญาประดิษฐQใหIมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดและ เทคนิคการนำปGญญาประดิษฐQมาชAวยพัฒนาการเรียนรูI เทคโนโลยีของปGญญาประดิษฐQใน
ปGจจุบัน ทัศนะของบุคคลสำคัญของโลกตAอปGญญาประดิษฐQ พุทธศาสนากับปGญญาประดิษฐQ วิธีการนำ
ปGญญาประดิษฐQมาชAวยสAงเสริมและเผยแผAพระพุทธศาสนา 

This course aims to have the students study the introduction 
to the history of artificial intelligence, concepts and techniques of artificial 
intelligence, solving problems and developing effective artificial intelligence, 
concepts and techniques of using artificial intelligence to help develop learning, 
technology of artificial intelligence and how to bring artificial intelligence to help 
promote and disseminate Buddhism. 

 
 
 

GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค?นคว?า  3(3-0-6) 

            Information Technology for Further Study 

แนวคิดและหลักการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชIระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรQท่ีจำเปPนตAอการปฏิบัติงาน ทักษะการรูIสารสนเทศ การสืบคIน การรวบรวม วิเคราะหQ 
สังเคราะหQสารสนเทศเพ่ือนำเสนอผลการศึกษาคIนควIาและการอIางอิง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ
การนำไปใชI การใชIส่ือมัลติมีเดียและเครือขAายสังคมออนไลนQ  และฐานขIอมูลอิเล็กทรอนิกสQเพ่ือ
การศึกษาคIนควIา กฎหมายและจริยธรรมการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ 

This course aims to have the students study the concept and 
principle of information technology system, the use of the computer operating 
system which is necessary for operation, the information literacy skills, the searching, 
collecting, analyzing and synthesizing information for research presentation and 
technology reference of geoinformatics and for application. Students will also learn 
the use of multimedia and online social network, electronic database for study, 
including law and ethics of using information technology. 

 
GE4006 วิทยาศาสตร5เพ่ือคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 

            Science for Life Quality 

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตรQ การเปล่ียนแปลงและความกIาวหนIา
ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแกIไขสถานการณQการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศนQ ส่ิงแวดลIอมเรียนรูIทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรQเพ่ือการรูIเทAาทัน
ตAอสถาการณQความเปล่ียนแปลง ท้ังในดIานส่ิงแวดลIอม การเกษตร พลังงาน การส่ือสาร อาหารและ
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โภชนาการ สุขภาพและสุขอนามัย ฯลฯ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี การประยุกตQใชIหลักพระพุทธศาสนากับ
วิทยาศาสตรQเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในชีวิตประจำวัน 

This course aims to have the students study the process of 
science, the change and progression of science, technology and innovation, the 
cause, effect and solution of changing situation of ecosystem and environment as 
well as the scientific skills and process for the literacy of changing situation in terms 
of environment, agriculture, energy, communication, food and nutrition, health and 
hygiene etc. in order for life quality. Additionally, students will learn how to apply 
the Buddha’s teaching and science for developing life quality in daily life. 

 
 
 

GE4007 การประยุกต5ใช?โปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 

            Program Application for Digital-Age Careers 

ศึกษาพ้ืนฐานและเทคนิคการใชIงานโปรกรมประมวลผลคำและโปรแกรม
ตารางงาน การสรIางเอกสารตIนฉบับ การสรIางจดหมายเวียน การสรIางสารบัญ การจัดดัชนี การผนวก
เอกสาร การสรIางสูตรคำนวณในรูปแบบตAาง ๆ การสรIางแผนภูมิและการใชIฟGงกQช่ัน การประยุกตQใชI
โปรแกรมตารางงานรAวมกับโปรแกรมสำนักงานอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนงานในองคQกรยุคดิจิทัล การ
ประยุกตQใชIงานแอพพลิเคช่ันและเครือขAายสังคมออนไลนQตามกฎหมายและหลักจริยธรรม 

This course aims to have the students study the introduction 
and technique for the application of word processor, spreadsheet, creating original 
document, creating a mail merge, creating contents, index arrangement, document 
combination, and creating various types of calculation formulae. In addition, student 
will learn how to create charts, how to use the function, how to apply spreadsheet 
program cooperated with other types of programs used in office in order to support 
works of organization in the digital age, including how to use the application and 
online social network in accordance with law and ethics. 
 

3.1.6 หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุRมวิชาพระพุทธศาสนา 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา  3(3-0-6) 

History and Development of Buddhism  
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

โลกทัศนQและกระบวนทัศนQกAอนพุทธกาล สำนักคิดกAอนพุทธกาล พุทธประวัติ
เชิงวิเคราะหQ การสังคายนา นิกายในพระพุทธศาสนา พระสาวก พระสาวิกา พระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทยและตAางประเทศ ภูมิศาสตรQพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในฐานะเปPนศาสนาประจำชาติ วิธีคิด
และคณลักษณะพิเศษแหAงพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัย วันสำคัญ และพุทธศาสนพิธี มหาเถรสมาคมและ
องคQกรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและตAางประเทศ วัดและพระสงฆQ ไทย นักคิดทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสำคัญ การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสงฆQ การ
สAงเสริมและการคุIมครองพระพุทธศาสนา ศึกษาสถานการณQพระพุทธศาสนาในปGจจุบัน 

This course aims to have the students study the vision and 
paradigm of pre-Buddhist era, the office of thought before Buddhist era, the 
analytical history of the Buddha, the convocation, the sects of Buddhism, the male 
disciples, the female disciple, Buddhism in Thailand and other countries, geography 
of Buddhism, and Buddhism as the national religion of Thailand. Students will also 
learn the method of thinking and the outstanding characteristics of Buddhism, the 
Triple Gem, the important days, Buddhist ceremonies, The Sangha Supreme Council 
of Thailand, Buddhist organizations of Thailand and other countries, temples and 
Buddhist monks in Thailand, important thinkers of Buddhism, the education 
management of Buddhism in Thailand and Buddhist universities, the promotion and 
protection of Buddhism, including the study on Buddhism situation in the present time. 

 
BU5002 พระไตรปYฎกศึกษา      3(3-0-6) 

   Tipitaka Studies 

ศึกษาและวิเคราะหQโครงสรIางพระไตรปsฎก การจัดหมวดหมูAหลักธรรในพ
ระไตรปsฎก ประเภทและลำดับช้ันคัมภีรQทางพระพุทธศาสนา หลักพระธรรมวินัย ภูมิปGญญาใน
พระไตรปsฎกโดยศึกษาวิเคราะหQพระวินัยปsฎก พระสุตตันตปsฎก และพระอภิธรรมปsฎก หลัก
การศึกษา การเมือง การปกครอง การบริหารในพระไตรปsฎก การวิเคราะหQ ตีความ และการ
ประยุกตQใชIภูมิปGญญาพระไตรปsฎกในการดำรงชีวิต 

This course aims to have the students study and analyze the 
structure of Tipitaka, the classification of Dhamma in Tipitaka, types and categories of 
Buddhist scriptures, the principle of Dhamma and Vinaya, the wisdom in Tipitaka by 
analyzing Vinayapitaka, Sutta-pitaka, and Abhidhamma-pitaka, as well as the principle 
of education, politics, government, the administration in Tipitaka, the analysis, 
interpretation and application of Tipitaka in living. 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการค?นคว?าพระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

   Pali and Sanskrit for Buddhist Research 

ศึกษาไวยากรณQภาษาบาลีและสันสฤต หลักการอAานและแปลภาษาบาลี
และสันสกฤต ศัพทQบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย คัมภีรQภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีสำคัญของ
พระพุทธศาสนาและฝØกวิเคราะหQเน้ือหายAอ ๆ เก่ียวกับพระพุทธศาสนาจากเอกสารภาษาบาลีและ
สันสกฤต 

This course aims to have the students study the basic grammar 
of Pali and Sanskrit, the principles of reading and translation of Pali and Sanskrit, Pali 
and Sanskrit vocabulary in Thai, Pali and Sanskrit scriptures of Buddhism, and practice 
analyzing short contents about Buddhism from Pali and Sanskrit documents. 

 
BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน     3(2-2-5) 

   Meditation Practice 

แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา หลักการ
ปฏิบัติธุดงคQ การสอนและการปฏิบัติกรรมฐานของสำนักกรรมฐานท่ีสำคัญในประเทศไทย และการ
ออกฝØกปฏิบัติกรรมฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

   This course aims to have the students study the concept, 
principles and methods of meditation practice in Buddhism, the principles of Austere 
practices, the important meditation institution in Thailand and meditation practice 
according to the rules of university. 
 
         BU5005  พระพุทธศาสนานิกายหลัก    2(2-0-4) 

   Principle Sects of Buddhism 

   สถานการณQ พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน การเกิดนิกายใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายมหายาน แนวคิดและหลักการสำคัญของ
พระพุทธศาสนานิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายายนิกายหลัก พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย 
บทบาทของพระพุทธศาสนามหายานในโลกตะวันตก นักคิดพระพุทธศาสนามหายานท่ีสำคัญ 

    This course aims to have the students study the Buddhism situation 
of the post-Nibbana, the occurrence of Buddhist sects, Theravada Buddhism and Mahayana 
Buddhism, the concepts and the important principles of the Buddhist main sects, the major 
sect of Mahayana, Mahayana in Thailand, the roles of Mahayana Buddhism in the west, and 
the  Buddhist important thinkers of Mahayana. 

 



45 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

BU5006 ศาสนาเพ่ือการพัฒนา     2(2-0-4) 

   Religion for Development 
          ความรูIพ้ืนฐานทางศาสนา แนวคิดทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ของศาสนา สถานะปGจจุบันของศาสนาในสังคมโลก หลักการศาสนสัมพันธQ และศึกษาพระพุทธศาสนา
เถรวาทและมหายาน วรรณกรรมท่ีสำคัญในพระพุทธศาสนา สภาพการณQบริหารจัดการวัด การ
บริหารจัดการทุน บัญชีวัด และการตรวจสอบ หลักการมีสAวนรAวมการบริหารจัดการวัดของชุมชน 

This course aims to have the students study the Introduction to 
religions; the cultural, economic, social and political concepts of religions; the 
current situations of religions in the global society; the principles of religious 
relationship; Theravada Nikaya and Mahayana Nikaya in Buddhism; the important 
Buddhist literature works; the conditions of monastery management; monastery fund 
management, monastery accounts management, and the investigation; the principles 
of the community’s participation in monastery management. 
 

BU5007   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแผRพระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
      English and Information Technology for Buddhism Propagation 

ศึกษาหลักการ วิธีการและยุทธศาสตรQการเผยแผAพระพุทธศาสนา คุณสมบัติและ
การพัฒนาคุณลักษณะนักเผยแผAท่ีดี ยุทธศาสตรQ การกำหนดเน้ือหา และการออกแบบเพ่ือการเผยแผA
พระพุทธศาสนาดIวยเทคโนโลยีสานสนเทศ แอพพลิเคช่ันเครือขAายสังคมออนไลนQ การใชIภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารและการเผยแผAพระพุทธศาสนา ศัพทQภาษาอังกฤษเฉพาะทางพระพุทธศาสนา ฝØก
สนทนาและอธิบายธรรมะและฝØกเขียนบทความธรรมะดIวยภาษาอังกฤษ 

This course aims to have the students study the principles, 
methods, and the strategies of Buddhism propagation, the attributes and 
development of good personalities of Dhamma preachers, and the strategies, 
content determination, design for Buddhism propagation with information 
technology. In addition, students will learn about the application of online social 
network, the English use of communication and Buddhism propagation, English 
technical terms in Buddhism, the practice of Dhamma conversation and explanation 
as well as the practice of English Dhamma writing.  

 

BU5008 พระพุทธศาสนากับศาสตร5รRวมสมัย   2(2-0-4) 

   Buddhism and Contemporary Science 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

โลกทัศนQพระพุทธศาสนาวAาดIวยความรูIและความจริง โลกและชีวิตกับการ
เปล่ียนแปลง ความเขIาใจในหลักอริยสัจ กฎแหAงกรรม และการตีความคำสอนพระพุทธศาสนาใน
บริบทสังคมการเปล่ียนแปลง พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยีและศาสตรQสมัยใหมA 
พระพุทธศาสนากับการเรียนรูIในศตวรรษท่ี 21 ศึกษาวิเคราะหQพระพุทธศาสนากับการแกIปGญหาและ
การพัฒนาในสภาวการณQโลกการเปล่ียนแปลง 
   This course aims to have the students study the vision of 
Buddhism for knowledge and truth, the world, life and change, the understanding of 
the Four Noble Truth, the law of Khamma, the interpretation of the Buddha’s 
teaching in the changing social context, Buddhism, technology science and modern 
science, including Buddhism and learning in the 21st century, the analysis of 
Buddhism and problem-solving, and the development of world circumstances of 
change. 
 
 

BU5009 พระสงฆ5กับการดูแลสุขภาพ    2(2-0-4) 

   Monks and Health Care 

ศึกษาประวัติและความเปPนมาเก่ียวกับพระสงฆQในพระพุทธศาสนา 
ความหมายและคุณสมบัติของพระสงฆQ บทบาทและหนIาท่ีของพระสงฆQ พระสงฆQกับการปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย ความสำคัญและคุณคAาของพระสงฆQตAอสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
ดูแลสุขภาพ สถานการณQการดูแลสุขภาพของพระสงฆQในปGจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆQแหAงชาติ 
พ.ศ. 2560 วิธีการดูแลตนและการชAวยเหลือผูIอ่ืนของพระสงฆQ การสAงเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพของพระสงฆQ หลักเสขิยวัตรเพ่ือสุขอนามัยของพระสงฆQ 

This course aims to have the students study the background 
and history of Buddhis monks, the denotation and qualification of Buddhist monks, 
roles and duties of Buddhist monks, Buddhist monks and observance of Dhamma-
Vinaya, the importance and value of Buddhist monks to Thai society. Moreover, 
students will learn the concepts and theories about healthiness, the present 
situation of Buddhist monks’ healthiness, the national constitution of monks’ health 
in 2017, the way of self-caring and helping humanity, the promotion and support of 
caring Buddhist monks’ health, including the seventy-five rules for training for 
Buddhist monks’ health. 

 
 BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทRองเท่ียว     2(2-0-4) 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

   Innovation of Buddhist Temples for Tourism 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทAองเท่ียว การทAองเท่ียวเชิงพุทธ วัด
และพุทธสถาน พุทธศิลป•และพระพุทธรูปในวัดและพุทธสถาน  กฎหมายเก่ียวกับโบราณคดีและวัดใน
พระพุทธศาสนา บทบาทและหนIาท่ีของวัดตAอสังคม วิธีการการอนุรักษQและการพัฒนาวัด นวัตกรรม
การบริหารจัดการวัดท่ีดี นวัตกรรมการบริหารจัดการวัดเพ่ือการทAองเท่ียวทางพระพุทธศาสนา การ
ประยุกตQวัดเพ่ือการทAองเท่ียวอยAางเหมาะสม และศึกษากรณีวัดตัวอยAางท่ีบูรณาการดIวยการทAองเท่ียว 

This course aims to have the students study the concepts and 
theories of tourism, Buddhist tourism, temples and Buddhist places, Buddhist arts 
and Buddha images in temples and Buddhist places, the law of archaeology and 
Buddhist temples, the roles and duties of temple to society, the way of temple 
conservation and development, including the innovation of temple administration 
and the innovation of temple administration for Buddhist tourism. Students also will 
learn how to apply the temples for tourism, and study the samples of temples 
integrated as for tourism. 
 

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย   2(2-0-4) 

   Thai Buddhist Literature 

ศึกษาวรรณกรรมท่ีสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้ังแตAสมัยสุโขทัยถึงปGจจุบัน 
โดยศึกษาและวิเคราะหQสาระสังเขป ลักษณะเดAน วิวัฒนาการ ในแงAคุณคAาและอิทธิพลท่ีมีตAอ
สังคมไทยและพระพุทธศาสนา เชAน ไตรภูมิพระรAวง มังคลัตถทีปนี ปGญญาสชาดก มหาชาติคำหลวง 
มหาเวสสันดรชาดก ปฐมสมโพธิกถา เปPนตIน ศึกษาประวัติและผลงานปราชญQชาวพุทธไทยท้ัง
พระสงฆQและคฤหัสถQ รวมท้ังวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทIองถ่ินของไทย 

This course aims to have the students study the significance of 
Buddhist literature since Ayutthaya period to present by studying and analyzing the 
abstract, the dominant feature, the evolution in terms of the value and the influence on 
Thai society and Buddhism, namely Trai Bhum Pra Ruang, Magalatthadipani, Paññasajataka, 
the royal version of Mahajati, Maha Vessantara Jataka, Phra Pathomsombodhikatha, and so 
on. In addition, students will learn the biography and works of Thai Buddhist philosophers 
as both monks and lay people including Buddhist literature in regions of Thailand. 

 
BU5012 พุทธศิลป°และโบราณคดี                                2(2-0-4) 

   Buddhist Art  and Archaeology 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ความหมายประวัติความเปPนมาขอบเขตและประโยชนQ พุทธศิลป•  
วิวัฒนาการและอิทธิพลพุทธศิลป•ในดIานสถาปGตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ปรัชญาธรรมทาง
วัตถุ ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยกAอนประวัติศาสตรQและสมัยประวัติศาสตรQ ความสัมพันธQ
พุทธศิลปะกับศาสตรQตAาง ๆ สกุลศิลปะ การสงวนรักษา การอนุรักษQ และการบริหารจัดการพุทธศิลป• 

This course aims to have the students study the meaning, the 
history, the range, and the usefulness of Buddhist arts, the evolution and the influence of 
Buddhist arts in terms of architecture, sculpture, painting, Dhamma philosophy, and 
characteristic objects of Thai arts and cultures both pre-history and history period, the 
relation between Buddhist arts and various sciences, the school the preservation, the 
conservation, and the administration of Buddhist arts. 

