
รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๑ 

 
ประวัติการจัดตั้งหลักสตูร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๒๖ 
 ภาษาไทย :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Social Studies 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  
 ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (สังคมศึกษา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education in Social Studies  
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.Ed. (Social Studies) 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญา 
 บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เป็นผู้มีความใฝ่รู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีจิตวิญญาณความ

เป็นครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามหลักพุทธธรรม มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
๑. เป็นครูสังคมศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และดำรงตนตามหลักกัลยาณมิตรธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒. มีความรอบรู ้ด้านสังคมศึกษา รูปแบบการสอนสังคมศึกษาที ่หลากหลาย และมีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
๓. สามารถวิจัยและบูรณาการความรู้ทางสังคมศึกษาและศาสตร์พระราชาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพครูและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 



 

๔. มีจิตอาสา เมตตาธรรม และสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างสร้างสรรค์ 

๕. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางสังคมศึกษาสำหรับ
ผู้เรียน บุคคล และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและเหมาะสม 

๖. สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนำทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 

๒. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมศึกษา และนำความรู้
ทางพุทธศาสตร์และสังคมศึกษา มาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมแก่นิสิต โดยการจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และวิชาชีพ เพื่อการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และถ่ายทอดวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ดังนี้ 

๑) ครูสอนสังคมศึกษา และวิชาที่เก่ียวข้องกับสัมพันธ์กัน 
๒) ครูสอนสังคมศึกษาทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน 
๓) อาชีพด้านการบริการสังคมในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๔) อาชีพเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม/สังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
๕) อาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับครุศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 



 

 

๖. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๖.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เนื่องจากในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กล่าวคือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้
พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อม
ก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากำลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์
ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม พิจารณาด้านวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน พบว่าเกิดปัญหาการขาดแคลนครู และการที่ครู
สอนไม่ตรงสาขาวิชาที่จบมา โดยเฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่ งเป็นสาขาวิชาที่ไม่ควรจะขาดแคลนครูที่จบ
ด้านสังคมศึกษา สังคมศึกษาถือว่าเป็นรายวิชาที่มีกลุ่มสาระความรู้ครอบคลุมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ด้วยดีมีความสุข อีกทั้งการที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนไทยและเด็กไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 ๖.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ได้คำนึงถึงสถานการณ์ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เสรีทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การผลิตบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งความรู้ ที่แข่งขันกันด้วยความรู้ 
ความสามารถ และมีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะช่วยชี้นำ
และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

๗. ผลกระทบจาก ข้อ ๖ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ๗.๑ การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที ่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม และรองรับการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพครูซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนสู่สังคมแห่งการ
แข่งขันที่ต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่มั่นคง ซึ่งต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบทางด้านต่างๆ ที่
มีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งเป็ นไปตาม



 

นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
พัฒนาจิตใจและสังคม 

 ๗.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที ่ม ีต ่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจ และสังคม และมุ่งธำรงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ การจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ 
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป 

๘. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

 ๘.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ๘.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก สามารถนำไปเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้นิสิตจากสาขาวิชาอ่ืน
เลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่กำกับดูแลและประสานงาน 
  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ๘.๓ การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี ่ยวข้อง       
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด ตลอดถึงความสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



 

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอนุมัติหลกัสูตรและอนุมัติเปิดสอน 

 
 

 


