หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme in Social Studies
๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education (Social Studies)
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B.Ed. (Social Studies)
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการเรียนรูสังคมศึกษา
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถนําความรูทางพุทธศาสตรและสังคมศึกษามา
ประยุกตเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธ-ศาสนา
๕. โครงสรางหลักสูตร
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
๕.๒ หมวดวิชาชีพครู
๕๐
หนวยกิต
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๑
หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
หนวยกิต
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐
หนวยกิต
๓) วิชาเฉพาะสาขา
๕๑
หนวยกิต
๕.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๗๗
หนวยกิต
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๖.

รายวิชา
๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๖.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๖.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๑ หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะ
พุทธศาสตร
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร
๓) วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
ใหนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา เรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
โดยเรียนวิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต และวิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
ก. วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๓ ๓๐๑ ภูมิศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๒ ประวัติศาสตรสาํ หรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๓ รัฐศาสตรสาํ หรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๔ เศรษฐศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๕ สังคมวิทยาศาสนาสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๖ รัฐประศาสนศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๗ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๘ การวัดและประเมินผลการเรียนรูสังคมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๙ การวิจัยทางสังคมศึกษาสําหรับครู
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๓๑๐ การสอนสังคมศึกษา
๓(๒-๒-๕)
ข. วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๓ ๔๑๑ สัมมนาสังคมศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๔๑๒ เหตุการณปจจุบัน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๑๓ การปลูกฝงทางวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๑๔ การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
๓(๓-๐-๖)
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๒๐๓ ๔๑๕ ประชากรศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๑๖ วิทยาการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงเรียนและชุมชน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๑๗ พุทธธรรมาภิบาล
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๑๘ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๔๑๙ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๔๒๐ การเรียนรูหนาที่พลเมือง
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๒๒ การปกครองสวนทองถิ่นสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๒๓ พระพุทธศาสนากับสังคม
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๒๔ การแปลความหมาย แผนที่ และภาพถาย
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๔๒๕ การศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร
๓(๒-๒-๕)
๒๐๓ ๔๒๖ สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๔๒๗ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา
๓(๐-๖-๖)
๖.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตตองศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปน
วิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๖.๕ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนวิชาโท ตองศึกษาวิชา
เฉพาะสาขา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยศึกษาวิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต และวิชาเลือก
๖ หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
๑) วิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต
๒๐๓ ๓๐๑ ภูมิศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๒ ประวัติศาสตรสาํ หรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๐๓ เศรษฐศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
๒๐๓ ๓๑๐ การสอนสังคมศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๒) วิชาเลือก ๖ หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาสังคมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
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๗. คําอธิบายรายวิชา
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวย
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๗.๓ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๔ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร
๗.๕ วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
๑) วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๓ ๓๐๑ ภูมิศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Geography for Teachers)
ศึกษาความสําคัญของสภาพทางธรรมชาติของโลกและความมสัมพันธของภูมิภาค
ลักษณะภูมิศาสตรของแตละประเทศและทวีป
ความสัมพันธของภูมิศาสตรกับเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และการเมือง ศึกษาภูมิศาสตรของไทย ลักษณะภูมิศาสตรกับ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย
ตลอดจนศึกษาภูมิศาสตรชมพูทวีปยุคพุทธกาล ผลกระทบการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอระบบนิเวศ
ของโลก