 
BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆ5ไทย   2(2-0-4) 

   Administration and Sangha Governance of Thailand 

ศึกษาประวัติการปกครองคณะสงฆQไทย โครงสรIางการบริหารและการ
ปกครองคณะสงฆQไทยการปกครองคณะสงฆQตามหลักพระธรรมวินัย ความสัมพันธQระหวAางศาสนจักร
และอาณาจักร กฎหมายเก่ียวกับการบริหารและการปกครองคณะสงฆQ สมณศักด์ิ สมเด็จพระสังฆราช
และมหาเถรสมาคม การจัดการศึกษาของคณะสงฆQไทย สAวนราชการและการบริหารราชการแผAนดิน
กับการบริหารและการปกครองคณะสงฆQไทย 

This course aims to have the students study the history of the 
Sangha administration of Thailand, the structure of the administration and Sangha 
governance of Thailand, the Sangha governance based on Dhamma and Vinaya, the 
relationship between Sangha kingdom and royal kingdom, the law involved with the 
Sangha Administration and governance. In addition, students will study the honorific 
ranks of Supreme Patriarch (Somdech Phra Sangharaja), and the Sangha Supreme 
Council of Thailand, the education management of Sangha, department of 
government service, including government administration and Administration and 
Sangha Governance of Thailand. 

 
2) กลุRมวิชาชีพครู 35 หนRวยกิต 

  รายวิชามาตรฐานความรู?  23 หนRวยกิต 

          รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

ED1001         คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู        3(3-0-6) 

Virtues and Ethics for Teacher 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ศึกษาบทบาทหนIาท่ีและความสำคัญของครู ครูในฐานะปูชนียบุคคลและ
กัลยาณมิตร การปลูกฝGงความศรัทธาในวิชาชีพครูและจิตวิญญาณความเปPนครู ความประพฤติและ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะหQ สังเคราะหQและบูรณาการองคQความรูI
เก่ียวกับคAานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู การพัฒนาผูIเรียนดIวยจิตวิญญาณความเปPนครู 
กฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขIองกับวิชาชีพครู องคQกรวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู การ
พัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาตนเองในการเปPนครูท่ีดี ความรอบรูIทันสมัยและทันตAอการเปล่ียนแปลง 
และการนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเปPนหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครู 

This course aims to have the students study the roles, duties, 
and the importance of teacher, teachers as venerable persons and good friendship, 
the cultivation of faith in teaching profession and the spirit of teacher, the behaviors 
and performance based on the ethics of teaching profession, as well as the analysis, 
synthesis, integration of the body of knowledge involved with the teacher values. 
Additionally, students will learn the educational law and the law involved with 
teaching profession, the organization of teaching profession, the standard of teaching 
profession, the development of teaching profession, self-development as a good 
teacher, the omniscience of change, including the Dhamma application as the 
standard of teaching profession. 

 
ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา    2(2-0-4) 

  Philosophy and Concepts in Education 

ศึกษาความหมายและความสำคัญของปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา 
ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดทางการศึกษาท่ีสำคัญและมีอิทธิพลตAอการจัดการศึกษา ปGญหา
การศึกษา การปฏิรูปการศึกษา แนวโนIมการศึกษาในอนาคต พระพุทธศาสนากับการศึกษา 

This course aims to have the students study the meaning and 
the importance of philosophy and education concepts, the philosophy of education 
and the concepts of education which is important and influential to education 
management, education problems, the education reformation, the future tendency 
of education, including Buddhism and education. 

 
ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู     3(3-0-6) 

   Psychology for Teachers 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษยQ จิตวิทยาชAวงวัย 
จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาการเรียนรูI จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหIคำปรึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ของจิตวิทยากลุAมตAาง ๆ ใชIจิตวิทยาสนับสนุนการเรียนรูIของผูIเรียนใหIเต็มศักยภาพ และใหIคำแนะนำ
ชAวยเหลือผูIเรียนใหIมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

Study of psychological concepts and theories:  psychology of 
human development, lifespan developmental psychology, fundamental psychology, 
learning psychology, educational psychology, guidance psychology, and  counseling 
of various psychological branches; application of psychological theories to support 
the learner’ s learning proficiency and recommendation to assist the learner with 
better quality of life. 

 
ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู?    3(2-2-5) 

Curriculum and Learning Management Science 
ความหมายและความสำคัญของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร หลักการและ

แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทำหลักสูตร องคQประกอบและโครงสรIางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การใชIหลักสูตรใหIเหมาะสมกับสภาพทIองถ่ิน วิทยาการการจัดการเรียนรูI  วิธีการสอนท่ีสอดคลIองกับ
สาระการเรียนรูI การจัดกิจกรรมสAงเสริมการเรียนรูIโดยใหIความสำคัญแกAผูIเรียน การจัดการเรียนรูIท่ี
เนIนประสบการณQ กรณีศึกษาและการฝØกปฏิบัติดIวยการสะทIอนคิด การวางแผนการเรียนและการสอน 
การฝØกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน การฝØกเทคนิคและทักษะตAางๆ ในการสอน การฝØกปฏิบัติการ
สอนตามรูปแบบท่ีกำหนดในแผนการสอน 

This course aims to have the students study the meaning and 
importance of curriculum, curriculum theories, principles and concepts of curriculum design, 
elements and structures of the basic education curriculum, curriculum 
implementation to local surroundings, and learning management science of teaching 
procedures in accordance with learning content. In addition, students will have to 
learn about learner-centered learning activities, the management of Experience-
Based Learning, case study and reflection practices, learning planning, practical 
lesson plans, practical teaching techniques and skills, and practical teaching upon 
specified lesson plans. 

 
ED1005  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 

Educational  Innovation and Information Technology 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ส่ือสารการศึกษาและ การเรียนรู� กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช�เทคโนโลยีดิจิทัล การใช�
เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัด การเรียนรู�ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู�
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

เรียนให�มีป�ญญารู�คิดและมีความเป�นนวัตกร ผู�เรียนท่ีมีความ ต�องการพิเศษ การวิ
เคราะห� การเลือก การออกแบบ การพัฒนา การประเมิน การบูรณาการและการประยุกต�ใช� 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู�ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ การไมA ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญา ใช�การสะท�อนคิดไปประยุกต�ใช�ใน
การพัฒนาตนเองให�เป�นครูท่ีดี มีความรอบรู� และทันสมัยต�อความเปล่ียนแปลง 

Principles, approaches, and theories of innovation and 
information technology for educational communication learning; digital technology 
laws and codes of ethics; using digital technology for design of learning management 
according to the nature of major areas of study to develop intellectual and 
innovative learners; learners with special needs; analysis, selection, design, 
development, evaluation, integration and application of using innovation and 
information technology for educational communication and learning efficiently, 
infringement of an intellectual property, applying reflections to self-development to 
be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy. 

 
 

 ED1006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู?    3(2-2-5) 

   Measurement and Evaluation in Learning 

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูIของ
ผูIเรียน หลักการสรIางเคร่ืองมือทดสอบและประเมินผล ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลแตAละรายวิชา นำผลการประเมินไปใชI
ในการพัฒนาการเรียนรูIของผูIเรียน 

Principles, concepts and practices of measurement and evaluation 
in learning; principles of construction of test and evaluation instruments; measurement 
and evaluation in practices: authentic measurement and evaluation, nature of measurement 
and evaluation in each subject; implementation of evaluation results for learning development. 

 
 ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู?    3(2-2-5) 

Research for Learning Innovation Development 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวิจัย แนวปฏิบัติในการวิจัย คุณลักษณะของ
การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน การใชIและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูI 
ทำวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผูIเรียน การวางแผนการวิจัยทางการศึกษา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

การออกแบบ การสรIางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขIอมูล การวิเคราะหQขIอมูล การรายงานผลการวิจัย 
นำผลการวิจัยไปใชIในการจัดการเรียนการสอน 

Research principles, concepts and theories; research guidelines; 
characteristics of educational research and action research in the classroom; research 
implementation and production for learning innovation development; research for 
instructional innovation development and learner development; planning for educational 
research: research design, development of research instruments, data collection, 
data analysis, research report, and implementation of research results for instruction. 

 
ED1008  ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู     3(3-0-6) 

Communicative Language for Teachers 

วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใชIภาษาไทยและ
ภาษาตAางประเทศในการฟGง การพูด การอAาน การเขียน และภาษาทAาทาง  เพ่ือการส่ือความหมายใน
การเรียนการสอน การนำเสนอทางวิชาการและงานบริการวิชาการแกAสังคม 

Communicative Language for teachers: principles, theories, 
techniques of Thai and foreign usage for listening, speaking, reading, writing and 
gestures to communicate the meaning; academic presentation and social services. 
 รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12 หนRวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

 ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90)  

   Teaching Practicum in School 1   

            การจัดการเรียนการสอนใหIรอบรูIในงานครู เชAน งานธุรการในช้ันเรียน การ
สังเกตปGญหาของผูIเรียนและการแกIปGญหาในช้ันเรียน การประสานงาน การออกตรวจเย่ียมโครงการ
เย่ียมบIานกับโรงเรียนในการประสานกับผูIปกครองและชุมชน การจัดการในช้ันเรียนและการจัดการ
ส่ิงแวดลIอมเพ่ือการเรียนรูIในฐานะครูผูIสอน หรืองานกิจกรรมอ่ืนใดของโรงเรียน ภายใตIการนิเทศจาก
อาจารยQนิเทศกQ และครูพ่ีเล้ียง 

Expert knowledge teaching in Teacher work as Administrative 
Assistant in classroom, observe and solve the problems of students, coordinate work, 
to visit the project and home of students by cooperative teacher with parent and 
community. Teaching and environment teaching for learning as teacher or the 
another activity in school under supervisory of supervisor and the school cooperative 
teacher. 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90) 

   Teaching Practicum in School 2 

                    การปฏิบัติการในฐานะผูIชAวยครูในสถานศึกษา ไดIแกA ชAวยงานครูประจำช้ัน 
งานใหIความรูI และอบรมผูIเรียน ชAวยงานสอน ผลิตส่ือ และการวัดประเมิน จัดทำโครงการกิจกรรม
พัฒนาผูIเรียน การแลกเปล่ียนเรียนรูI หรือแบAงปGนความรูI ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนิเทศกQ และครู
พ่ีเล้ียง 

                   Operation as assistant teacher in school include helping the 
class teacher, knowledge work, students training, teach, teaching media product and 
evaluation, activity development, knowledge sharing or exchange under supervisory 
of supervisor and the school cooperative teacher. 

 
 ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3            2(90) 

Teaching Practicum in School 3 

                    ปฏิบัติการทดลองสอนในสถานศึกษาโดยบูรณาการความรูIท้ังหมดมาจัดการ
เรียนรูIในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีสAงเสริมใหIผูIเรียนมีความสุข 
จัดกิจกรรมการเรียนรูIท่ีสAงเสริมใหIผูIเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดยประยุกตQใชIเทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย เรียนรูIแนวทางการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผูIเรียนท่ีมีความ
แตกตAางระหวAางบุคคล เพ่ือนำไปใชIในการพัฒนาตนเองใหIมีความรอบรูI ทันสมัยและทันตAอการ
เปล่ียนแปลง ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนิเทศกQ และครูพ่ีเล้ียง 
                             Operation try out on teaching practice in school by integration 
all the knowledge to teach in main major, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning activities that encourage students 
to create advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, study the characteristics with the process of the correct 
research methodology and apply for develop themselves to be expert, modern, and 
world change under supervisory of supervisor and the school cooperative teacher. 
 
 ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4            6(270) 

Teaching Practicum in School 4 

                               ปฏิบัติการสอนในหนIาท่ีครูอยAางครบถIวน จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เอก การวัดและประเมินผล และนำผลไปใชIในการพัฒนาผูIเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูIเรียน การ
แลกเปล่ียนเรียนรูI หรือแบAงปGนความรูI การสัมมนาการศึกษา ภายใตIการนิเทศจากอาจารยQนิเทศกQ 
และครูพ่ีเล้ียง  
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                               Teaching practicum to be a teacher of main major subjects; 
measurement and evaluation; implementation for learner development; research for 
learner development; knowledge sharing or exchange; educational seminar under the 
supervisory of supervisor and the school cooperative teacher. 
 

(1) กลุRมวิชาเฉพาะทางสังคมศึกษา 62 หนRวยกิต 

รายวิชาบังคับเรียน 42 หนRวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกต5สำหรับครูสังคมศึกษา 3(3-0-6) 

Religion and Applied philosophy for social studies 

Teachers 

ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญ แนวคิดทฤษฎีจริยศาสตรQทางปรัชญา
และศาสนาทฤษฎีการประยุกตQใชIในการแกIปGญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยและสังคมดลกพรIอมท้ัง
แนวทางในการประยุกตQหลักจริยธรรมเพ่ือใชIในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังคมศึกษา 

Meaning, characteristics, significance, concepts, theories, 
ethics in philosophy and religion, application theory in solving problems occurring in 
Thai society and society as well as guidelines for applying ethical principles for 
teaching and learning management for Social studies teacher 
 

ED1134 ประวัติศาสตร5และวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

  Thai History and culture 

  ความหมาย คุณคAา ความสำคัญของประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทย 
หลักฐานทางประวัติศาสตรQ ยุคสมัยทางประวัติศาสตรQไทย วิเคราะหQปGจจัยท่ีสAงเสริมการสรIางสรรคQภูมิ
ปGญญาไทยและวัฒนธรรมไทย วิเคราะหQผลงานของบุคคลสำคัญท้ังชาวไทยและชาวตAางประเทศ 
รวมท้ังเหตุการณQสำคัญท่ีสAงผลตAอประวัติศาสตรQและวัฒนธรรมไทยในสมัยตAาง ๆ รวมท้ังความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริยQท่ีมีตAอสังคมไทยต้ังแตAอดีตจนถึงปGจจุบัน 
  Meaning, value, importance of Thai history and culture 
Historical evidence Thai historical era Analysis of factors that promote the creation of 
Thai wisdom and Thai culture Analyze the work of important people, both Thai and 
foreigners. Including important events affecting Thai history and culture in various 
periods, as well as the importance of the monarchy to Thai society from the past to 
the present. 
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 ED1135 ประวัติศาสตร5เอเชีย     3(3-0-6) 

  Asian History 

  ประวัติศาสตรQเอเชีย ท้ังเอเชียตะวันนออกเฉียงใตI  เอเชียตะวันออก  และ
เอเชียใตI  นับต้ังแตAการกAอต้ังอาณาจักรโบราณ อิทธิพลของวัฒนธรรม จีน อินเดียอิสลาม วิวัฒนาการ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศตAาง ๆ กAอนการเขIายึดของชาติตะวันตกอิทธิพลของลัทธิ
จักรวรรดินิยมท่ีมีตAอภูมิภาคเอเชีย ขบวนการชาตินิยม การเรียกรIองเอกราช การยึดครองของญ่ีปุ{นใน
ระหวAางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปGญหาและสภาพของเอเชีย รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต้ังแตAไดIรับเอก
ราชจนถึงปGจจุบัน 

Asian history Both southeast asia East Asia and South Asia since 
the establishment of the ancient kingdom Influence of Chinese, Indian and Islamic 
culture The political, economic and social evolution of various countries before the 
capture of Western nations. The influence of imperialism on Asia. Nationalism 
movement Claim for independence Japanese occupation during World War 2, Asian 
problems and conditions Including the effects that have occurred since 
independence until now 
 

ED1136 ประวัติศาสตร5ยุโรปและอเมริกา    3(3-0-6)  

European History and United States History 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรQยุโรปและอเมริกา นับต้ังแตAการกAอตัวของรัฐ
ชาติ ปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของยุโรปและอเมริกา  

Western civilization development and medieval European 
history The growth of Christianity and feudalism and the transition from the middle 
to the modern From the formation of the state, the nation, the religious reform until 
the intellectual revolution Industrial Revolution That affected the French Revolution 
European political, economic, social and cultural development Since the 19th 
century, including political, economic and social changes, international conflicts 
World War II, analyzing important problems of Europe after World War II to date 

 
ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร5   3(2-2-5) 

Historical Methodology and Evidence 
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วิเคราะหQความหมายและประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตรQ วันเวลา 
เหตุการทางประวัติศาสตรQตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรQเพ่ือใชIในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตรQในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

Analyze the meaning and types of historical evidence, date, 
time, historical events according to historical research methods for use in the 
teaching of history courses at primary and secondary levels. 

 
ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร5   3(3-0-6) 

Geographic Information Technology 
พ้ืนฐานความรูIทางเทโนโลยีในการอAาน การแปลความหมายและเขียนแผน

ท่ีการเก็บขIอมูล และการแสดงขIอมูลท้ังทางกายภาพและส่ิงแวดลIอมและประชากร ตลอดจนใชI
เคร่ืองมือและนวตกรรมในการสรIางแผAนท่ี การใชIภาพถAายดาวเทียมภาพถAายทางอากาศ ขIอมูลดIาน
ประชากรและส่ิงแวดลIอมดIวยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรQ การเลือกใชIขIอมูลท่ีเหมาะสมใน
การวิเคราะหQขIอมูลเชิงพ้ืนท่ีการฝØกปฏิบัติภาคสนาม 

Basic knowledge of the technologies to read. Interpretation 
and mapping, data collection and display of data and the physical environment and 
the population. As well as tools and innovation to create the disc. Using satellite 
images and aerial photographs. Demographic and environmental data with geospatial 
technology. The selection of the appropriate information to analyze the spatial 
practice field. 

 
ED1139 ภูมิศาสตร5ประเทศไทยเชิงวิเคราะห5   3 (3-0-6) 

Analytical Geography of Thailand 

วิ เค ร าะ หQ ส ภ าพ ภู มิ ศ าส ต รQ ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ระ เท ศ  ภู มิ อ าก าศ 
ทรัพยากรธรรมชาติประชากรสภาวการณQทางการเกษตรการอุตสาหกรรมการคIาการคมนาคมขนสAง
การเช่ือโยงของภูมิภาคตAาง ๆ วิเคราะหQปGญหาท่ีสAงผลกระบตAอภูมิศาสตรQของประเทศไทยและสรIาง
แนวทางการแกIไขปGญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

Analysis of geographical conditions, topography and 
climate Natural resources, population, agricultural industry, optimize trade and 
transportation link to various issues affecting the region's analyses the effects it's 
geography, country Thailand and create solutions to problems that will arise in the future. 

