
คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  ๑๐๙ 
 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
๑. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Master of Education in Teaching Social Studies 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  : ครศุาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)  
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : Master of Education  (Teaching Social Studies) 
ชื่อย่อภาษาไทย  : ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.Ed. (Teaching Social Studies) 

 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   
 

๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในเชิงลึกและกว้างด้านสังคมศึกษา เพ่ือบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา 
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้   สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอน
สังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมบนพ้ืนฐานแห่งหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา  
 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ และจัดระบบการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
  ๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
บูรณาการพระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพให้มีความสามารถในการสอนสังคมศึกษา 
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๕. หลักสูตร 
       จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
        จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๕ ปี
การศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตร    

ที ่
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก (๒) แผน ข 

๑ หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต   
 ๑.๑ วชิาบังคับ ๙ ๙ 
 ๑.๒ วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๙) (๙) 

๒ หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
 ๒.๑ วชิาเอก ๑๒ ๑๒ 

๓ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
 ๓.๑ วชิาเลือก ๖ ๑๒ 

๔ วิทยานิพนธ์ ๑๒ - 
๕ การศึกษาอิสระ (สารนิพนธ์) - ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ ๓๙ 

 
๖. รายวิชาในหลักสูตร 
 ๑) หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต 
  ก. วิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ           ๓ (๓-๐-๖) 
    Buddhism-based Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Philosophy and Principles of Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา   ๓ (๓-๐-๖) 
    Research Methodology in Teaching Social Studies 

 

  ข. วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน ๙ หน่วยกิต  
 ๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน  (๓) (๓-๐-๖) 
   Buddhist Meditation 
 ๖๒๓  ๒๐๕    ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา   (๓) (๓-๐-๖) 
   English for Teaching Social Studies 
 ๖๐๐  ๑๐๑   พระไตรปิฎกวิเคราะห์   (๓) (๓-๐-๖) 
   Tipitaka Analysis 
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  ส าหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชานี้มาก่อน ให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 
  ๖๒๓  ๑๐๖ พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา          (๓) (๓-๐-๖) 
    Fundamental Principles of Teaching Social Studies 
  ๒๐๓  ๒๐๔    การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา     (๓) (๓-๐-๖) 
   Development Sociology of Education 
  ๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู      (๓) (๒-๒-๕) 
         Psychology for Teachers 
   

 ๒) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๗  การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา   ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Curriculum on Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Innovation in Social Studies 
 ๖๒๓  ๒๐๙ พัฒนาการของสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
   Development of Thai Society 
 ๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   Strategy Planning in Teaching Social Studies  
 ๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Seminar in Social Studies   
 แผน ก แบบ ก (๒) ใหน้ิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ให้นิสิตเลือกเรียน                   
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 ๖๒๓  ๓๑๒ การประกันคุณภาพการศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Educational Quality Assurance 
 ๖๒๓  ๓๑๓ ประเด็นและปัญหาทางสังคม          ๓ (๓-๐-๖) 
    Social Issues and Problems 
 ๖๒๓  ๓๑๔ การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Supervision in Teaching Social Studies 
 ๖๒๓  ๓๑๕ การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน    ๓ (๓-๐-๖) 
    Teaching Social Studies in Asean 
 ๖๒๓  ๓๑๖  การสอนสังคมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๓ (๒-๒-๕) 
   Natural Resources and Environmental Management 
 ๖๒๓  ๓๑๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Environmental for School and Community)  
 ๖๒๓  ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับสังคม   ๓ (๓-๐-๖) 
   (Buddhism and Society) 
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 ๓) วิทยานิพนธ์  
 ๖๒๓  ๔๑๙   วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
    Thesis 
 

 ๔) การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)  
 ๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ     ๖  หน่วยกิต 
   Independent Studies 
 
๗. แผนการจัดการศึกษา 
           ๑) แผน ก แบบ ก (๒) 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๖๒๓  ๑๐๖ พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา** (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา 

 
๓ ๓ ๐ ๖ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๓  ๒๐๔     การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา**   (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาเลือก (๖ หน่วยกิต)     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ วิชา ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๑ วิชา  ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู** (๓) ๒ ๒ ๕ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖๒๓  ๔๑๙   วิทยานิพนธ์     ๑๒    
 รวมนับหน่วยกิต ๑๒    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      
 
 ๒) แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ ๓ ๓ ๐ ๖ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๖๒๓  ๑๐๖ พ้ืนฐานทางการสอนสังคมศึกษา** (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)    

 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาบังคับ     
๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) ๓ ๐ ๖ 
๖๒๓  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา (๓) ๓ ๐ ๖ 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 
๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ๓ ๓ ๐ ๖ 