ความคิดรวบยอดและคานิยมทางภูมิศาสตรสําหรับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๓ ๓๐๒ ประวัติศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(History for Teachers)
ศึกษาบอเกิดอารยธรรมตะวันออก ประวัติศาสตรไทย กลุมประเทศเอเชียใต เอเชีย
ตะวันออกใกล เอเชียตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต บอ
เกิดอารยธรรมตะวันตก ประวัติศาสตรยุโรปสมัยโบราณ สมัยกลางและสมัยใหม ประวัติศาสตร
และอารยธรรมอเมริกา บอเกิดอารยธรรมในแอฟริกา การคนพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด การ
วิเคราะหสภาพการณของโลกและปญหาปจจุบัน
ความคิดรวบยอดและคานิยมทาง
ประวัติศาสตรสาํ หรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒๐๓ ๓๐๓ รัฐศาสตรสาํ หรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Political Science for Teachers)
ศึกษาความหมาย ขอบขายและปรัชญาของรัฐศาสตร ทฤษฎี แนวคิดและอุดมการณ
ทางการเมือง ทฤษฎีความขัดแยง ระบบและลัทธิทางการเมือง อํานาจทางการเมือง รูปแบบ
การปกครอง อุดมการณทางการเมืองของไทย พรรคการเมืองไทย สิทธิเสรีภาพและการมีสวน
รวมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยการเมืองระดับทองถิ่น ความคิดรวบยอดและคานิยม
ทางรัฐศาสตรสาํ หรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๓ ๓๐๔ เศรษฐศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Economics for Teachers)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรพื้นฐาน เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค การบริโภค
การผลิต การตลาด การออมและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน วิเคราะหกลไกทางเศรษฐกิจ
ในระบบปดและระบบเปด วิเคราะหสภาพทางเศรษฐกิจ ขอตกลงเสรีทางการคา
(FTA) ทุน
ขามชาติ การคาตางตอบแทน ตลาดทุน สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ความคิดรวบยอดและคานิยมทางเศรษฐศาสตร สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๓ ๓๐๕ สังคมวิทยาศาสนาสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Religious Sociology for Teachers)
ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ในแงสังคมวิทยาความสัมพันธระหวาง
ศาสนากับสังคม บทบาทของศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม ศาสนากับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและศาสนากับการพัฒนา
๒๐๓ ๓๐๖ รัฐประศาสนศาสตรสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Public Administration for Teachers)
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร หลักรัฐประศาสนศาสตรตามแนวพุทธศาสตร การปลูกฝงคานิยมการบริหารบานเมืองที่ดีดวยกระบวนการเรียนรู
แนวโนมของรัฐประศาสนศาสตรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
๒๐๓ ๓๐๗ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Sociology and Anthropology for Teachers)
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงสรางและการจัด
ระเบียบทางสังคม การพบปะสังสรรค กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม การจัดลําดับชั้นทาง
สังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันและบทบาท พฤติกรรมรวมสังคม
แบบตาง ๆ ประชากร การศึกษา กฎหมาย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร

แนวคิดรวบยอดสําคัญและจําเปนทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน
๒๐๓ ๓๐๘ การวัดและประเมินผลการเรียนรูส ังคมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Social Studies Measurement and Evaluation)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมายการวัดและประเมินผล การพัฒนารูปแบบ
การวัดและการประเมินผลทางสังคมศึกษา การประเมินผลการเรียนรูทางสังคมศึกษา วิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลกรณีศึกษาทางสังคมศึกษา การนําผลการประเมิน
ไปใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู
๒๐๓ ๓๐๙ การวิจัยทางสังคมศึกษาสําหรับครู
๓(๒-๒-๕)
(Social Studies Research for Teachers)
ศึกษาแนวทาง วิธีการ การวิจัยทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝกการออกแบบ
งานวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา และแกไขปญหา
สังคมโดยใชกระบวนการวิจัย
๒๐๓ ๓๑๐ การสอนสังคมศึกษา
๓(๒-๒-๕)
(Social Studies Teaching)
ศึกษาความสําคัญของวิชาสังคมศึกษา พัฒนาการของวิชาสังคมศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะหหลักสูตร เพื่อจัด
ประสบการณการเรียนรูสังคมศึกษา การพัฒนาสือ่ การสอนสังคมศึกษา การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การพัฒนาและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูสังคมศึกษา การสาธิตการสอน การประเมินผลการสอน
๒) วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๓ ๔๑๑ สัมมนาสังคมศึกษา
๓(๒-๒-๕)
(Seminar on Social Studies)
คนควา รวบรวมขอมูลดานสังคมศาสตร หลักสูตรสาระการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี ทาง
สังคมศึกษา ปรากฏการณที่เปนปญหาสังคม ปญหาหลักที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก
เพื่อนํามาเปนหัวขอสัมมนา
ตลอดจนศึกษาทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่นํามาใชในการ อธิบาย
ปญหาสังคม การศึกษานอกสถานที่เปนกรณีศึกษา
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๒๐๓ ๔๑๒ เหตุการณปจ จุบัน
๓(๓-๐-๖)
(Current Affairs)
ศึกษาหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบันเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และองคกร
ระหวางประเทศ แหลงที่มาของขอมูล การเชื่อมโยงขอมูลที่สอดคลองกัน การติดตาม ขาวสาร
จากเอกสาร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต วิเคราะห วิจารณเสนอ เปนรายงาน
เนนสวนที่มีผลกระทบตอสังคมไทย วิจัยและฝกทําแบบสํารวจความคิดเห็นตอสถานการณตาง ๆ
ที่สําคัญและสนใจของสังคม
๒๐๓ ๔๑๓ การปลูกฝงทางวัฒนธรรม
๓(๓-๐-๖)
(Cultural Cultivation)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของวัฒนธรรม ประวัตคิ วามเปนมา ลักษณะ
ประเภท ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงทาง
วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ กติกาสังคม ความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ในการปลูกฝงเจตคติที่ดตี อการอนุรักษวัฒนธรรมของชาติ