 
ED1140 ภูมิศาสตร5กายภาพกับการพัฒนาส่ิงแวดล?อมและประชากร 3 (3-0-6) 
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Physical geography and environment and population 

development 

องคQประกอบสัณฐานของโลก  ปรากฏการณQท่ีเกิดเน่ืองจากความสัมพันธQ
ระหวAางโลกกับดวงอาทิตยQและ ดวงจันทรQ สมบัติทางดIานกายภาพ และการเปล่ียนแปลงของธรณี
ภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณ ฑล 
(Biosphere) และเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอันจะสAงผลตAอการพัฒนาความม่ันคงทางเศรฐกิจ รวม
ปGจจัยควบคุIมความสัมพันธQระหวAางประชากรระบบนิเวศและส่ิงแวดลIอมสาเหตุและผลท่ีเกิดจากการ
ใชIทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอมเกินขีดจำกัด การอนุรักษQและการแนวทางการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลIอม 

World morphology Phenomena caused by the relationship 
between the world and the sun and moon. Physical properties And changes in 
geology (Lithosphere) Hydrosphere, Atmosphere and Biosphere and natural disasters 
that will affect the development of economic stability and Including cost-effective 
factors, relationships between populations, ecosystems and the environment, causes 
and effects of the use of natural resources and the environment beyond the limit 
Conservation and guidelines for preserving natural resources and the environment. 

 
 

ED1141 ความรู?พ้ืนฐานทางกฎหมายท่ัวไป    3 (3-0-6) 

Introduction to the Science of Law 

ศึกษาความรูIพ้ืนฐานทางกฎหมาย ความเปPนมา แนวความคิด และบAอเกิด
หลักกฎหมายเอกชนหลักกฎหมายมหาชน ความสัมพันธQระหวAางกฎหมายกับปรากฏการณQทางสังคม
อ่ืน ๆ การใชI การตีความ การอุดชAองวAางและสภาพบังคับทางกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพAง
และพาณิชยQ และกฎหมายอาญา 

The study of basic knowledge of law; background, concepts 
and origin of principles of private law and public law. The relationship between law 
and other social phenomena; application, interpretation and enforcement. General 
principles of civil and commercial law and criminal law.  

 
ED1142 รัฐศาสตร5เบ้ืองต?น     3(3-0-6) 

Introduction to political science 

ความหมายวิวัฒนาการธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตรQ ความสัมพันธQ
ของวิชารัฐศาสตรQกัลป•ศาสตรQดIานตAาง ๆ ทางสังคม ทฤษฎีทางรัฐศาสตรQ หลักอำนาจ ความสัมพันธQ



58 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ระหวAางรัฐกับบุคคล สถาบันทางการเมืองรูปแบบการปกครอง พฤติกรรมทางการเมืองและ
กระบวนการทางการเมือง 

Meaning, evolution, nature and methods of political science 
The relationship of political science, various social science, political science theory, 
power, relationship between state and individual Political institutions Political 
behavior and political processes. 
 

ED1143 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 

   Thai Politics and Government 
   วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยต้ัแตAอดีตจนถึงปGจจุบนั กระบวนการ
นโยบายและการวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกต้ังบทบาททางการเมืองของ
องคQกรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปGญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ 
ตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการเมืองของไทย 
  The evolution of the Thai political system from the past to the 
present Policy process and constitutional planning, political parties and election of 
political roles of government organizations Private sector, public sector, major 
political problems and public administration As well as the guidelines for political 
reform in Thailand. 

ED1144 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต?น   3 (3-0-6) 

Introduction to sociology and anthropology 

  ความรูIเบ้ืองตIนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดของนักสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาโครงสรIางและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทาง
สังคม กลุAมทางสังคมและวัฒนธรรมกระบวนการทางสังคม การจัดลำดับช้ันทางสังคม สถาบันและ
บทบาททางสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุAมชาติพันธุQพฤติกรรมการอยูAรAวมกัน 
ปGญหาสังคมและแนวทางแกIไข ความจำเปPนของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการเรียนการ
สอน 

Introduction to Sociology and Anthropology, concepts of 
Sociologist and Anthropologist, structures and characteristics of Sociology and 
Anthropology, organizing society, social groups, and culture, social process, social 
arrangement, social institutions and social roles, social and cultural changes, ethnic 
groups, behavior of living together, social problems and solving guiding, importance 
of Sociology and Anthropology for teaching and learning. 
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ED1145 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหมR  3(3-0-6) 

Modern social and cultural changes 

โครงสรIางทางสังคมในโลกยุคทันสมัยการเปล่ียนทางสังคมโลก ดIาน
ประชากร การขยายตัว ของสังคมเมือง เปล่ียนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ การติดตAอส่ือสาร 
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลIอม และวัฒนธรรม ท้ังความคิด ปGจจัยท่ีเกิดข้ึนของคนในสังคมมีตAอ
การเปล่ียนแปลง กระบวนการใชIเหตุผล การใชIตรรกะในการอธิบายปรากฏการณQ ท่ีเกิดข้ึน 
วิเคราะหQปGญหาและหาแนวทางการแกIไขปGญหา 

Social structure in the modern world, changing social world, 
population, expansion of urban society Economic change Communications Natural 
resources, environment and culture, both the ideas, factors that arise of people in 
society, have on changes. Reasoning process Using logic to explain the phenomena 
Analyze problems and find solutions. 

 

ED1146 เศรษฐศาสตร5เบ้ืองต?น     3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรQพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตรQจุลภาคและมหภาค การ
บริโภค การผลิตการตลาด การออมและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน วิเคราะหQกลไกทาง
เศรษฐกิจในระบบปsดและระบบเปsดวิเคราะหQสภาพทางเศรษฐกิจ ขIอตกลงเสรีทางการคIา (FTA) ทุน
ขIามชาติ การคIาตAางตอบแทน ตลาดทุน สินคIาหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑQ (OTOP) เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐศาสตรQแนวพุทธ ความคิดรวบยอดและคAานิยมทางเศรษฐศาสตรQสำหรับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหIผูIเรียนลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมดIานเศรษฐกิจและการ
ประยุกตQใชI 

Concept and theory of basic economics, micro and 
macroeconomics, consumption, production, marketing, saving, and government and 
private investment, analyzing closed and opened system economical mechanism, 
economical states, free trade agreement (FTA), transnational funds, repaying trading, 
capital market, OTOP. 

 
 รายวิชาเลือกเรียน ไมRน?อยกวRา จำนวน 20 หนRวยกิต  

 รหัสวิชา ช่ือรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-ต) 

ED1147 วิทยาการสอนและการจัดการเรียนรู?สังคมศึกษา  3(2-2-5) 

Teaching science and management of social studies 
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ทฤษฎีการเรียนรูIและการสอน เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูI รูปแบบ
การเรียนรูIการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณQเรียนรูI การบูร
ณาการสาระการเรียนรูI การจัดการเรียนรูI การจัดการเรียนรูIแบบเรียนรวม การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรูI และการจัดการการเรียนรูIท่ีเนIนผูIเรียนเปPนสำคัญ โครงงานวิชาการจัดการโครงการและ
กิจกรรมการศึกษาในกลุAมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

Theories of learning and teaching. technical and management 
sciences learning style learning style development teaching. the design and the 
learning experience. integrating learning. learning management, the learning classes. 
developing innovative learning and managed learning the learners. project 
management program and educational activities in a social educational group. 
religion and culture. 

 

ED1148 การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา    3(2-2-5) 

Research in Social Studies 

ความ ห ม าย  แน วค ดิ  และท ฤษ ฎี ท่ี เ ก่ี ย วขI อ ง  รูป แบ บ การ วิ จั ย 
กระบวนการวิจัยการออกแบบการวิจัย การเขียนเคIาโครงการวิจัย การคIนควIา ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยใน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูIเทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมขIอมลูสถิติเพ่ือการ
วิจัย การวิเคราะหQขIอมลู การแปลผลและการสรุปผลงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การ 
นำเสนอผลการวิจัยและการใชIกระบวนการวิจัยในการแกIปGญหา 

Direction, model, methodology, and process of research in 
social studies, practice of designing research work appropriate in studies for 
development learning social studies and application of Buddhism with other 
theories. 

 

ED1149 นวัตกรรมส่ือการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู?  3(2-2-5) 

วิชาสังคมศึกษา              

Innovative teaching media and information Technology 

 In learning social studies 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบ การประยุกตQใชIและการ
ประเมินส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูIทางสังคมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร คุณธรรมและจริยธรรมในการใชIนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ฝØก
ปฏิบัติการคIนควIา หาขIอมูลจากแหลAงความรูIและฐานขIอมูลความรูI วิเคราะหQปGญหาท่ีเกิดจากการใชI
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝØกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตQใชIและประเมิน
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ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูIใหIเหมาะสมกับวัยและระดับช้ัน
ของผูIเรียนในกลุAมสังคมศึกษา 

The conceptual Theories about the design, application and 
evaluation of media innovation in information technology for learning, social studies. 
Information technology for communication, honesty and ethics in the use of 
innovative information technology and educational practice research. Find 
information from the sources of knowledge and knowledge database. Analysis of the 
problems caused by the use innovative information technology and media practice, 
design, production, development, application and evaluation of media innovation 
and information technology to improve the quality of learning appropriate to the age 
and grade level of students in social studies Technology In learning social studies 
 

ED1150 การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา   3(3-0-6) 

Social Studies Curriculum Development 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุAมสาระการเรียนรูIสังคม
ศึกษา วิเคราะหQธรรมชาติของรายวิชา ตัวช้ีวัด มาตรฐานการจัดการเรียรูI เพ่ือสAงเสริมทักษะเทคนิค
การสอน การจัดการหIองเรียน เสนอกิจกรรมโครงการ โครงงานท่ีสอดคลIองกับชุมชน การประยุกตQใชI
ส่ือภาพ เสียง วีดีโอ เกมสQ มัลติมีเดีย โซเชียลเน็ตเวิรQคและแอปพลิเคชัน สามารถจัดการเรียนการสอน
ใหIสอดคลIอง เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

Study and understand the scope of the course Psychology and 
teaching principles of social studies Curriculum in social studies in primary and 
secondary levels Analyze the nature of the course. Indicators of management 
standards. Teaching techniques Classroom management to promote skills in social 
studies groups, offering project activities that are consistent with the community. 
Local in an integrated manner.  Create a system to analyze the situation that is 
happening in Thai society and the world society. Working with others Application of 
visual media, audio, video, multimedia games, social networks and applications And 
can arrange teaching and learning at the educational level Suitable for the teacher 
profession. 

 

ED1151 การบูรณาการสหวิทยาการในวิชาสังคมศึกษา  3(2-2-5) 

Integration of science in social studies 
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ศึกษาและวิเคราะหQหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูI สาระการเรียนรูIใน
วิชาตAาง ๆ  เพ่ือบูรณาการกับสาระการเรียนรูI การเขียนแผนการสอน การจัดกิจกรรม การประเมินผล 
ในวิชาสังคมศึกษา  

Studying and analyzing curriculum and learning qualification, 
analyzing learning essence in various learning essence studies, the practice of 
integration in learning essence studies, activity, evaluation, writing teaching and 
learning plan in Social Studies, studying the research in Social Studies Religion and 
Culture for learning development. 
 

ED1152    ประวัติศาสตร+ท-องถ่ินกับการศึกษาชนต8างวัฒนธรรมในประเทศไทย 3(3-0-6) 
Local History and Cross Culture and Minorities in Thailand 

ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของประวัติศาสตรQทIองถ่ิน ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของทIองถ่ิน ดIานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังขอบเขต
ลักษณะทางกลุAมชาติพันธุQตAาง ๆ ในประเทศไทย โดยเนIนกลุAมชนท่ีโดดเดAนทางวัฒนธรรม  

Meaning, significance, and role of local history, studying local 
changes in political, government, economic, social and cultural sections using various 
localities as a case study and the meaning, scope, nature of race and culture of 
groups of race in Thailand focusing on groups of minority people having significant 
culture, relations between groups of minority and majority, social institutions in 
harmony, problems occurred from the minority, and methods of problem-solving. 

 
ED1153 การบูรณาการแหRงวิทยาการเรียนรู?ในท?องถ่ิน   2(2-2-4) 

Integration of local learning technologies 

ศึกษาสภาพท่ัวไปและภูมิหลังของทIองถ่ิน  ดIานสภาพภูมิศาสตรQและ
ส่ิงแวดลIอม  ประวัติศาสตรQ   เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ภาษาและชาติพันธุQ    อาชีพ
การเกษตร  ผลิตภัณฑQตำบล  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากดึกดำบรรพQและแหลAงทAองเท่ียวท่ีสำคัญ
ในภูมิภาค โดยมุAงเนIนใหIศึกษาความสัมพันธQ และผลกระทบตAอวิถีชีวิตความเปPนอยูAของชุมชน  
ตลอดจนวิเคราะหQปGญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทIองถ่ินใน สถานการณQปGจจุบัน เพ่ือใหIเกิด
ความรูIความเขIาใจ  อันนำไปสูAความรักและความภาคภูมิใจในทIองถ่ิน 

Study general conditions and local backgrounds Geography 
and environment History, economy, society, tradition, culture, language and ethnicity 
Agricultural occupation Products, parishes, historic sites, antiquities, fossils and 
important tourist attractions in the region. By focusing on studying relationships and 
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the impact on the way of life of the community As well as analyze problems and 
obstacles of local development in current situation For understanding Which leads 
to love and pride in the local area. 

 
ED1154     สัมมนาการสอนและการจัดการเรียนรู?ทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 

Seminar on Instructional Social Studies 

ศึกษาปGญหาและเปล่ียนแปลง การสอนและการจัดการเรียนรูIทางสังคม
ศึกษา เพ่ือศึกษาแนวทาง วางแผน และปรับปรุงแกIไข การสอนและการจัดเรียนรูIทางสังคมศึกษา 
โดยใชIแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการ โดยนำเสนอการแกIไขในรูปแบบโครงการสัมมนาทางการ
เรียนรูI  
   Study problems, trends and changes in social studies By means 
of surveying problems To study the planning guidelines And improvement of 
teaching and learning in the study group Using the theory Educational process 
methods And presenting solutions in the form of learning seminar programs for 
application. 
 

ED1155 โลกทัศน5ทางการศึกษาในกลุRมประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

Educational worldview in the ASEAN community 

ความเปPนมาและพัฒนาการของอาเซียน สภาพแวดลIอมทางภูมิศาสตรQ 
สังคม วัฒนธรรม และความรAวมมือในอาเซียน ผลกระทบท่ีมีตAอสังคมโลก ตลอดจนการปรับตัว 
บทบาทและทิศทางของไทยในอาเซียน โลกทัศนQทางการศึกษาของประเทศในกลุAมประชาคมอาเซียน 
และการพัฒนาโลกทัศนQทางการจัดการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษาเพ่ือกIาวสูAประชาคมอาเซียน  

Background and development of ASEAN Historical background 
Geographic environment Society and culture in ASEAN Education and cooperation 
development as well as cooperation agreements within the ASEAN region Impacts on 
global society, adaptation of roles and direction of Thailand in ASEAN. 

 

ED1156 ประชาธิปไตยและพลเมืองท่ีพึงประสงค5เพ่ือประชาสังคม 3(3-0-6) 

Democracy and desirable citizens for civil society 

แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองวAาดIวยประชาธิปไตยและการมีสAวนรAวมใน
ระดับทIองถ่ินอิสรภาพและการพ่ึงพาตนเองของพลเมือง ความเทAาเทียมกันในสังคมของพลเมือง การ
ยอมรับความหลากหลายและความแตกตAาง สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบตAอสังคม ความเขIาใจและ
การมีสAวนรAวมในระบอบประชาธิปไตย 
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Political concepts and theories of democracy and local 
participation, freedom and self-reliance of citizens Equality in the society of citizens 
Acceptance of diversity and differences Human rights Social responsibility 
Understanding and participation in democracy. 