 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     
๒๐๓  ๒๐๔     การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา**   (๓) ๓ ๐ ๖ 

 รวมนับหน่วยกิต ๙    
 รวมไม่นับหน่วยกิต (๙)    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 วิชาเอก     
๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา ๓ ๑ ๔ ๖ 

 วิชาเลือก (๑๒ หน่วยกิต)     
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
แผน ก 

หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง 

XXX XXX เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก  ๓ ๓ ๐ ๖ 
 วิชาบังคับปรับพื้นฐาน     

๒๐๐  ๒๐๔ จิตวิทยาส าหรับครู** (๓) ๒ ๒ ๕ 
 รวมนับหน่วยกิต ๑๕    
 รวมไม่นับหน่วยกิต ๓    

**รายวิชาส าหรับผู้ไม่จบสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา แผน ก 

  
หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ (สารนิพนธ์) ๖    

 รวมนับหน่วยกิต ๖    
 รวมไม่นับหน่วยกิต      

       ไม่รวมการเรยีนเสริมบาล/ีภาษาอังกฤษ MCU 003-004 (ยกเว้นผู้มีคณุสมบัติด้านภาษาเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลยั) 
 
๘. ค าอธิบายรายวิชา 
 (๑) หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  
 

  ก. วิชาบังคับ  จ านวน ๙ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ          ๓ (๓-๐-๖) 
    Teaching Social Studies in Buddhism 
 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา กระบวนทัศน์การสอน
สังคมศึกษาเชิงพุทธ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
    Philosophy and Principles of Teaching Social Studies 
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและความสามารถ แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีสมัยใหม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน พัฒนาการความเป็นครูอาชีพ พุทธวิธีการสอนส าหรับ
วิชาชีพครู จรรยาบรรณส าหรับครูอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการสอน 
  ๖๒๓  ๒๐๓ การวิจัยการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
     Research Methodology in Teaching Social Studies 
 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หลักการ ระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
หัวข้องานวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยสถิติ
และเครื่องมือประมวลผล การแปลผล การอภิปรายผล การเขียน และการน าเสนอรายงานการวิจัย 
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  ข.  วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จ านวน  ๙ หน่วยกิต  
 ๒๓๐  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓) (๓-๐-๖) 
   Buddhist  Meditation 
 ศึกษาหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ
ฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย  โดยเน้นศึกษาอารมณ์
ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน  ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐาน และผลที่เกิดจากการเจริญ
กรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖  เป็นต้น 
  ๒๓๐  ๒๐๕    ภาษาอังกฤษส าหรับการสอนสังคมศึกษา  (๓)(๓-๐-๖) 
   English for Teaching Social Studies 
 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้เกิดความช านาญ ๔ 
ด้าน คือ ด้านการเขียน การพูด การอ่าน การฟัง และเน้นศัพท์เทคนิคทางการสอนสังคมศึกษา ในด้านการ
สอน การวิจัยทางสังคมศึกษา  ตลอดถึงหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล ๕ พระรัตนตรัย ไตรลักษณ์
ไตรสิกขา อริยสัจ ๔  มรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น 
 ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (๓)(๓-๐-๖) 
   Tipitaka Analysis 
 สาระและพัฒนาการของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก โครงสร้าง และสาระสังเขปของ
พระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมส าคัญที่เป็นจุดหมายสูงสุด หลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 
 

 ส าหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานี้มาก่อน ให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมต่อไปนี้ 
 ๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา         (๓)(๓-๐-๖) 
   Fundamental Principles of Teaching Social Studies 
 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
องค์ประกอบและขั้นตอนการออกแบบ การประยุกต์ใช้ในสภาพการต่างๆ อย่างบูรณาการ รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนทดลองใช้และการประเมินประสิทธิภาพ 
  ๒๐๓  ๒๐๔    การพัฒนาสังคมวิทยาการศึกษา     (๓)(๓-๐-๖) 
   Development Sociology of Education 
 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและและทันต่อการเปลี่ ยนของโลก สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการทางสังคม การจัดล าดับชั้น
ทางสังคม สถาบัน และบทบาททางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ พฤติกรรม
การอยู่ร่วมกัน ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข ความจ าเป็นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สร้างแรงบันดาล
ใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมส าหรับการเรียนการสอน 
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  ๒๐๐  ๒๐๔   จิตวิทยาส าหรับครู                  (๓) (๒-๒-๕)  
       Psychology for Teachers 
 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และ
พัฒนาผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจผู้เรียน บริการแนะแนวใน
สถานศึกษา จิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้แนะแนว การใช้จิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ความสามารถทางสมอง แบบการเรียนรู้  
และความถนัด 
 