๒๐๓ ๔๑๔ การปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
๓(๓-๐-๖)
(Value and Ethic Cultivation)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ขอบขาย ที่มา ความสําคัญของคานิยมและจริยธรรม
องคประกอบของคานิยม และหลักจริยธรรม รูปแบบและวิธีการปลูกฝงคานิยมและจริยธรรม
ตลอดจนออกแบบและฝกปฏิบัตวิ ิธีการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมและจริยธรรม
๒๐๓ ๔๑๕ ประชากรศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Population Studies)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี โครงสราง มาตรวัด องคประกอบทางประชากรศาสตร
ผลกระทบของการเพิ่ม และการลดปริมาณของประชากรโลก ภาวะการเจริญพันธ การยายถิ่น
ฐานของประชากร สํามโนประชากรของไทย นโยบายประชากรของไทย สถิติประชากร ศึกษา
หลักสูตรและการสอนประชากรศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบกิจกรรม
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนประชากรศึกษาใหสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ
๒๐๓ ๔๑๖ วิทยาการสิ่งแวดลอมสําหรับโรงเรียนและชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Environmental Study for School and Community)
ศึกษาเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม บทบาทความรับผิดชอบตอ
แนวทางอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
การมีสว นรวมของโรงเรียนและชุมชนในการปลูกฝง
คานิยมและจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสภาพแวดลอม วิทยาการการปองกันภัยธรรมชาติ
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กรณี ศึกษาจากเหตุการณสึนามิ โคลนถลม พายุใตฝุน พายุหิมะ ภูเขาน้ําแข็งละลาย
แผนดินไหว
๒๐๓ ๔๑๗ พุทธธรรมาภิบาล
๓(๓-๐-๖)
(Buddhist Good Governance)
ศึกษาหลักธรรมาภิบาลในพระไตรปฎก หลักธรรมาภิบาลสากล วิเคราะหเปรียบเทียบ
หลักธรรมาภิบาลตามแนวตะวันออกกับหลักธรรมาภิบาลตามแนวตะวันตก การบริหารตามหลัก
พุทธธรรมาภิบาล การศึกษานอกสถานที่ กรณีศึกษาองคกรที่บริหารจัดการโดยหลัก พุทธธรร
มาภิบาลและธรรมาภิบาลสากล
๒๐๓ ๔๑๘ เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
(Sufficiency Economics and Education)
ศึกษาความหมาย ความเปนมา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรทฤษฎีใหมตาม
แนวพระราชดําริ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ฝกการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวัน การศึกษานอก
สถานที่ กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
๒๐๓ ๔๑๙ ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา
๓(๒-๒-๕)
(Arts in Buddhism)
ศึกษาสิ่งที่มีคุณคาดานนวกรรม ศิลปกรรมในดานศิลปะ ประกอบดวย จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม นาฎศิลป วรรณศิลป พุทธศิลป และวิถีชีวิตของไทยที่สัมพันธกับ
พระพุทธศาสนา การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับโบราณสถาน ศาสนสถาน เพื่อใหเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มตี อสุนทรียภาพ ศิลปหัตถกรรม สภาพแวดลอม
และแนวทางอนุรักษเพื่อการจัดการเรียนการสอน
๒๐๓ ๔๒๐ การเรียนรูหนาที่พลเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Civic Study)
ศึกษาระบบการเมือง การปกครองของไทย กฎหมายทั่วไป สิทธิมนุษยชน บทบาท สิทธิ
เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองดีของสังคมและประเทศ
การเปนพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย บุคคลสําคัญ และสัญลักษณของชาติ ตลอดจนการสรางคานิยมความรักชาติ
และการปฏิบัตติ นเปนพลเมืองดีของประเทศ
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๒๐๓ ๔๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๓(๓-๐-๖)
(The Constitution of Kingdom of Thailand)
ศึกษาขอบเขต ที่มา และความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ วิเคราะหพัฒนาการของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน
๒๐๓ ๔๒๒ การปกครองสวนทองถิ่นสําหรับครู
๓(๓-๐-๖)
(Local Government for Teachers)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการปกครองทองถิ่นการกระจายอํานาจ การปกครอง
โครงสรางและรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่น และรัฐบาล ระบบการบริหารของหนวยการ
ปกครองสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ ปญหาและอุปสรรคในการปกครองสวนทองถิ่น การถายโอน
การศึกษากับการปกครองสวนทองถิ่น
๒๐๓ ๔๒๓ พระพุทธศาสนากับสังคม
๓(๓-๐-๖)
(Buddhism and Society)
ศึกษาบทบาทหนาที่ของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม พุทธวิธีในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
๒๐๓ ๔๒๔ การแปลความหมาย แผนที่และภาพถาย
๓(๓-๐-๖)
(Map and Photography Interpretation)
ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการอาน การวิเคราะห การตีความ การแปล
ความหมาย
และวิธีการใชแผนที่ใหสามารถนําแผนที่ไปใชเพื่อสงเสริมการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใชแผนที่เพื่อการสืบคน การศึกษานอก
สถานที่
๒๐๓ ๔๒๕ การศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร
๓(๒-๒-๕)
(Local Historical Studies)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร ประเภทและ
แหลงขอมูลของทองถิ่น วิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตร การนําเสนอ
องคความรู และการประยุกตวิธีการศึกษาทองถิ่นเชิงประวัติศาสตรมาใชในการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา การศึกษานอกสถานที่ กรณีศึกษาภาคสนามในแตละทองถิ่น โดยความเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา
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๒๐๓ ๔๒๖ สารสนเทศและนวัตกรรมทางสังคมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
(Information and Innovation in Social Studies)
ศึกษาประเภทและแหลงขอมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษา การเลือก การออกแบบ การ
พัฒนา และการประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐๓ ๔๒๗ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Social Studies)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางสังคมศึกษา
ที่สามารถประยุกตใชในกิจการทางพระ
พุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