 
ED1157 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก    3(3-0-6) 

  Thai economy and world economy 

ความรูIท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกการเปล่ียนแปลงของ 
เศรษฐกิจแตAละยุคสมัย มิติใหมAของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตQใชIในสังคม 
ปGจจุบันเทคนิคการบริหารการเงินสAวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปGจจุบัน 

   General knowledge about the Thai economy and the 
world economy. Change of Each era economy New dimension of economy 
Sufficiency economy principles and social applications Current personal financial 
management techniques in the currenteconomicsituation. 
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 3.2 อาจารย*ผู-สอน 
3.2.1 อาจารย*ประจำหลักสูตรและอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตร 
1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกLน 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-ฉายา/นามสกุล 
ตำแหนLงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปZท่ีจบ 

1 นายสุทธินันท, พรมพันธุ,ใจ อาจารย, 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศน.ม. (บริหารการศึกษา) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย. 2562 

2553 

2551 

2 นายกิตติยานนท, วรรณวงศ, อาจารย, 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ร.ม. (รัฐศาสตร,) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.รามคำแหง 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย. 2562 

2559 

2551 

3 นายศุภฤกษ, ตRอพันธ, อาจารย, 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ศน.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.ปทุมธานี 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย. 2562 

2561 

2555 

4 พระปลัดวสันต, ธีรวโร (เกษงาม) อาจารย, 
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ร.บ. (รัฐศาสตร,การปกครอง) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

30 เม.ย. 2562 

2560 

5 นายสุทธิพงษ, สายาพัฒน, อาจารย, 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

ศน.ม. (รัฐศาสตร,การปกครอง) 

ร.บ. (บริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ) 

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ม.มหาสารคาม 

30 เม.ย. 2562 

2555 

2552 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
3.2.2  อาจารย*ประจำ  
1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกLน 

ลำดับ ช่ือ - ฉายา - นามสกุล 
ตำแหนLง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปZท่ีจบ 

1 พระครูสุธีจริยวัฒน,, ดร. อาจารย, ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ขอนแกRน 

ม.นเรศวร 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 

2543 

2537 

2 พระครูธรรมาภิสมัย, ดร. อาจารย, ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) 

ศน.บ. (บริหารการศึกษา) 

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ม.มหาสารคาม 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2555 

2544 

2539 

3 พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ, ดร. อาจารย, ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) 

กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

ศนบ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยม 

ม.หาสารคาม 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2559 

2552 

2549 

4 ดร.วิทูล ทาชา  ผูbชRวยศาสตรา 

จารย, 

 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 

M.A. (Linguistics) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

University of Delhi (India) 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2559 

2541 

2537 

5 นายไพโรจน, บัวสุข รองศาสตราจารย, Ph.D.(English) Punjab University, India 2546 
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ลำดับ ช่ือ - ฉายา - นามสกุล 
ตำแหนLง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปZท่ีจบ 

(สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

M.A.(Linguistics) 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

University of Delhi, India 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย 

2540 

2536 

6 นายคัมภีรภาพ  คงสำรวย อาจารย, วท.ม.(อินเตอร,เน็ตและเทคโนโลยี) 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.นเรศวร 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2553 

2550 

7 นายแสงอาทิตย,  ไทยมิตร อาจารย, ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป�น

ภาษาตRางประเทศ) 

ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ม.อุบลราชธานี  

 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2552 

 

2547 

8 นายวรเทพ เวียงแก อาจารย, สส.ม. (สังคมสงเคราะห,ในกระบวนการ

ยุติธรรม) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ธรรมศาสตร, 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2541 

2537 

9 พระใบฎีกาทวี อภโย,ดร. อาจารย, ร.ด. (รัฐศาสตร,) 

ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) 

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

ม.ขอนแกRน 

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 

2561 

2550 

2546 

10 ดร.เอนก มูลมา อาจารย, รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร,) 

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก 

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ, 

ม.ศิลปกร 

2561 

2546 
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ลำดับ ช่ือ - ฉายา - นามสกุล 
ตำแหนLง 
วิชาการ 

คุณวุฒิสาขา -วิชาเอก 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปZท่ีจบ 

ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2541 

 
3.2.3 อาจารย*พิเศษ  

1. สำหรับเป?ดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกLน 

ลำดับ ช่ือ–ฉายา/นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชาเอก) ตำแหนLงวิชาการ 

1 นายบรรจง วังหลbา ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) 

น.บ.(กฎหมาย) 

อาจารย, 

2 นางบำเพ็ญ  วงศ,ศรีแกbว M.A.(Ag.Education & Community Development) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
รองศาสตราจารย, ดร. 

3 นางพวงทอง   อRอนจำรัส กศ.ม.(การประถมศึกษา) 

กศ.บ.(การประถมศึกษา) 

ผูbชRวยศาสตราจารย, 

4 นายพุทธรักษ, ปราบนอก ศศ.ด.(ภาษาสันสกฤต) 

ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต/ปรัชญา) 

ป.ธ.9 (การศึกษาคณะสงฆ,ไทย) 

 

ผูbชRวยศาสตราจารย, ดร. 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

5 นายอัครเดช นิละโยธิน ศษ.ด. (บริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

คอ.บ. (ครุศาสตร,วิศวกรรม) 

อาจารย, 

6 นายกระเศียร อาคาสุวรรณ พธ.ม. (ปรัชญา) 

ศน.บ. (สังคมวิทยา) 

อาจารย, 
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 หลักสูตรกำหนดให.ปฏิบัติงานในหน.าท่ีครูตามเกณฑ=การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ีผDานการรับรอง

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายใต.ระบบการนิเทศโดยคณะกรรมการ

นิเทศจากมหาวิทยาลัยและครูพ่ีเล้ียง ซ่ึงนักศึกษาจะได.พัฒนาความรู.และสมรรถนะท่ีสำคัญผDานประสบการณ=ท่ี

ได.รับระหวDางการออกไปปฏิบัติการสอนทุกช้ันปXจากกิจกรรมตDาง ๆ การบูรณาการความรู.ในการจัดทำแผนการ

เรียนรู. การจัดกระบวนการเรียนรู.โดยใช.ส่ือนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู.ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได.

อยDางเหมาะสมกับผู.เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู.และผู.เรียน การจัดทำ

บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การทำโครงการพัฒนาผู.เรียน การวิจัยใน

ช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู.เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ;ภาคสนาม 
4.1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

4.1.2 มีความรู.และทักษะด.านการปฏิบัติการสอนซ่ึงเป̀นวิชาชีพของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

4.1.3 มีทักษะการทำงานด.านการวางแผน การจัดการ และการติดตDอส่ือสาร 

4.1.4 มีการพัฒนาด.านมนุษยสัมพันธ= และการทำงานเป̀นทีม 

4.2 ช@วงเวลา 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต@าง ๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

              1) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปXการศึกษาท่ี 1 

 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปXการศึกษาท่ี 2 

 3) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปXการศึกษาท่ี 3 

 4) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ตลอดภาคการศึกษาท่ี 1 ปXการศึกษาท่ี 4 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร=-วันศุกร= เวลา 8.30 - 16.30 น. (หรือเป̀นไปตามสถานศึกษาท่ีนักศึกษาเข.าปฏิบัติการสอน

กำหนด) 

4.4 กิจกรรมเสริมความเปQนครู (Teacher Enhancing Activities) 
   กิจกรรมเสริมความเป̀นครูในแตDละปX ปXการศึกษาละไมDน.อยกวDา 2 กิจกรรม ดังน้ี 

 1) กิจกรรมบังคับ ได.แกD 

 (1) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน= ให.จัดเป̀นประจำทุกปX

      การศึกษา 

 (2) กิจกรรมเสริมสร.างความเป̀นพลเมืองท่ีเข.มแข็ง ให.จัดในปXการศึกษาใดก็ได. ดังตDอไปน้ี 

ก. กิจกรรมสDงเสริมความรักชาติ ศาสน= กษัตริย= และความเป̀นไทย 

ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร=พระราชา 
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ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และปลูกฝjงความซ่ีอสัตย=สุจริตและ

การตDอต.านการทุจริตคอรัปช่ัน 

ง. กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 

จ. กิจกรรมสร.างเสริมสุขภาวะ ปkองกันโรค และการมีเพศสัมพันธ=และต้ังครรภ=โดยไมDมี

ความพร.อม 

ฉ. กิจกรรมสDงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกต้ัง และกิจกรรมสภานักเรียน  

ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด.านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปlและกีฬา 

 2) กิจกรรมเลือก สามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให.นักศึกษา ดังตDอไปน้ี 

 (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสูDความเป̀นครู 

 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 (3)  กิจกรรมการบริการและรDวมมือกับชุมชน 

 (4)  กิจกรรมการเข.ารDวมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 

 (5)  กิจกรรมการปลูกฝjงวินัยและความซ่ือสัตย=ทางวิชาการ 

 (6)  กิจกรรมอ่ืนตามบริบทของสถาบันการศึกษา 
5 ข2อกำหนดเก่ียวกับการทำรายงานการปฏิบัติการสอน (ถ2ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยย@อ 
การทำรายงานการปฏิบัติการสอนโดยให.มีการดำเนินการดังน้ี 

5.1.1 บทนำ 

5.1.2 แผนจัดการเรียนรู. 

5.1.3 กิจกรรมขณะปฏิบัติการสอน 

5.1.4 ปjญหาและการแก.ปjญหา 

5.1.5 โครงการขณะปฏิบัติการสอน 

5.1.6 การวิจัยในช้ันเรียน 

5.1.7 การศึกษานักเรียนเป̀นรายกรณี (Case Study) 

5.1.8 ประมวลภาพกิจกรรม 

5.1.9 บันทึกลงเวลา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู2 
5.2.1 นักศึกษาจัดแผนการเรียนรู.ตามสาขาวิชาเอก 

5.2.2 นักศึกษาทำวิจัยในช้ันเรียนได. 

5.2.3 จัดกระบวนการการเรียนรู.โดยเน.นผู.เรียนเป̀นศูนย=กลาง 

5.3 ช@วงเวลา 
5.3.1  ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปXท่ี 1 

5.3.2  ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปXท่ี 2 

5.3.3  ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปXท่ี 3 

5.3.4  ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปXท่ี 4 
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5.4 จำนวนหน@วยกิต 
12 หนDวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 ปฐมนิเทศนักศึกษา 

5.5.2 ประสานงานสถานศึกษาเครือขDาย 

5.5.3 จัดประชุมผู.บริหารสถานศึกษา 

5.5.4 สDงนักศึกษาเข.าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5.5.5 นิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

5.5.6 ติดตามและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 มีคณะกรรมการประเมินผลรายงานการปฏิบัติการสอน ประกอบด.วยคณะกรรมการ รวม 3-5 คน ทำ

หน.าท่ีประเมินการปฏิบัติการสอน พิจารณาตรวจสอบความถูกต.องเน้ือหาและรูปเลDม 

5.6.2 คณะกรรมการประเมินผลรายงานการฝzกปฏิบัติการสอน ทำหน.าท่ีประเมินความก.าวหน.าการทำ

รายงานการปฏิบัติการสอน พร.อมให.ข.อเสนอแนะตDอปjญหาและอุปสรรคตDาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน (หากมี) 

5.6.3 เม่ือนักศึกษาได.เสร็จส้ินการการปฏิบัติการสอน ให.นักศึกษาทำรายงานการการปฏิบัติการสอนเลDม

สมบูรณ= เพ่ือสDงให.คณะกรรมการทำหน.าท่ีตรวจรายงานฯ และอนุมัติ 

5.6.4 นักศึกษาจะผDานรายวิชาน้ีเม่ือคณะกรรมการสรุปความเห็นให.ผDาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีเป̀นความคาดหวังหรือเปkาหมายเฉพาะของหลักสูตรน้ี พร.อมท้ัง

ระบุกลยุทธ=หรือกิจกรรมการดำเนินการท่ีจะสDงผลให.เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกลDาว 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ;หรือกิจกรรมการดำเนินการ 
1) ใฝ|เรียนรู. -จัดกิจกรรมการเรียนรู.ในและนอกสถานท่ี 

 -จัดกิจกรรมฝzกทักการบูรณาการความรู. 

- สอนโดยเน.นกระบวนการเรียนรู.ตลอดชีวิต 

-จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสDงเสริมการวางแผนการทำงาน ทำงานรDวมกัน 

การทำงานเป̀นทีม มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 

2) ความคิดวิเคราะห=

และสร.างสรรค= 

-จัดกิจกรรมเป}ดโอกาสให.นักศึกษาได.ใช.ความคิดสร.างสรรค=อยDางตDอเน่ือง 

-รายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝzกฝนให.นักศึกษาได.ใช.ความคิดสร.างสรรค=ในการ

แสดงความคิดเห็น ถกปjญหา อภิปรายปjญหาและหาข.อสรุป 

3) มีคุณธรรมจริยธรรม 

 รักษาจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ 

-การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 

-การปลูกจิตสำนึกให.เคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

-จัดการอบรมสDงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

4) ความสามารถด.าน

คอมพิวเตอร=และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร=ในห.องคอมพิวเตอร=และห.องสมุดสำหรับให.นักศึกษา

สืบค.นข.อมูลตDางๆ 

-จัดบริการ wireless internet ตามจุดตDางๆของมหาวิทยาลัย 

-มีรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค.นคว.า เพ่ือฝzกฝนให.นักศึกษา

สืบค.นข.อมูล การใช.โปรแกรมคอมพิวเตอร=ตDางๆ ได. 

-ปฏิบัติการผลิต ส่ือดิจิทัล เชDนกราฟ}ก คลิปวิดีโอหรือคลิบเสียงและการ

บันทึกภาพหน.าจอเป̀นต.น 

5) มีบุคลิกภาพดี มี

ภาวะผู.นำ รับผิดชอบ

และ ความรับผิดชอบ

และมีมนุษย=สัมพันธ= 

-จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน=ตDอสังคม 

-เข.ารDวมชมรมหรือกิจกรรมพัฒนาท.องถ่ิน 

-จัดกิจกรรมการสอนโดยสอดแทรกการทำงานเป̀นกลุDม 

-จัดกิจกรรมฝzกการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข.าสังคม การเสริมสร.างมนุษยสัมพันธ=  

6) มีจิตสำนึกรักและ

ภาคภูมิใจในท.องถ่ินของ 

ตนเอง 

- เข.ารDวมกิจกรรมตDาง ๆ ของท.องถ่ิน 

- มีสDวนรDวมในการชDวยอุนรักษ= สDงเสริม และพัฒนาท.องถ่ินในด.านตDางๆ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู2กลยุทธ;การสอนและการประเมินผล 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุ@มวิชาพระพุทธศาสนา 
 2.1.1 คุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ;การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและ

สิทธิของคนอ่ืน ๆ  

3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตน

เก้ือกูลตDอสังคม ประเทศชาติ และ

ศาสนา 

 

1) มีการสอนสอดแทรกหลักธรรม

หรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2) มีการปลูกฝjงความมีระเบียบ

วิ นั ย  ส อ ด แ ท รก ก า ร เค า รพ

กฎหมายและเคารพ สิท ธิของ

บุคคล 

3) มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน= 

ห รือ จิตอาสาท่ีแสดงถึงความ

เก้ือกูลตDอสังคม ประเทศชาติและ

ศาสนา 

 

1) ประเมินพฤติกรรมของผู.เรียนท่ี

มีการนำหลักธรรมตDางๆไปใช.ใน

ชีวิต 

2) ประเมินความมี วินัย ความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน.าท่ี และ

งานท่ีได.รับมอบหมาย 

3 ) ป ระ เมินการมีสD วนรD วม ใน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน=หรือจิต

อาสา 

  

 2.1.2 ความรู2 
ผลการเรียนรู2 กลยุทธ;การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) รู.จักกฎเกณฑ=ทางสังคม เคารพ

กฎหมาย และเข.าใจในบทบาท

หน.าท่ีของตนเอง 

2) มีความรู. ความเข.าใจหลักการ 

ทฤษฎี และเน้ือหา 

3) เข.าใจในหลักเกณฑ=ธรรมชาติ

ของมนุษย= สังคม และส่ิงแวดล.อม 

4) ตระหนักรู.ในคุณคDาของศิลปะ 

ภาษาและวัฒนธรรมท้ังของไทย

และของประชาคมนานาชาติ 

5 ) รู.ห ลักการดำเนิน ชี วิตตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา 

1) ผู.เรียนวิเคราะห=กฎเกณฑ=และ

อธิบายบทบาทของตนเอง 

2 ) ก ารมอบหมายงาน ศึกษ า

ค.นคว.า การปฏิบัติการ และการ

นำเสนอผลงานจากการค.นคว.า   

3) การจัดกระบวนการเรียนรู.

อยDางหลากหลาย การเข.ารDวม

กิ จ ก ร ร ม ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ

ประชุมสัมมนา 

4) จัดประสบการณ= เรียนรู.แบบ

บูรณาการสาระความรู.ทุกรายวิชา

ผDานเวทีกิจกรรมสรุปบทเรียนใน

รูปแบบตDางๆ 

1) ประเมินผลการเรียนรู.โดยการ

สอบ ทดสอบ  ทดลองปฏิ บั ติ   

การนำเสนอผลงานจากการศึกษา

ค.นคว.า การใช.ส่ือ  และประเมิน

ความรู.จากการเข.ารDวมกิจกรรม 

2) ประเมินพฤติกรรมท่ีผDานการ

เรียนรู. ความมีระเบียบวินัย และ

การเคารพกฎหมาย 

3) ประเมินการมีสDวนรDวมและ

ความรับผิดชอบในกิจกรรม  
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 2.1.3 ทักษะทางปnญญา 
ผลการเรียนรู2 กลยุทธ;การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) ฉลาดรู.ท่ีจะปฏิบัติตนให.เก้ือกูล

ตDอสังคมและส่ิงแวดล.อม 

2 )  วิ เค ร า ะ ห=  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

สถานการณ=และสภาวการณ= ได.

อยDางเหมาะสม 

3) ฉลาดรู.ท่ีจะแสวงหาแนวทางการ

ทำงานและดำรงชีวิตได.อยDางเป̀น

สุขและสร.างสรรค= 

4) ฉลาดรู.ท่ีจะใช.เทคโนโลยีให.เป̀น

ประโยชน=ตDอการศึกษา การทำงาน 

และการติดตDอส่ือสาร 

1) ฝzกการคิดวิเคราะห=เชิงเหตุผล 

ผDานกิจกรรมและสถานการณ=จริง 

2) ให.มีการถอดบทเรียนจากงาน

และชีวิต และวางแผนใหมDโดยใช.

ข.อมูลอยDางมีเหตุผลให.วิเคราะห=

อยDางมีวิจารณญาณ และปฏิบัติ

อยDางมีสติและสร.างสรรค= 

3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแตDละ

กิจกรรมท่ีมอบหมาย 

 

1) ประเมินกิจกรรม  

2)  สังเกตพฤติกรรม การกระทำ 

และการแสดงออก 

3) ประเมินการใช.เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาและการติดตDอส่ือสาร 

 

 
 2.1.4 ทักษะความสัมพันธ;ระหว@างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู2 กลยุทธ;การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผู.นำ รู.จักการใช.เหตุผล 

วางตนได.อยDางถูกต.องตาม

กาลเทศะ   

2) มีความรับผิดชอบตDอตนเอง

และสังคม 

3) วิเคราะห= ประเมินสถานการณ= 

และสภาวการณ=ได.อยDางเหมาะสม 

4) รู.จักวางแผนในการทำงาน และ

ดำเนินตามแผนท่ีได.วางไว. 