 (๒)  หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา   ๓ (๑-๔-๖) 
   Development of Curriculum on Social Studies 
 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและ
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการน าความรู้ไปใช้  
  ๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Instructional Design in Social Studies 
 วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ือการประยุกต์ใช้เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน 
  ๖๒๓  ๒๐๙ พัฒนาการของสังคมไทย  ๓ (๓-๐-๖) 
   Development of Thai Society 
 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสภาพภูมิศาสตร์เพ่ือใช้เป็นมโนทัศน์พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๖๒๓  ๒๑๐ การวางแผนเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา  ๓ (๓-๐-๖) 
   (Strategy Planning in Teaching Social Studies) 
 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
การวางแผลเชิงกลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา การวิเคราะห์จัดการศึกษา องค์ประกอบการสอน การสอน
รูปแบบต่าง ๆ  และเทคนิคการสอนตามพุทธวิธีของพระพุทธศาสนา 
 ๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาปัญหาการสอนสังคมศึกษา  ๓ (๑-๔-๖) 
   Seminar in Social Studies 
 ศึกษาวิเคราะห์ และอภิปรายสภาพและปัญหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาใน
ปัจจุบัน แนวคิดและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ศึกษาเข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม วิเคราะห์
และพัฒนาการใช้สื่อทางสังคมศึกษา 
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 (๓) หมวดวิชาเลือก   
 โดยแผน ก แบบ ก (๒) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และแผน ข ให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 
๑๒ หน่วยกิต 
 ๖๒๓  ๓๑๒ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
  Educational  Quality  Assurance 
 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดหลักการวิธีการประกันคุณภาพ
ด้านวิชาการหลักสูตร ผู้สอนและผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ การวิเคราะห์  ตัวชี้วัดและระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๖๒๓  ๓๑๓ ประเด็นและปัญหาทางสังคม         ๓ (๓-๐-๖) 
  Social Issues and Problems 
 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก การน าความรู้และทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์  
  ๖๒๓  ๓๑๔ การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
  Supervision in Instruction of Social Studies 
 ศึกษาหลักการ เทคนิค วิธีการและทักษะในการนิเทศ การจัดระบบและการวางแผนการนิเทศภายใน
เพ่ือการเรียนการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้นิเทศ ฝึกทักษะนิเทศการสอนในสถานการณ์จ าลอง ตลอดจนจัดโครงการเพื่ออบรมครูประจ าการ 
 ๖๒๓  ๓๑๕ การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 
  Teaching Social Studies in Asean 
 ศึกษาความเป็นมา ความส าคัญ และกระบวนการจัดตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน
ด้านบทบาทการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นอาเซียน ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึ กษาในอาเซียนและประชาคมอาเซียน                        
การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย ด้านกรอบความคิดของแผนการศึกษาแห่งชาติ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และด้านภาษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และการบริหารและจัดการศึกษาในอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน 
  ๖๒๓  ๓๑๖ การสอนสังคมศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๓ (๒-๒-๕) 
   Teaching social studies according to national strategic plan 
 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  ๑๑๙ 
 

 

 ๖๒๓  ๓๑๗ การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงเรียนและชุมชน    ๓ (๓-๐-๖) 
  Environmental for School and Community  
 แนวคิด หลักการ ความส าคัญ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านบรรยากาศทางกายภาพ อาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล้อมทางสังคม การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน องค์กรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน การจัดแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติในโรงเรียนและชุมชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ียั่งยืน  
  ๖๒๓  ๓๑๘ พระพุทธศาสนากับสังคม  ๓ (๓-๐-๖) 
  Buddhism and Society 
 วิเคราะห์ความส าคัญ บทบาท หน้าที่ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ ตามพุทธวิธีในการพัฒนาสังคม  
 

 (๔)   วิทยานิพนธ์  
 ๖๒๓  ๔๑๙ วิทยานิพนธ์   ๑๒  หน่วยกิต 
  Thesis 
 

 (๕)  การศึกษาอิสระ (สารนิพนธ์) 
 ๖๒๓  ๔๒๐ การศึกษาอิสระ   ๖ หน่วยกิต 
  Independent Studies 
 ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง ในประเด็นปัญหาเรื่องที่น่าสนใจ ในบริบทการสอนสังคมศึกษา                     
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนา ภายใต้การดูแลแนะน าและการควบคุมโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและเขียนรายงานการเขียนรายงานตามรูปแบบสารนิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