1) กำหนดวิธีการเรียนการสอน

โ ด ย ใ ห. มี ก า ร เ รี ย น รู. แ บ บ

กระบวนการกลุDม 

2) จัดให.มีกิจกรรมสัมพันธ=และ

การทำงานเป̀นทีม 

3 ) ให. มี การถอดบท เรียนจาก

สถานการณ=ตDางๆ และวางแผน

กิจกรรม โดยใช. ข. อ มู ลอยD างมี

เหตุผล 

 

1) ประเมินผลจากการทำงานเป̀น

ทีมและการมีสDวนรDวมในกลุDม 

2) ให.ประเมินตนเองและประเมิน

เพ่ือน 

3) มีการประเมินพฤติกรรมของ

ผู.เรียน 
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2.1.5 ทักษะในการวิเคราะห;เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู2 กลยุทธ;การสอน วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
1) มีความสามารถจัดกลุDมความรู. และคิด

วิ เคราะห= ข. อ มู ล เชิ งตั วเลขได.  ใช.

เทคโนโลยีดิจิทัลได.อยDางคุ.นเคย สามารถ

ติดตามเพ่ิมพูนความรู.ในเทคโนโลยีอุบัติ

ใหมDอยDางมีประสิทธิผล 

2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู.  

การจัดเก็บ ประมวลผลข.อมูลและการ

นำเสนอข.อมูลผDานอุปกรณ=ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศได. สามารถใช.เคร่ืองมือเพ่ือ

การสืบค.นข.อมูลท่ีถูกต.อง ตระหนักถึง

ลิขสิทธ์ิและประเด็นการคัดลอกผลงาน 

สามารถสร.างสรรค=และผลิตส่ือดิจิทัล 

มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอน

เพ่ื อวัตถุประสงค= ท่ี หลากหลาย มี

ความสามารถในการสอนหรือการเรียนรู.

ผDานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคช่ันท่ี

ชDวยเหลือทางการสอน 

3) มีความสามารถส่ือสารได.อยD างมี

ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช.รูปแบบ

การส่ื อท่ี สารท่ี เหมาะสม สามารถ

ติดตDอส่ือสาร ประสานงานและทำงาน

ผDานระบบออนไลน= ซ่ึงมีเคร่ืองมือและ

ชDองทางท่ีหลากหลาย สำหรับบุคคลท่ี

แตกตDางกันได. มีความตระหนักถึงความ

ปลอดภัยทางออนไลน= การรู.จักปkองกัน

ข. อ มู ล แ ล ะภ าพ ลั ก ษ ณ= สD วน ต น 

ระมัดระวังและไตรDตรองในการแบDงปjน

ข.อมูลและการมีปฏิสัมพันธ=กับผู.อ่ืนทาง

ออนไลน= 

1) ให.มีการวิเคราะห=เชิงตัวเลข เชิงข.อมูลสถิติ

ให.มีการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัย 

ป ลู ก ฝj ง ให. ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ลิ ข สิ ท ธ์ิ แ ล ะ

จรรยาบรรณทางวิชาการในการการศึกษา

ค.นคว.าผDานเครือขDายเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู.ท่ีสามารถ

วัดและประเมินผลการเรียนรู.ผDานระบบ

ออนไลน=ท่ีช้ีให.เห็นความสำคัญของการใช.ใน

ระดับจำเป̀นและระดับสูง 

3) ให.มีกระบวนการแบDงกลุDมศึกษาค.นคว.า

ผDานระบบเครือขDายเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

1 ) ป ระ เมิ น ผลการ

เรียน รู. โดยใช. ข. อ มูล 

สถิติ 

2 ) ป ระ เมินผลผD าน

ร ะ บ บ เ ค รื อ ขD า ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

3 )  ป ร ะ เ มิ น ก า ร

นำเสนอผลงานจาก

ก า ร ค. น ค ว. า ผD า น

เครือขDายเทคโนโลยี

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลักสูตรสู@รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรู+ในตารางมีความหมายดังน้ี  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุCมวิชาพระพุทธศาสนา 

1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

2) มีวินัย เคารพในกฎหมายและสิทธิของคนอ่ืน ๆ  

3) มีจิตใจเสียสละ ประพฤติตนเก้ือกูลตKอสังคม ประเทศชาติ และศาสนา 

2. ด+านความรู+ 

1) รูMจักกฎเกณฑPทางสังคม เคารพกฎหมาย และเขMาใจในบทบาทหนMาท่ีของตนเอง 

2) มีความรูM ความเขMาใจหลักการ ทฤษฎี และเน้ือหา 

3) เขMาใจในหลักเกณฑPธรรมชาติของมนุษยP สังคม และส่ิงแวดลMอม 

4) ตระหนักรูMในคุณคKาของศิลปะ ภาษาและวัฒนธรรมท้ังของไทยและของประชาคมนานาชาติ 

5) รูMหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

3.ด+านทักษะทางปMญญา 

1) ฉลาดรูMท่ีจะปฏิบัติตนใหMเก้ือกูลตKอสังคมและส่ิงแวดลMอม 

2) วิเคราะหP ประเมินสถานการณP และสภาวการณPไดMอยKางเหมาะสม 

3) ฉลาดรูMท่ีจะแสวงหาแนวทางการทำงานและดำรงชีวิตไดMอยKางเป\นสุขและสรMางสรรคP 

4) ฉลาดรูMท่ีจะใชMเทคโนโลยีใหMเป\นประโยชนPตKอการศึกษา การทำงาน และการติดตKอส่ือสาร 

4. ด+านทักษะความสัมพันธPระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผูMนำ รูMจักการใชMเหตุผล วางตนไดMอยKางถูกตMองตามกาลเทศะ 

2) มีความรับผิดชอบตKอตนเองและสังคม  

3) มีการสอดสKอง และป̀องกันไมKใหMเกิดการประพฤติมิชอบในองคPกรและสังคม 

4) รูMจักวางแผนในการทำงาน และดำเนินตามแผนท่ีไดMวางไวM 

5. ด+านทักษะในการวิเคราะหPเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถจัดกลุKมความรูM และคิดวิเคราะหPขMอมูลเชิงตัวเลขไดM ใชMเทคโนโลยีดิจิทัลไดMอยKาง 

คุMนเคย สามารถติดตามเพ่ิมพูนความรูMในเทคโนโลยีอุบัติใหมKอยKางมีประสิทธิผล    

2) มีความสามารถในการแสวงหาความรูM  การจัดเก็บ ประมวลผลขMอมูลและการนำเสนอขMอมูลผKาน

อุปกรณPทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดM สามารถใชMเคร่ืองมือเพ่ือการสืบคMนขMอมูลท่ีถูกตMอง ตระหนักถึงลิขสิทธ์ิและ

ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสรMางสรรคPและผลิตส่ือดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพ่ือ

วัตถุประสงคPท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรูMผKานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคช่ันท่ี

ชKวยเหลือทางการสอน 

3) มีความสามารถส่ือสารไดMอยKางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใชMรูปแบบการส่ือท่ีสารท่ีเหมาะสม สามารถ

ติดตKอส่ือสาร ประสานงานและทำงานผKานระบบออนไลนPซ่ึงมีเคร่ืองมือและชKองทางท่ีหลากหลาย สำหรับบุคคลท่ี
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

แตกตKางกันไดM มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลนP การรูMจักป̀องกันขMอมูลและภาพลักษณPสKวนตน 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

�ความรับผิดชอบหลัก  ¢ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุ9มวิชาสังคมศาสตรY 

รายวิชาบังคับเรียน 

GE1001 การป.องกันและปราบปรามการทุจริต � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาเลือกเรียน 

GE1002 พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
� � � � � � � � � � � � � � � �  � � 

GE1003 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายใน

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

GE1004 สิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรมและ

หลักธรรมาภิบาล 
� � � � � � � � � � � � � �  �  � � 

GE1005 พระปริตร พระเคร่ือง และโหราศาสตรSไทย � �   � � � � � � � � � � � � � � � 

GE1006 พระพุทธศาสนากับจิตอาสาเพ่ือพัฒนา

สังคม 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE1007 ไทยศึกษากับพหุวัฒนธรรม � � � � � � � � �  � � � � �  � � � 

GE1008  ความเปZนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย � � � � � � � � � � �  � � � �  � � 

GE 1009 อนาคตสังคมไทยและสังคมโลกท่ี

เปล่ียนแปลง 
� � � � � � � � � � � � � � �    � 

GE 1010 การเมืองการปกครองไทย  � � � � � � � � � � � � � � �   � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 2) กลุ9มวิชามนุษยศาสตรY                    

รายวิชาบังคับเรียน                    

GE2001 แนวคิดทางปรัชญาและวิทยาศาสตรS � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE2002 การคิดเชิงเหตุผลและการแก̂ป_ญหา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2003 มนุษยSกับอารยธรรมและศาสนา � �  � � � � � � � � � � � � �  �  

GE2004 ชีวิต ความสุข ความตาย � �  � � � � � � � �  � �  � �   

GE2005 ความเปZนผู̂นำและการจัดการ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2006 จิตวิทยากับชีวิตสมัยใหมb � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE2007 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและ � � � � � � � � � � � � � � � �  � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

สังคม 

 3) กลุ9มวิชาภาษา                     

รายวิชาบังคับเรียน                    

GE3001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร � �  � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE3002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร � �  � � � � � � � � � � �  � � � � 

GE3003 ทักษะการพูดและการฟ_งภาษาอังกฤษ � � � � � � � �  � � � � � �  � � � 

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE3004 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการศึกษา � � � � � � � �  � � � � �  � � � � 

GE3005 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE3006 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร̂อม � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ประกอบอาชีพ 

GE3007 ภาษาจีนพ้ืนฐาน � � � � � � � � �  � � � � � � � � � 

GE3008 ภาษาและวัฒนธรรมกลุbมประเทศอาเซียน � � � � � � � � �   � � � � � � � � 

GE3009 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE3010 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

 4) กลุ9มวิชาวิทยาศาสตรYกับคณิตศาสตรY                    

รายวิชาบังคับเรียน                    

GE4001 สถิติเพ่ือการวิจัยและการเรียนรู̂ � � � � � � � � � �  � � � � � � � � 

รายวิชาเลือกเรียน                    

GE4002 คณิตศาสตรSเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด � � � � � � �  � �  � � � �  � � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

GE4003 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

GE4004 ป_ญญาประดิษฐS � � � � � � �  � � � �  � � � � � � 

GE4005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค4นคว4า � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

GE4006 วิทยาศาสตรSเพ่ือคุณภาพชีวิต � � � � � � � � � � � � � �  � � � � 

GE4007 การประยุกตPใชOโปรแกรมสำหรับงานยุคดิจิทัล � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชา กลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก  ¢ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1) หมวดกลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา                     

รายวิชาบังคับเรียน 12 หน9วยกิต 

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5002 พระไตรปkฎกศึกษา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการค̂นคว̂า

พระพุทธศาสนา 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5004 การปฏิบัติกรรมฐาน � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาเลือกเรียน 6 หน9วยกิต 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู= ทักษะทางปVญญา 

ทักษะความสัมพันธY 

ระหว9างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห- 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 

การใช9เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5006 ศาสนาเพ่ือการพัฒนา � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเผยแผbพระพุทธศาสนา 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5008 พระพุทธศาสนากับวิทยาการรbวมสมัย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5009 พระสงฆSกับการดูแลสุขภาพ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5010 นวัตกรรมวัดเชิงทbองเท่ียว � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาของไทย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5012 พุทธศิลปmและโบราณคดี � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

BU5013 การบริหารและการปกครองคณะสงฆSไทย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอนและการประเมินผล กลุ=มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษา

ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางอาชีพ 

2) มีวินัย ซ่ือสัตยG และรับผิดชอบ

ตJอตนเองและสังคม 

3 ) มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  รั ก แ ล ะ

ภาคภูมิใจในทQองถ่ิน สถาบัน และ

ประเทศชาติ 

1) มีการสอนในบางรายวิชาใน

หมวดศึกษาท่ัวไปและวิชาเฉพาะ

พระพุทธศาสนา 

2) สอดแทรกกิจกรรมคุณธรรม

และจริยธรรมในบางรายวิชาท่ีมี

การเรียนการสอน 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินผลการเรียนตาม

รายวิชา และประเมินผลการเขQา

รJวมกิจกรรม 

2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือน

นัก ศึกษา อาจารยG ท่ี ป รึกษา 

อาจารยGผูQสอน 

3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 

โดยผูQใชQบัณฑิต 

 2.2.2 ความรู1 

ผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรูQความเขQาใจในหลักการ

แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ส ำ คั ญ ท า ง

พระพุทธศาสนา 

2) มีทักษะและประสบการณGการ

เรี ย น รูQ ท า งพ ระ พุ ท ธศ าส น า

สามารถปฏิบัติงานในสถานการณG

ตJาง ๆ ไดQ 

3 )  มี ค ว า ม รูQ ค ว า ม เขQ า ใจ ใน

พั ฒ น า ก า ร ให มJ  ๆ  ใน ท า ง

พระพุทธศาสนา รวมถึงงาน วิจัย

ท่ีเก่ียวขQองกับการแกQไขป̂ญหา

และการตJอยอดองคGความรูQทาง

พระพุทธศาสนา 

4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม

ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขQอบังคับท่ี

เปล่ียนแปลงตามสถานการณG 

5) มีความรูQดQานพระพุทธศาสนา 

1 ) ก ารสอนหลาย รูปแบบ ใน

รายวิชาตามหลักสูตร ไดQแกJ การ

บรรยาย อภิปราย การนำเสนอ 

ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร เ รี ย น รูQ  

การศึกษาคQนควQาดQวยตนเอง การ

เขียนรายงาน 

2) การฝbกปฏิบัติ การฝbกงาน การ

ไดQฝbกการทำงานเด่ียวและเปcน

กลุJม 

3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

การเขQารJวมกิจกรรมทางสังคม 

และประชุมสัมมนาในโอกาส   

ตJาง ๆ 
 

1) ประเมินผลการเรียนรูQโดยการ

สอบ ทดสอบ ทดลองปฏิบั ติ  

ก า ร น ำ เส น อ ผ ล ง า น จ า ก

การศึกษาคQนควQา และประเมิน

ความรูQจากการเขQารJวมกิจกรรม 

2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต 

โดยผูQใชQบัณฑิต 

3) ประเมินผลจากการเขQารJวม

กิจกรรมตJาง ๆ ของนักศึกษา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

   2.2.3 ทักษะทางปJญญา 

ผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถคQนหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชQในการ

พัฒนาความรูQและการแกQป̂ญหา

ทางอาชีพไดQอยJางสรQางสรรคG 

2) สามารถคิดวิเคราะหGและริเร่ิม

สรQางสรรคG  โดยใชQความรูQและ

ป ระสบ การณG ขอ งตน ในการ

แกQป̂ญหาการทำงานไดQ 

3) สามารถวางแผนการทำงาน

และการบริหารจัดการงานไดQ 

1) มอบหมายใหQทำรายงาน ทำ

โครงงาน หรืองานวิจัยตามความ

สนใจของผูQเรียน 

2) มอบหมายใหQเขQารJวมกิจกรรม

ทางสังคม กิจกรรมวิชาการ และ

การศึกษาดูงาน 

3) จัดเวทีสรุปบทเรียนในแตJละ

กิจกรรมท่ีมอบหมาย และการ

น ำ เสน อผล งาน  เพ่ื อ รับ ก าร

ป ระ เมิ น ผล งาน  น ำไป สูJ ก าร

ปรับปรุงงานใหQถูกตQอง 

1) ประเมินรายงาน โครงงานหรือ
งานวิจัยของผู9เรียน 
2) ประเมินผลจากรายงานการ
เข9 าร> วม กิจกรรมต> าง ๆ  ของ
ผู9เรียน 
3) ประเมินผลจากการนำเสนอ

ผลงานผJานเวทีสาธารณะและใน

ช้ั น เ รี ย น  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

คุณ ลักษณะบัณฑิต โดยผูQ ใชQ

บัณฑิต 

 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ5ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอน  วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีภาวะผูQนำ รูQจักการใชQเหตุผล 

ว า งต น ไดQ อ ยJ า ง ถู ก ตQ อ งต าม

กาลเทศะ 

2 ) มี ค ว าม เสี ย ส ล ะ  บ ำ เพ็ ญ

ประโยชนGตJอสJวนรวม 

3) มีการสอดสJอง และปfองกัน

ไมJใหQเกิดการประพฤติมิชอบใน

องคGกรและสังคม 

1) กำหนดวิธีการเรียนการสอน

โดยเนQนการเรียนรูQแบบเปcนกลุJม 

2) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนG 

3) จัดใหQมีกิจกรรมสัมพันธGและ

การทำงานเปcนทีม 

 

1) ประเมินผลจากการทำงาน

เปcนทีมและการมีสJวนรJวมใน

กลุJม 

2) อาจารยGผูQสอนมีการประเมิน

พฤติกรรมของผูQเรียน 

3) ใหQนักศึกษาประเมินตนเอง

และเพ่ือนรJวมช้ันเรียน 

 

 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู1 กลยุทธ5การสอน วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

1) มีความสามารถจัดกลุJมความรูQ 

และคิดวิเคราะหGขQอมูลเชิงตัวเลข

ไดQ  ใชQ เทคโนโลยีดิจิทัลไดQอยJาง

คุQนเคย สามารถติดตามเพ่ิมพูน

ความรูQในเทคโนโลยีอุบัติใหมJอยJาง

1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวขQอง

กับการวิเคราะหGขQอมูลสถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ การตระหนักถึงลิขสิทธ์ิและประเด็น

การคัดลอกผลงานเพ่ือการศึกษาคQนควQาผJาน

เครือขJายเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 ) ป ระ เมิ น ผ ล ก าร

เรี ยน รูQ โด ยอ าจ ารยG

ผูQ สอนจากเค ร่ืองมือ

วัดผล  

2 ) ป ระ เมิ น ผ ล จ าก
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มีประสิทธิผล 

2) มีความสามารถในการแสวงหา

ความรูQ  การจัดเก็บ ประมวลผล

ขQอมูลและการนำเสนอขQอมูลผJาน

อุปกรณGทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดQ สามารถใชQเคร่ืองมือเพ่ือการ

สืบคQนขQอมูลท่ีถูกตQอง ตระหนักถึง

ลิขสิทธ์ิและประเด็นการคัดลอก

ผลงาน สามารถสรQางสรรคGและ

ผลิต ส่ือดิ จิ ทัล มัลติ มี เดีย และ

น วั ต ก ร รม ท า งก ารส อ น เพ่ื อ

วัต ถุป ระสงคG ท่ี ห ลากหลาย มี

ความสามารถในการสอนหรือการ

เรียนรูQผJานระบบเทคโนโลยี หรือ

แอพพลิเคช่ันท่ีชJวยเหลือทางการ

สอน 

3) มีความสามารถส่ือสารไดQอยJางมี

ประสิทธิภาพ สามารถเลือกใชQ

รูปแบบการส่ือท่ีสารท่ีเหมาะสม 

สามารถติดตJอส่ือสาร ประสานงาน

และทำงานผJานระบบออนไลนGซ่ึงมี

เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ ชJ อ ง ท า ง ท่ี

หลากหลาย  สำห รับ บุ คคล ท่ี

แตกตJางกันไดQ มีความตระหนักถึง

ความปลอดภัยทางออนไลนG การ

รูQจักปfองกันขQอมูลและภาพลักษณG

สJวนตน ระมัดระวังและไตรJตรอง

ในการแบJงป̂นขQอมูลและการมี

ปฏิสัมพันธGกับผูQอ่ืนทางออนไลนG 

2) ออกแบบทรัพยากรการเรียนรูQท่ีสามารถวัด

และประเมินผลการเรียนรูQผJานระบบออนไลนGท่ี

ช้ีใหQเห็นความสำคัญของการใชQในระดับจำเปcน

และระดับสูง 

3) มอบหมายงานโดยการใหQแบJงกลุJมศึกษา

คQนควQาผJานระบบเครือขJายเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

การศึกษาคQนควQาผJาน

ร ะ บ บ เ ค รื อ ขJ า ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

3) ประเมินการนำเสนอ

ผลงานจากการคQนควQา

ผJ า น เ ค รื อ ขJ า ย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1หลักสูตรสู=รายวิชา (Curriculum 

Mapping) ผลการเรียนรู1ในตารางมีความหมายดังน้ี  

กลุ=มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตสำนึกและตระหนักศึกษาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 

 2) มีวินัย ซ่ือสัตยG และรับผิดชอบตJอตนเองและสังคม 

3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทQองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

2. ความรู1 

 1) มีความรูQความเขQาใจในหลักการและทฤษฎีสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

     2) มีทักษะและประสบการณGการเรียนรูQทางพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติงานในสถานการณGตJางๆ ไดQ 

 3) มีความรูQความเขQาใจในพัฒนาการใหมJ ๆ ในทางพระพุทธศาสนา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวขQองกับ

การแกQไขป̂ญหาและการตJอยอดองคGความรูQทางพระพุทธศาสนา 

 4) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขQอบังคับท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณG 

    5) มีความรูQดQานพระพุทธศาสนา 

3. ทักษะทางปJญญา 

 1) สามารถคQนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชQในการพัฒนาความรูQและการแกQป̂ญหาทาง

อาชีพไดQอยJางสรQางสรรคG 

 2) สามารถคิดวิเคราะหGและริเร่ิมสรQางสรรคG โดยใชQความรูQและประสบการณGของตนในการแกQป̂ญหา

การทำงานไดQ 

    3) สามารถวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการงานไดQ 

4. ทักษะความสัมพันธ5ระหว=างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีภาวะผูQนำ รูQจักการใชQเหตุผล วางตนไดQอยJางถูกตQองตามกาลเทศะ 

2) มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชนGตJอสJวนรวม 

3) มีการสอดสJอง และปfองกันไมJใหQเกิดการประพฤติมิชอบในองคGกรและสังคม 

5. ทักษะในการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถจัดกลุJมความรูQ และคิดวิเคราะหGขQอมูลเชิงตัวเลขไดQ ใชQเทคโนโลยีดิจิทัลไดQอยJาง

คุQนเคย สามารถติดตามเพ่ิมพูนความรูQในเทคโนโลยีอุบัติใหมJอยJางมีประสิทธิผล 

2) มีความสามารถในการแสวงหาความรูQ  การจัดเก็บ ประมวลผลขQอมูลและการนำเสนอขQอมูลผJาน

อุปกรณGทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดQ สามารถใชQเคร่ืองมือเพ่ือการสืบคQนขQอมูลท่ีถูกตQอง ตระหนักถึงลิขสิทธ์ิและ

ประเด็นการคัดลอกผลงาน สามารถสรQางสรรคGและผลิตส่ือดิจิทัล มัลติมีเดีย และนวัตกรรมทางการสอนเพ่ือ

วัตถุประสงคGท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการสอนหรือการเรียนรูQผJานระบบเทคโนโลยี หรือแอพพลิเคช่ันท่ี

ชJวยเหลือทางการสอน 
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3) มีความสามารถส่ือสารไดQอยJางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใชQรูปแบบการส่ือท่ีสารท่ีเหมาะสม 

สามารถติดตJอส่ือสาร ประสานงานและทำงานผJานระบบออนไลนGซ่ึงมีเคร่ืองมือและชJองทางท่ีหลากหลาย 

สำหรับบุคคลท่ีแตกตJางกันไดQ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางออนไลนG การรูQจักปfองกันขQอมูลและ

ภาพลักษณGสJวนตน ระมัดระวังและไตรJตรองในการแบJงป̂นขQอมูลและการมีปฏิสัมพันธGกับผูQอ่ืนทางออนไลนG 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชา กลุ9มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา 

� ความรับผิดชอบหลัก  � ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพันธ> 
ระหว@างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห>เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1) หมวดกลุ@มวิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา                  

รายวิชาบังคับเรียน                  

BU5001 ประวัติและพัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา  � ¡ � ¡ � ¡ � � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � 

BU5002 พระไตรป.ฎกศึกษา � � � ¡ ¡ � � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

BU5003 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพ่ือการ

คAนควAาพระพุทธศาสนา ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

BU5004  การปฏิบัติกรรมฐาน � � � � ¡ � � � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

BU5005 พระพุทธศาสนานิกายหลัก � ¡ � � � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 
รายวิชาเลือกเรียน 6 หน@วยกิต                  

BU5006  ศาสนาเพ่ือการพัฒนา ¡ � � � � ¡ ¡ � � � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ 
BU5007 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเผยแผJพระพุทธศาสนา � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 
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รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพันธ> 
ระหว@างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห>เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

BU5008  พระพุทธศาสนากับวิทยาการรJวม

สมัย ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � � 

BU5009  พระสงฆMกับการดูแลสุขภาพ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ � 

BU5010  นวัตกรรมวัดเชิงทJองเท่ียว ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ �  

BU5011 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

ของไทย ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ 

BU5012 พุทธศิลปSและโบราณคดี ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

BU5013 การบริหารและการปกครองคณะ

สงฆMไทย 
� ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
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2.3 กลุ'มวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะทางการสอนสังคมศึกษา 
 พิจารณาความเช่ือมโยงของผลการเรียนรู:ของหลักสูตรและของรายวิชา เพ่ือแสดงให:เห็นวDา   

แตDละรายวิชาในหลักสูตร รับผิดชอบตDอผลการเรียนรู:ใดบ:าง โดยระบุวDาเปHนความรับผิดชอบหลัก หรือความ
รับผิดชอบรอง ท้ังน้ี ผลการเรียนรู:ดังตารางท่ีแนบ 

2.3.1 ดBานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิต
วิญญาณและอุดมการณQความเปHนครูและ
ปฏิบัติ ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกล้ัน มี
ความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยQตDองาน
ท่ีได:รับมอบหมายท้ังด:านวิชาการและวิชาชีพ 
และสามารถพัฒนาตนเองอยDางตDอเน่ือง 
ประพฤติตน เปHนแบบอยDางท่ี ดีแกD ศิษยQ
ครอบครัว สั งคมและประเทศชาติและ
เสริมสร:างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3 )  มี คD า นิ ย ม แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ เปH น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให:
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทำงาน
รDวมกับผู:อ่ืนได:ใช:เหตุผลและป\ญญาในการ
ดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
4) มีความกล: าหาญและแสดงออกทาง
คุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และ คิดแก:ป\ญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด:วย
ความถูกต:องเหมาะสมกับสังคม การทำงาน
และสภาพแวดล:อม โดยอาศัยหลักการเหตุผล
และใช:ดุลยพินิจทางคDานิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู:สึกของผู:อ่ืนและประโยชนQ ของ
สังคมสDวนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความ
โปรDงใสของสังคมและประเทศชาติตDอต:านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และความไมDถูกต:อง ไมDใช:
ข:อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

1) การวิเคราะหQในประเด็น
วิกฤตด:านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการรวมท้ัง
ประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา 
3) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธQ 
4) การเรียนรู:โดยใช:ป\ญหาเปHน
ฐาน 
5) การเข:ารDวมกิจกรรมเสริม
ความเปHนครู 
 

1) วัดและประเมินจากการ
ทำงานตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากกลุDม
เพ่ือน 
3) วัดและประเมินจากการ
เรียนรู:กรณีศึกษา  
4) วัดและประเมินโดยใช:
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
5) วัดและประเมินคDานิยม
อุดมการณQและจิตวิญญาณ
ความเปHนครูจากผลการ
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
6) วัดและประเมินผลภาค 
ปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ 
7) วัดและประเมินผลจาก
การเข:ารDวมกิจกรรมเสริม
ความเปHนครู 
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2.3.2 ดBานความรูB 

ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เน้ือหาสาระด:านวิชาชีพของครูอาทิคDานิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเปHนครูจิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู:เพ่ือจัดการเรียนรู:และชDวยเหลือ แก:ไข
ป\ญหา สDงเสริมและพัฒนาผู:เรียน หลักสูตร
และวิทยาการการจัดการเรียนรู: นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
การศึกษา และการเรียนรู:การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู:การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู:เรียน และภาษา
เพ่ือการส่ือสารสำหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การรDวมมือสร:างสรรคQ และทักษะศตวรรษท่ี 
21 มีความรู:ความเข:าใจ ในการบูรณาการ
ความรู:กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข:ามศาสตรQอาทิ การบูรณาการการสอน 
(Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณา
การความรู:ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรQ
(Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM 
Education) ชุมชนแหDงการเรียนรู: 
(Professional Learning Community: 
PLC) และมี ความรู:ในการประยุกตQใช: 
2) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

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

1) วัดและประเมินจากการ
ทดสอบความรู:  
2) วัดและประเมินจากการ
สังเกตการทำงานตามสภาพ
จริง/การปฏิบัติตามสภาพ
จริง 
3) วัดและประเมินจากการ
วิเคราะหQและสังเคราะหQองคQ
ความรู: 
4) วัดและประเมินจากการ
นำเสนอโครงงานหรือ
รายงานการค:นคว:า 
5)วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ 
6)วัดและประเมินผลจากกลุDม
เพ่ือน/พDอแมD/ผู:ปกครอง 
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ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
เน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหQความรู: 
และเน้ือหาวิชาท่ีสอนอยDางลึกซ้ึง สามารถ
ติดตามความก:าวหน:าด:านวิทยาการและนำไป
ประยุกตQใช:ในการพัฒนา ผู:เรียน โดยมี
ผลลัพธQการเรียนรู:และเน้ือหาสาระด:าน
มาตรฐานผลการเรียนรู:ด:านความรู:ของแตDละ
สาขาวิชา ตามเอกสารแนบท:าย 
3) มีความรู:เข:าใจชีวิต เข:าใจชุมชน เข:าใจโลก
และการอยูDรDวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตDาง 
ทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทDาทันกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนำ
แนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกตQใช:ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู:เรียน  
4) มีความรู:และความสามารถในการใช:
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ตามมาตรฐาน 
5) ตระหนักรู: เห็นคุณคDาและความสำคัญของ
ศาสตรQพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ 
นำมาประยุกตQใช:ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู:เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

2.3.3 ดBานทักษะทางปJญญา 
ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) คิด ค:นหา วิ เคราะหQข:อ เท็จจริง และ
ป ร ะ เมิ น ข: อ มู ล  ส่ื อ  ส า ร ส น เท ศ จ าก
แหลDงข:อมูล ท่ีหลากหลายอยDางรู:เทDาทัน เปHน
พลเมืองต่ืนรู:มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและ
ก:าวทันกับการเปล่ียนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข:ามแพลทฟอรQม (Platform) และ
โล ก อ น าค ต  น ำ ไป ป ระ ยุ ก ตQ ใช: ใน ก าร
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก:ป\ญหาและพัฒนา

1)การเรียนรู:โดยใช:การ
สืบเสาะ (Inquiry-based-
learing) 
2)การเรียนรู:โดยใช:การวิจัย
เปHนฐาน (Research-based-
learning) 
3)การเรียนรู:ท่ีสDงเสริมทักษะ
การคิดข้ันสูง 

1) วัดและประเมินจากผล
การทำวิจัยเพ่ือสร:างองคQ
ความรู:ใหมD 
2)วัดและประเมินจาก
ผลการวิจัยและพัฒนาส่ือ
นวัตกรรม 
3) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน
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งานได:อยDางสร:างสรรคQโดยคำนึงถึงความรู:
หลักการทางทฤษฎีประสบการณQ ภาคปฏิบัติ
คDานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรQชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยDาง
สร:างสรรคQ 
3) สร:างและประยุกตQใช:ความรู:จากการทำวิจัย
และสร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู:ของผู:เรียนและพัฒนาผู:เรียนให:เปHน
ผู:สร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรม รวมท้ังการ
ถDายทอดความรู: แกDชุมชนและสังคม 

4) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ 
(Productivity-based-
learning) 
5) การเรียนรู:โดยใช:
สถานการณQ/ปรากฏการณQ
เปHนพ้ืนฐาน (Situation-
based-learning) 
6) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplace-
based-learning) 
7) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
8) การเรียนรู:โดยใช:โครงงาน
เปHนฐาน (Project-based-
learning) 
9) การเรียนรู:จากกรณีศึกษา 
(Case Study) 
 

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

2.3.4 ดBานทักษะความสัมพันธHระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) เข:าใจและใสDใจอารมณQความรู:สึกของผู:อ่ืน มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณQ และ
ทางสังคม 
2) ทำงานรDวมกับผู:อ่ืน ทำงานเปHนทีม เปHนผู:นำ
และผู:ตามท่ี ดี  มี สัมพันธภาพท่ี ดี กับผู: เรียน 
ผู:รDวมงาน ผู:ปกครองและคนในชุมชน มีความ
รับผิดชอบตDอสDวนรวมท้ังด:านเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล:อม 
3) มีความรับผิดชอบตDอหน:าท่ี ตDอตนเอง ตDอ
ผู:เรียน ตDอผู:รDวมงาน และตDอสDวนรวม สามารถ
ชDวยเหลือและแก:ป\ญหาตนเอง กลุDมและระหวDาง

1) การเรียนรู:แบบรDวมมือ 
(Cooperative Learning)   
2) การเรียนรู:แบบมีสDวนรDวม
(Participatory Learning) 
3) การเรียนรู:โดยใช:กลุDมเปHน
ฐาน (Team-based-
learning) 
 

1) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง 
2) วัดและประเมินจากการ
ท ำ งาน เปH น ที ม /ผ ล ก าร
นำเสนองานเปHนกลุDม/การ
เปHนผู:นำและผู:ตามท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานรDวมกัน 
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ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
กลุDมได:อยDางสร:างสรรคQ 
4) มีภาวะผู:นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
เข:มแข็งและกล:าหาญทางจริยธรรม สามารถ
ช้ีนำและถDายทอดความรู:แกDผู:เรียน สถานศึกษา 
ชุมชนและสังคมอยDางสร:างสรรคQ 

2.3.5 ดBานทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชBเทคโนโลยี 
ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มี ทั กษะการวิ เคราะหQ ข: อ มูลส ถิ ติ  การ
สังเคราะหQข:อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข:าใจองคQความรู: หรือประเด็นป\ญหาทาง
การศึกษาได:อยDางรวดเร็วและถูกต:อง 
2) ส่ือสารกับผู:เรียน พDอแมDผู:ปกครอง บุคคลใน
ชุมชนและสังคม และผู:เก่ียวข:องกลุDมตDาง ๆ ได:
อยDางมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช:การ
ส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด:วย
รูปแบบตDาง ๆ โดยใช:เทคโนโลยีการส่ือสารหรือ
นวัตกรรมตDาง ๆ ท่ีเหมาะสม 
3) ใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค:นข:อมูล
หรือความรู:จากแหลDงการเรียนรู:ตDาง ๆ ได:อยDางมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช:โปรแกรมสำเร็จรูปท่ี
จำเปHนสำหรับการเรียนรู:การจัดการเรียนรู:การ
ทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค:นข:อมูล
และสารสนเทศ รับและสDงข:อมูลและสารสนเทศ
โดยใช: ดุลยพินิจท่ี ดี ในการตรวจสอบความ
นDาเช่ือถือของข:อมูลและสารสนเทศอีกท้ัง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียน
ผลงาน 
 

1) การเรียนรู:โดยใช:การสืบ
สอบ 
2) การติดตาม วิเคราะหQ 
และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด:านการศึกษาจาก
ขDาวสารบนส่ือสังคมออนไลนQ 
3) การสืบค:นและนำเสนอ
รายงานโดยบูรณาการการใช:
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
4) การจัดทำอินโฟกราฟëก

(Infographics) เพ่ือสรุป
ประเด็นสาระสำคัญของงาน
ท่ีนำเสนอ 
5) การเรียนรู:โดยใช:
สถานการณQ/ปรากฏการณQ/
ฉากทัศนQเปHนพ้ืนฐาน 
6) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา 
7) การเรียนรู:จากกรณี 
ศึกษา 
8) Workplace-based 
learning 

1) วัดและประเมินจากการ
ติดตาม วิเคราะหQและ
นำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด:านการศึกษา 
2) วัดและประเมินจากผล
การสืบค:นและนำเสนอ
รายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาท่ีมีการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
3) วัดและประเมินผลจาก
กรณีศึกษา 
4) วัดและประเมินผลโดยใช:
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
ดิจิทัล 
5) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
6) วัดและประเมินจากผล
จากการสร:างผลงาน/
ผลผลิต/องคQความรู:ใหมD 
7) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
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ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
9) MOOC (Massive Open 
Online Course) 
10) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ 
11) การเรียนรู:แบบ STEM 
Education 

การปฏิบัติตามสภาพจริง 

2.3.6 ดBานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรูB 
ผลการเรียนรูB กลยุทธHการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) สามารถเลือกใช:ปรัชญาตามความเช่ือในการ
สร:างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เน้ือหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและ
เทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมิน
ผู:เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน การจัดการ
เรียนโดยใช:แหลDงการเรียนรู:ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหลDงการเรียนรู:แบบเปëด ได:
อยDางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตDางกันของ
ผู:เรียนและพ้ืนท่ี 
2) สามารถในการนำความรู:ทางจิตวิทยาไปใช:
ในการวิเคราะหQผู:เรียนเปHนรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ 
และกลไกการชDวยเหลือ แก:ไขและสDงเสริม
พัฒนา ผู:เรียนท่ีตอบสนองความต:องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู:เรียนท่ีมี
ความแตกตDางระหวDาง บุคคล ท้ังผู:เรียนปกติ
และผู:เรียนท่ีมีความต:องการจำเปHนพิเศษ หรือ
ผู:เรียนท่ีมีข:อจำกัดทางกาย 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู:
ให:ผู:เรียนได:เรียนรู:จากประสบการณQ เรียนรู: 
ผD านการลงมือป ฏิ บั ติ และการทำงาน ใน
สถานการณQจริง สDงเสริมการพัฒนาการคิด การ
ทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณQ ฝïก
การปฏิบัติให:ทำได: คิดเปHน ทำเปHน โดยบูรณา

1) การออกแบบการจัดการ
เรียนรู:โดยบูรณาการความรู:
ในเน้ือหาวิชาเฉพาะผนวก
วิธีสอนกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2) การเรียนรู:โดยบูรณาการ
การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษา (Workplace-
based-learning) 
3) การทำวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู:ของ
ผู:เรียน 
4) การเรียนรู:เชิงผลิตภาพ 
(Productivity-based-
learning)  
5) การเรียนรู:โดยใช:
โครงงานเปHนฐาน (Project-
based-learning) 
6) การเรียนรู:แบบห:องเรียน
กลับด:าน (Flipped 
classroom) 
7) การเรียนรู:โดยใช: Active 
Learning 
 

1) วัดและประเมินจากการ
ฝïกทักษะจัดการเรียนรู:ใน
สถานการณQจำลอง 
2) วัดและประเมินจากผล
การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
3) วัดและประเมินจาก
รายงานการทำวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู: 
4) วัดและประเมินผลโดยใช:
แบบวัดทางจิตวิทยา/ทักษะ
การเรียนรู:/ทักษะดิจิทัล 
5) วัดและประเมินผล
ภาคปฏิบัติ/ ทักษะการ
ปฏิบัติ 
6) วัดและประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/
การทำงานตามสภาพจริง/
การปฏิบัติตามสภาพจริง 
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การการทำงานกับการเรียนรู:และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกตQความรู:มาใช:เพ่ือ
ปòองกัน แก:ไขป\ญหา และพัฒนา ด:วยความ
ความซ่ีอสัตยQ สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตDอ
ผู:เรียนโดยยึดผู:เรียนสำคัญท่ีสุด 
4) สร:างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล:อม ส่ือ
ก าร เรี ย น  แห ลD ง วิท ย าก าร  เท ค โน โล ยี  
วัฒ นธรรมและภู มิป\ญญาท้ั งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู:มีความสามารถใน
การประสานงานและสร:างความรDวมมือกับบิดา
มารดา ผู:ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝôาย 
เพ่ืออำนวยความสะดวกและรDวมมือ กันพัฒนา
ผู:เรียนให:มีความรอบรู:มีป\ญญารู:คิดและเกิดการ
ใฝôรู:อยDางตDอเน่ืองให:เต็มตามศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการสอนให:นักเรียนมี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 เชDน ทักษะการเรียนรู: 
ทักษะการรู:เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงานแบบรDวมมือ ทักษะการใช:
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทักษะเทคโนโลยีและการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำทักษะเหลDาน้ี มาใช:ใน
การจัดการเรียนรู:เพ่ือพัฒนาผู:เรียน และการ
พัฒนาตนเอง 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูBหลักสูตรสู'รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ผลการเรียนรูBในตารางมีความหมายดังน้ี 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ดBานคุณธรรม จริยธรรม 

     1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณและอุดมการณQความเปHนครูและปฏิบัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน อดกล้ัน มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยQตDองานท่ีได:รับ
มอบหมายท้ังด:านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยDางตDอเน่ือง ประพฤติตน เปHนแบบอยDางท่ีดี
แกDศิษยQครอบครัว สังคมและประเทศชาติและเสริมสร:างการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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3) มีคDานิยมและคุณลักษณะเปHนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให:เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และทำงานรDวมกับผู:อ่ืนได:ใช:เหตุผลและป\ญญาในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

4) มีความกล:าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ คิดแก:ป\ญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด:วยความถูกต:องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและสภาพแวดล:อม โดยอาศัยหลักการเหตุผล
และใช:ดุลยพินิจทางคDานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู:สึกของผู:อ่ืนและประโยชนQ ของสังคมสDวนรวม มี
จิตสำนึกในการธำรงความโปรDงใสของสังคมและประเทศชาติตDอต:านการทุจริตคอรัปช่ัน และความไมDถูกต:อง ไมD
ใช:ข:อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2. ดBานความรูB  
1) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเน้ือหาสาระด:านวิชาชีพของครูอาทิคDานิยม ของครู คุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปHนครูจิตวิทยาสำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู:เพ่ือจัดการเรียนรู:และชDวยเหลือ แก:ไขป\ญหา สDงเสริมและพัฒนาผู:เรียน หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการศึกษา และการเรียนรู:การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู:การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู:เรียน และภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู
ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
รDวมมือสร:างสรรคQ และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู:ความเข:าใจ ในการบูรณาการความรู:กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข:ามศาสตรQอาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: 
TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู:ทางวิทยาศาสตรQ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตรQ
(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหDงการ
เรียนรู: (Professional Learning Community: PLC) และมี ความรู:ในการประยุกตQใช: 

2) มีความรอบรู:ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเน้ือหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหQความรู: และเน้ือหาวิชาท่ี
สอนอยDางลึกซ้ึง สามารถติดตามความก:าวหน:าด:านวิทยาการและนำไปประยุกตQใช:ในการพัฒนา ผู:เรียน โดยมี
ผลลัพธQการเรียนรู:และเน้ือหาสาระด:านมาตรฐานผลการเรียนรู:ด:านความรู:ของแตDละสาขาวิชา ตาม
เอกสารแนบท:าย 

3) มีความรู:เข:าใจชีวิต เข:าใจชุมชน เข:าใจโลกและการอยูDรDวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตDาง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทDาทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม และสามารถนำแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตQใช:ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู:เรียน 

4) มีความรู:และความสามารถในการใช:ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ตามมาตรฐาน 
5) ตระหนักรู: เห็นคุณคDาและความสำคัญของศาสตรQพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ นำมา

ประยุกตQใช:ในการพัฒนาตน พัฒนาผู:เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

3. ดBานทักษะทางปJญญา 
1) คิด ค:นหา วิเคราะหQข:อเท็จจริง และประเมินข:อมูล ส่ือ สารสนเทศจากแหลDงข:อมูล ท่ีหลากหลาย

อยDางรู:เทDาทัน เปHนพลเมืองต่ืนรู:มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก:าวทันกับการเปล่ียนแปลง ในโลกยุคดิจิทัล 
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เทคโนโลยีข:ามแพลทฟอรQม (Platform) และโลกอนาคต นำไปประยุกตQใช:ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก:ป\ญหาและพัฒนางานได:อยDางสร:างสรรคQโดยคำนึงถึงความรู:หลักการทางทฤษฎีประสบการณQ ภาคปฏิบัติ
คDานิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตรQชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเร่ิมและพัฒนางานอยDางสร:างสรรคQ 
3) สร:างและประยุกตQใช:ความรู:จากการทำวิจัยและสร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การเรียนรู:

ของผู:เรียนและพัฒนาผู:เรียนให:เปHนผู:สร:างหรือรDวมสร:างนวัตกรรม รวมท้ังการถDายทอดความรู: แกDชุมชนและ
สังคม 

4. ดBานทักษะความสัมพันธHระหว'างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข:าใจและใสDใจอารมณQความรู:สึกของผู:อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณQ และทางสังคม 
2) ทำงานรDวมกับผู:อ่ืน ทำงานเปHนทีม เปHนผู:นำและผู:ตามท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู:เรียน ผู:รDวมงาน 

ผู:ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบตDอสDวนรวมท้ังด:านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล:อม 
3) มีความรับผิดชอบตDอหน:าท่ี ตDอตนเอง ตDอผู:เรียน ตDอผู:รDวมงาน และตDอสDวนรวม สามารถชDวยเหลือ

และแก:ป\ญหาตนเอง กลุDมและระหวDางกลุDมได:อยDางสร:างสรรคQ 
4) มีภาวะผู:นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข:มแข็งและกล:าหาญทางจริยธรรม สามารถช้ีนำและ

ถDายทอดความรู:แกDผู:เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอยDางสร:างสรรคQ 
5. ดBานทักษะในการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชBเทคโนโลยี 

1) มีทักษะการวิเคราะหQข:อมูลสถิติ การสังเคราะหQข:อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเข:าใจองคQ
ความรู: หรือประเด็นป\ญหาทางการศึกษาได:อยDางรวดเร็วและถูกต:อง 

2) ส่ือสารกับผู:เรียน พDอแมDผู:ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู:เก่ียวข:องกลุDมตDาง ๆ ได:อยDางมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช:การส่ือสารทางวาจา การเขียน หรือการนำเสนอด:วยรูปแบบตDาง ๆ โดยใช:
เทคโนโลยีการส่ือสารหรือนวัตกรรมตDาง ๆ ท่ีเหมาะสม 

3) ใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค:นข:อมูลหรือความรู:จากแหลDงการเรียนรู:ตDาง ๆ ได:อยDางมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช:โปรแกรมสำเร็จรูปท่ีจำเปHนสำหรับการเรียนรู:การจัดการเรียนรู:การทำงาน การประชุม 
การจัดการและสืบค:นข:อมูลและสารสนเทศ รับและสDงข:อมูลและสารสนเทศโดยใช:ดุลยพินิจท่ีดี ในการตรวจสอบ
ความนDาเช่ือถือของข:อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 

6. ดBานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรูB 
1) สามารถเลือกใช:ปรัชญาตามความเช่ือในการสร:างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ เน้ือหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือและเทคโนโลยีการส่ือสาร การวัดและประเมินผู:เรียน การบริหาร จัดการช้ันเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช:แหลDงการเรียนรู:ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลDงการเรียนรู:แบบเปëด ได:อยDางเหมาะสม
กับสภาพบริบทท่ีตDางกันของผู:เรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนำความรู:ทางจิตวิทยาไปใช:ในการวิเคราะหQผู:เรียนเปHนรายบุคคล ออกแบบกิจกรรม 
การจัดเน้ือหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชDวยเหลือ แก:ไขและสDงเสริมพัฒนา ผู:เรียนท่ีตอบสนอง
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ความต:องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู:เรียนท่ีมีความแตกตDางระหวDาง บุคคล ท้ังผู:เรียนปกติ
และผู:เรียนท่ีมีความต:องการจำเปHนพิเศษ หรือผู:เรียนท่ีมีข:อจำกัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู:ให:ผู:เรียนได:เรียนรู:จากประสบการณQ เรียนรู: ผDานการลง
มือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณQจริง สDงเสริมการพัฒนาการคิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญ
สถานการณQ ฝïกการปฏิบัติให:ทำได: คิดเปHน ทำเปHน โดยบูรณาการการทำงานกับการเรียนรู:และ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถประยุกตQความรู:มาใช:เพ่ือปòองกัน แก:ไขป\ญหา และพัฒนา ด:วยความความซ่ีอสัตยQ สุจริต มี
วินัยและรับผิดชอบตDอผู:เรียนโดยยึดผู:เรียนสำคัญท่ีสุด 

4) สร:างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล:อม ส่ือการเรียน แหลDงวิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิ
ป\ญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู:มีความสามารถในการประสานงานและสร:างความรDวมมือกับ
บิดามารดา ผู:ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝôาย เพ่ืออำนวยความสะดวกและรDวมมือ กันพัฒนาผู:เรียนให:มี
ความรอบรู:มีป\ญญารู:คิดและเกิดการใฝôรู:อยDางตDอเน่ืองให:เต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนให:นักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชDน ทักษะการเรียนรู: ทักษะการรู:
เร่ือง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบรDวมมือ ทักษะการใช:ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำทักษะเหลDาน้ี มาใช:ในการ
จัดการเรียนรู:เพ่ือพัฒนาผู:เรียน และการพัฒนาตนเอง
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต9อผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู9รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด=าน: วิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 

�ความรับผิดชอบหลัก  ¢ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพนัธ> 
ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

ทักษะการวิเคราะห>

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

กลุ@มวิชาชีพคร ู                         

รายวิชาครู 23 หน@วยกิต                          

ED1001 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ครู 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 

ED1002 ปรัชญาและแนวคิดทางการ
ศึกษา 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � 

ED1003 จิตวิทยาสำหรับครู � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1004 หลักสูตรและวิทยาการจัดการ
เรียนรูC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1005  น วัตกรรมและ เทค โน โล ยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1006 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูC � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพนัธ> 
ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

ทักษะการวิเคราะห>

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

ED1007 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรูC     � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1008 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสำหรับครู � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
12 หน@วยกิต 

                        

ED1009 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � 

ED1010 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1011 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1012 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

กลุ@มวิชาทางสังคมศึกษา                         

รายวิชาบังคับเรียน  42 หน@วยกิต                          

ED1133 ศาสนาและปรัชญาประยุกตXสำหรับ

ครูสังคมศึกษา  
� � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �  � � 

ED1134 ประวัติศาสตรXและวัฒนธรรมไทย � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � 

ED1135 ประวัติศาสตรXเอเชีย  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � �  � � 

ED1136 ประวัติศาสตรXยุโรปและอเมริกา  � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพนัธ> 
ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

ทักษะการวิเคราะห>

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

ED1137 วิธีการศึกษาหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรX   
� � � � � � � �  � �  � � � � � � � � �  � � 

ED1138 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรX 
� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

ED1139 ภูมิศาสตร*ประเทศไทยเชิงวิเคราะห* � � � � � �  � � � �  � � � � � �  � � � � � 

ED1140 ภูมิศาสตรXกายภาพกับการพัฒนา

สิ่งแวดลbอมและประชากร  
� � � � � � � � � � � 

 

� �  � �  

 

� � � � � 

ED1141 ความรูbพื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

ED1142 รัฐศาสตรXเบื้องตbน   � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

ED1143 การเมืองการปกครองของไทย  � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � 

ED1144 สั งคมวิท ยาและมานุ ษ ยวิท ยา

เบื้องตbน  
� � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � 

ED1145 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมสมัยใหม@  
� � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � 

ED1146 เศรษฐศาสตรXเบื้องตbน  � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

รายวิชาเลือกเรียนไม0น1อยกว0า 20 หน0วยกิต                         

ED1147 วิทยาการสอนและการจัดการ

เรียนรูbสังคมศึกษา   
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

รายวิชา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู2 ทักษะทางป9ญญา  

ความสัมพนัธ> 
ระหว@างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

ทักษะการวิเคราะห>

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการเรียนรู2 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

ED1148 การวิจัยในวิชาสังคมศึกษา  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1149 นวัตกรรมสื่อการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนรูbวิชาสังคมศึกษา  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� 

� � 

ED1150 การพัฒนาหลักสูตรการสอนสังคม

ศึกษา 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� 

� � 

ED1151 การบูรณาการสหวิทยาการในวิชา

สังคมศึกษา 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

� 

� � 

ED1152 ประวัติศาสตรXทbองถิ่นกับการศึกษา

ชนต@างวัฒนธรรม ในประเทศไทย  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1153 การบูรณาการแห@งวิทยาการเรียนรูb

ในทbองถิ่น  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1154 สัมมนาการสอนและการจัดการ

เรียนรูbทางสังคมศึกษา 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1155 โลกทัศนXทางการศึกษาในกลุ@ม

ประชาคมอาเซียน  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1156 ประชาธิปไตยและพลเมืองที่พึ ง

ประสงคXเพื่อประชาสังคม  
� � � � � 

� 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ED1157 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให6ระดับคะแนน (เกรด) 
เป#นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว9าด;วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู6ขณะกำลังศึกษายังไมQสำเร็จการศึกษา 
2.1.1 สุ9มประเมินรายละเอียดรายวิชาว9าครอบคลุมผลการเรียนรู;ท่ีกำหนดสอดคล;องกับ

ความ รับผิดชอบในหลักสูตร 

2.1.2 สุ9มประเมินข;อสอบของรายวิชาว9าครอบคลุมผลการเรียนรู;ตามท่ีกำหนดใน

รายละเอียดวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู6หลังศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1 การเปรียบเทียบวิเคราะหPคะแนน 

2.2.2 การใช;ข;อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแล;วเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 

2.2.3 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเป#น ต9างกลุ9ม ต9าง

ช้ันปW ต9างคณะ แล;วแต9กรณี เพ่ือนำผลมาใช;ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. เกณฑ2การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 การสำเร็จการศึกษา 

 3.1.1 ต;องเรียนให;ครบตามหน9วยกิตท่ีกำหนดไว;ในหลักสูตร 

3.1.2 ต;องได;ระดับคะแนนเฉล่ียไม9ต่ำกว9า 2.00 

3.2 เป#นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว9าด;วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหมQ 
1.1 การให;เข;ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยPใหม9” ของมหาวิทยาลัย      

ซ่ึงเป#นหลักเกณฑPให;อาจารยPใหม9ทุกคนต;องเข;ารับการอบรม ให;มีความรู;ความเข;าใจเก่ียวกับหลักสูตร

และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน;าท่ีของอาจารยPมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู 

และให;มีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเน;นผู;เรียนเป#นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรม

และจริยธรรม และการสอนโดยใช;ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให;มีอาจารยPพ่ีเล้ียงทำหน;าท่ีให;คำแนะนำในด;านการจัดการเรียนการสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายให;อาจารยPใหม9ศึกษาค;นคว;า จัดทำเอกสารท่ีเก่ียวข;องกับการสอน ใน

หัวข;อหน่ึงหรือหลายหัวข;อท่ีอาจารยPใหม9มีความรู;และถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใต;คำแนะนำ

ของอาจารยPพ่ีเล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การพัฒนาด;านการวิจัย การจัดเงินทุนสำหรับนักวิจัยหน;าใหม9เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ

การเข;าร9วมเป#นคณะผู;วิจัยร9วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2. การพัฒนาความรู6และทักษะให6แกQอาจารย2 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กำหนดให;อาจารยPต;องเข;ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด;านการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล ตามความต;องการของอาจารยP และเป#นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงมีการเปeดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยPในหัวข;อต9างๆ ท่ีเก่ียวข;องกับการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป#นประจำทุกปW 

2.1.2 การจัดให;มีการสอนแบบเป#นทีม ซ่ึงจะส9งเสริมโอกาสให;อาจารยPได;มีประสบการณPการ

สอนร9วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได;เป#นผู;รับผิดชอบรายวิชา ผู;ประสานงาน และผู;ร9วมทีมการสอน 

2.1.3 การส9งเสริมหรือสร;างโอกาสให;มีการแลกเปล่ียนเรียนรู;ประสบการณPด;านการจัดการ

เรียนการสอนระหว9างอาจารยPในหลักสูตร หรือทำวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนำไปเผยแพร9ใน

การประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด6านอ่ืนๆ 
2.2.1 การส9งเสริมให;อาจารยPเข;าร9วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือ

วิชาชีพท่ีจัดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย9างน;อยปWละ 1 คร้ัง 

2.2.2 การส9งเสริมให;อาจารยPผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต9างๆ และการนำเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย@างนNอยใหNมีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอป=ละ 1 เรื่อง 

2.2.3 สนับสนุนงบประมาณในการอบรมและการทำวิจัยทางการศึกษา 



110 
 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสตูร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารยPตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑPมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

 1.1  จำนวนอาจารย2ประจำหลักสูตร 
 จำนวนอาจารยPประจำหลักสูตรปริญญาตรี ไม9น;อยกว9า 5 คน และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

 1.2  คุณสมบัติของอาจารย2ประจำหลักสูตร 
 กำหนดให;อาจารยPประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธPกับสาขาวิชาท่ีเปeดสอนข้ันต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท9าท่ีมีตำแหน9งทางวิชาการไม9ต่ำกว9าผู;ช9วยศาสตราจารยP และมีผลงานทางวิชาการท่ีได;รับการ

เผยแพร9ตามหลักเกณฑPท่ีกำหนดในการพิจารณาแต9งต้ังให;บุคคลดำรงตำแหน9งทางวิชาการอย9างน;อย 1 

รายการในรอบ 5 ปWย;อนหลัง 

 1.3  คุณสมบัติของอาจารย2ผู6รับผิดชอบหลักสูตร 
 กำหนดให;มีอาจารยPผู;รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธPกับสาขาวิชาท่ีเปeด

สอนข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท9าท่ีมีตำแหน9งทางวิชาการไม9ต่ำกว9าผู;ช9วยศาสตราจารยP และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีได;รับการเผยแพร9ตามหลักเกณฑPท่ีกำหนดในการพิจารณาแต9งต้ังให;บุคคลดำรงตำแหน9งทาง

วิชาการอย9างน;อย 1 รายการในรอบ 5 ปWย;อนหลัง มีทำหน;าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ต้ังแต9การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.4  คุณสมบัติของอาจารย2ผู6สอน 
 อาจารยPผู;สอนเป#นอาจารยPประจำหลักสูตร และอาจารยPพิเศษภายนอก มีวุฒิการศึกษาท้ังในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตามกำหนดของหลักสูตรท่ีได;รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลัย และผ9านเกณฑPตรวจสอบคุณวุฒิจากสกอ. เรียบร;อย 

2. บัณฑิต 
 จัดให;มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให;ผู;เรียนมีความรู;ในวิชาการและ

วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป#นผู;มี

ความรู; มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตPใช;ความรู;เพ่ือการ

ดำรงชีวิตในสังคมได;อย9างมีความสุขท้ังร9างกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง

และพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณPของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหQงชาติ 
  มีการกำหนดทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเป#นมาตรฐานเฉพาะด;าน ครอบคลุมผลการ

เรียนรู;อย9างน;อย 5 ด;าน โดยประเมินจากผู;ใช;บัณฑิตมากกว9าร;อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จ
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การศึกษา 

 
          2.2 ร6อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได6งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป_ 
  โดยสำรวจจากบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ได;งานทำ

หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได;ประจำภายในระยะเวลา 1 ปW นับจากวันท่ีสำเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคPประกอบด;านนักศึกษาเร่ิมดำเนินการต้ังแต9ระบบการรับ

นักศึกษาการส9งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธPท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใต;การดำเนินการดังกล9าวให;

พิจารณาจากตัวบ9งช้ีดังต9อไปน้ี 

 3.1 การรับนักศึกษา 

  - มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

  - มีการเตรียมความพร;อมก9อนเข;าศึกษา 

 3.2 การส9งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

  - มีการควบคุมการให;คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก9นักศึกษาปริญญาตรี 

  - มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร;างทักษะการเรียนรู;ในศตวรรษท่ี 21 

 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

  - มีการทำรายงานการคงอยู9ของนักศึกษา 

  - มีการทำบัญชีรายช่ือผู;สำเร็จการศึกษา 

  - มีการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข;อร;องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย2 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยP 

  - มีระบบการรับและแต9งต้ังอาจารยPประจำหลักสูตร 

  - มีระบบการบริหารอาจารยP 

  - มีระบบการส9งเสริมและพัฒนาอาจารยP 

 4.2 คุณภาพอาจารยP 

  - มีแผนการพัฒนาอาจารยPประจำหลักสูตรให;มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  - มีระบบการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยPประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน9งทางวิชาการ 

  - มีการส9งเสริมให;อาจารยPประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ 

 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยP 

  - มีการรายงานการคงอยู9ของอาจารยP 

  - มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยPต9อการบริหารหลักสูตรและมีการรายงานผลการ

ดำเนินงาน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู6เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

  - มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

  - มีระบบกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให;ทันสมัยตอบสนองความต;องการของสังคมและ

สอดคล;องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 5.2 การวางระบบผู;สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  - มีการกำหนดผู;สอน 

  - มีการประชุมวางแผนเตรียมอาจารยPก9อนการเรียนการสอนและการกำหนดผู;สอนให;

เป#นไปตามหลักสูตร 

  - มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู; (มคอ.3และมคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

  - มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.3 การประเมินผู;เรียน 

  - มีการประเมินผลการเรียนรู;ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 

2552 

  - มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู;ของนักศึกษา 

  - มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7) 

 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. 2552 

  - มีผลการดำเนินงานตามตัวบ9งช้ีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข;อ 7 ท่ีหลักสูตรแต9ละหลักสูตรดำเนินงานได;ในแต9ละปWการศึกษา 

อาจารยPประจำหลักสูตรจะเป#นผู;รายงานผลการดำเนินงานประจำปWในแบบรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6 
 6.1 มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบันโดยการมีส9วนร9วมของอาจารยPประจำ

หลักสูตรเพ่ือให;มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู; เช9น ห;องเรียน ห;องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา และมีห;องให;

คำปรึกษาแก9นักศึกษา 

 6.2 มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู;ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต9อการจัดการเรียนการสอน เช9น มีห;องสมุด มี

ระบบสืบค;นหนังสือ 

 6.3 มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยPต9อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู; 
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7. ตัวบQงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มีตัวบ9งช้ีท่ี 1-5 ต;องมีผลดำเนินการบรรลุ

ตามเปnาหมายติดต9อกันไม9น;อยกว9า 2 ปW และมีจำนวนตัวบ9งช้ี (ตัวบ9งช้ีท่ี 6-12) ท่ีมีผลการดำเนินการบรรลุ

เปnาหมายไม9น;อยกว9า 80% ของตัวบ9งช้ีรวม และ(ตัวบ9งช้ีท่ี 13-15) เป#นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรPและสาขาศึกษาศาสตรP (หลักสูตรส่ีปW) พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ9งช้ี

บังคับและตัวบ9งช้ีรวมในแต9ละปW  

ตัวบQงช้ีผลการดำเนินงาน 
ป_ท่ี 
1 

ป_ท่ี 
2 

ป_ท่ี 
3 

ป_ท่ี 
4 

ป_ท่ี 
5 

1 อาจารยTผูNรับผิดชอบหลักสูตรอย@างนNอยรNอยละ 80 มีส@วนร@วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร Í Í Í Í  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลNองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห@งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถNามี) 

Í Í Í Í  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณTภาคสนาม 

(ถNามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย@างนNอยก@อนการเป_ดสอนในแต@

ละภาคการศึกษาใหNครบทุกรายวิชา 

Í Í Í Í  

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณTภาคสนาม (ถNามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป_ดสอนใหNครบทุกรายวิชา 

Í Í Í Í  

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดป=การศึกษา 

Í Í Í Í  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูN     

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถNามี) อย@างนNอยรNอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เป_ดสอนในแต@ละป=การศึกษา 

Í Í Í Í  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธTการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรูN จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ป=ที่แลNว  

 Í Í Í  

8 อาจารยTใหม@ (ถNามี) ทุกคน ไดNรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ดNานการ

จัดการเรียนการสอน 

Í Í Í Í  

9 อาจารยTประจำหลักสูตรทุกคนไดNรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพ อย@างนNอยป=ละหนึ่งครั้ง 

Í Í Í Í  

10 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถNามี) ไดNรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม@นNอยกว@ารNอยละ 50 ต@อป= 

Í Í Í Í  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป=สุดทNาย/บัณฑิตใหม@ที่มีต@อ คุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม@นNอยกว@า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   Í  

12 ระดับความพึงพอใจของผูNใชNบัณฑิตที่มีต@อบัณฑิตใหม@ เฉลี่ยไม@นNอยกว@า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    Í 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

13 นิสิต/นักศึกษาได.รับเข.าร3วมกิจกรรมส3งเสริมความเป:นครูครบถ.วนทุก
กิจกรรมที่กำหนดและเป:นประจำทุกปF Í Í Í Í  

14 มีการจัดประสบการณHบูรณาการการเรียนรู.กับการปฏิบัติงานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาเป:นประจำทุกปFการศึกษา Í Í Í Í  

15 ผ3านการประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตครู ให.เป:นไปตาม
เกณฑHที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   Í  

รวมตัวบQงช้ีบังคับท่ีต6องดำเนินการ (ข6อ 1-5) ในแตQละป_ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบQงช้ีรวมในแตQละป_ 11 12 12 14 1 

 

ท้ังน้ี เกณฑPการประเมินผ9าน คือ มีการดำเนินงานตามข;อ ๑-๕ จากตารางตัวบ9งช้ีการดำเนินงาน 

และ อย9างน;อยร;อยละ 80 ของตัวบ9งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว;ในแต9ละปW 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ2การสอน 
 1) การประชุมร9วมของอาจารยPในกลุ9มวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข;อเสนอแนะ

จากอาจารยPท่ีมีความรู;และประสบการณPหรือเพ่ือนร9วมงาน 

 2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท;อนผลการจัดการเรียนการสอนในช9วงของการ

เรียนแต9ละรายวิชา 

 3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใช;กลยุทธPการสอนท่ีแตกต9างกัน 

 4) การทำวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต9ละรายวิชาหรือ

กลุ9มรายวิชา 

 5) การประเมินรายวิชาจากนักศึกษาผ9านการกรอกแบบประเมิน 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช6แผนกลยุทธ2การสอน 
 1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยPโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระบบของ

คณะฯและมหาวิทยาลัย 

 2) การประเมินการสอนของอาจารยPโดยหัวหน;ากลุ9มวิชา หรือเพ่ือนร9วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปWของอาจารยP 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปuจจุบันและอาจารยP เพ่ือนำข;อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียนการจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ำซ;อน ไม9ทันสมัย ยาก/ง9ายเป#นต;น 

 2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยPเก9า เพ่ือติดตามผลการนำความรู;และประสบการณPท่ีได;รับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใช;ในการทำงาน 

 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู;ใช;บัณฑิต เพ่ือสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข;อเสนอแนะจาก

ผู;ใช;บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินผลการจัดการหลักสูตร ซ่ึงเป#นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกส้ินปWการศึกษา มีเกณฑPการประเมินประกอบด;วย 12 ตัวบ9งช้ีของ 

สกอ. ตามดัชนีบ9งช้ีผลการดำเนินการท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข;อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย9างน;อย 3 คน 

ประกอบด;วยผู;ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย9างน;อย 1 คน ท่ีได;รับการแต9งต้ังจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑPการ

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

เกณฑ2ประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดำเนินการครบ 4 ข;อ    

ตามตัวบ9งช้ีผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 8 ข;อ    

ตามตัวบ9งช้ีผลการดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบทุกข;อ 

         ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยได;กำหนดให;ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให;ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด;านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป#นระยะ ๆ อย9างน;อยทุก ๆ 3 ปW และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตร

อย9างต9อเน่ืองทุก 5 ปW 

4. การทบทวนผลการประเมินหลักสูตร วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
 4.1 อาจารยPประจำวิชา อาจารยPผู;สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยPโดยนักศึกษา

ผู;บังคับบัญชา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

 4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

ดำเนินการทุกส้ินปWการศึกษามาทบทวนและวิเคราะหPพร;อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก;ไขในจุดท่ีมี

ข;อบกพร9อง สำหรับปWการศึกษาถัดไป 

 4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตร เพ่ือทบทวนและพิจารณา

ในการนำไปแก;ไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 
ประวัติและผลงานอาจารย2 

1. ช่ือ-นามสกุล   นายสุทธินันทP   พรหมพันธุPใจ 
   ตำแหนQงทางวิชาการ  อาจารยP 

   สังกัด  มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันท่ีสำเร็จ ป_ท่ีสำเร็จ 

พธ.ม (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณPราชวิทยาลัย 30 เม.ย. 2562 

ศน.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 2553 

ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง) ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย 2551 

 

3. งานวิชาการอ่ืนๆ 
 3.1 งานวิจัย  
 สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP 

เกษงาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ 
เร่ืองศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป_ท่ี 6” วารสาร  MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN 

:2408-199X 

 

4. ประสบการณ2การสอน  
รายวิชาท่ีเคยสอน หนQวยกิต 

การต9อต;านการทุจริต 3 

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ประวัติและผลงานอาจารย2 
1. ช่ือ-นามสกุล   นายกิตติยานนทP วรรณวงศP 
   ตำแหนQงทางวิชาการ  อาจารยP 

   สังกัด  มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันท่ีสำเร็จ ป_ท่ีสำเร็จ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย. 2562 

ร.ม. (รัฐศาสตรP) ม.รามคำแหง 2559 

ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2551 

 

3. งานวิชาการอ่ืนๆ 
 3.1 งานวิจัย 
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP  

เกษงาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ 
เร่ืองศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป_ท่ี 6” วารสาร  MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN 

:2408-199X 

4. ประสบการณ2การสอน  
รายวิชาท่ีเคยสอน หนQวยกิต 

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

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ประวัติและผลงานอาจารย2 
1. ช่ือ-นามสกุล   นายศุภฤกษP ต9อพันธุP 
   ตำแหนQงทางวิชาการ  อาจารยP 

   สังกัด  มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 

2. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิ สถาบันท่ีสำเร็จ ป_ท่ีสำเร็จ 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 30 เม.ย. 2562 

ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) ม.ปทุมธานี 2561 

ศน.บ. (รัฐศาสตรPการปกครอง) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555 

 

3. งานวิชาการอ่ืนๆ 
 3.1 งานวิจัย 
สุทธินันทP พรหมพันธุPใจ, วิญzู เถาถาวงษP, กิตติยานนทP วรรณวงศP, ศุภฤกษP ต9อพันธP, พระวสันตP เกษ

งาม, สุทธิพงษP สายาพัฒนP (2561)“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู6แบบโยนิโสมนสิการ 
เร่ืองศาสนากับการดำรงชีวิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาป_ท่ี 6” วารสาร  MBU Education Journal คณะศึกษาศาสตรP มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย ปWท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม– ธันวาคม 2561), หน;า 470-478 ISSN 

:2408-199X 

4. ประสบการณ2การสอน  
รายวิชาท่ีเคยสอน หนQวยกิต 

รัฐศาสตรPตามแนวพุทธศาสตรP 3 

การต9อต;านการทุจริต 3 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (4 ป=) (หลักสูตรใหม@ พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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