หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

ต็ยเูภายภาารยัทายทิวาหม
คณะครุศยสมร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: ครุศยสมรบาณฑูม สยขยเูัยสางคตศึาษย
: Bachelor of Education Program in Social Studies

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)

: ครุศยสมรบาณฑูม )สางคตศึาษย(
: ค)สางคตศึาษย( .บ.
: Bachelor of Education (Social Studies)
: B.Ed. (Social Studies)

3.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไต่น้อาาเ่ย 172 ็น่เาาูม

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
็ภาาสิมรระดาบปรูญญยมรี ็ภาาสิมร 5 ปี
4.2 ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทยษยไภา
4.3 การรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
นาาศึาษยไภา ็รือ นาาศึาษยม่ยงประวภศภี่สยตยรถสื่อสยรทยษยไภาได้วป็นอา่ยงดี
4.4 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ใ็้ปรูญญยวพีางสยขยวดีาเ
5. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร/
็ภาาสิมรปราบปรุง พ .ศ.2555
สทยเูัยายร ว็หนัอบในายรนยวสนอ็ภาาสิมรม่อสทยต็ยเูภายภาา ในายรประัุต
ครา้งภี่ 6/2555 เานภี่ 23 วดือน วตษาน พ .ศ.2555
วปิดสอน ทยควรีานภี่ 2555 ปีายรศึาษย 1
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
คริสางคตศึาษย
นาาเูัยายรศึาษย
นาาพาฒนยสางคต
นาาายรวตืองนาาายรปาครอง/

7. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ายรพาฒนยคริสางคตศึาษยภี่ตีตยมรฐยนเูัยัีพ วพื่อสร้ยงพภวตืองดีของสางคต
ความสาคัญ
มยตพระรยับาญญามูายรศึาษยแ็่งัยมู พ .ศ.2542 ายรจาดายรศึาษยม้องวป็นไปวพื่อพาฒนยคนไภาใ็้
วป็นตนุษา์ภี่สตบิรณ์ ภา้งร่ยงายา จูมใจ สมูปัญญย คเยตริ้ แภะตีคุณธรรต ตีจรูาธรรตแภะเาฒนธรรตในายร
ด ยรงัี เู ม สยตยรถอาิ่ ร่ เ ตาา บ ผิ้ อื่ น ได้ อ า่ ย งตี ค เยตสุ ข ายรจา ด ายรศึ า ษยม้ อ งาึ ด ็ภา า เ่ ย ผิ้ ว รี า นภุ า คนตี
คเยตสยตยรถวรีานริ้แภะพาฒนยมนวองได้ แภะถือเ่ยผิ้วรีานตีคเยตสยคาญภี่สุด าระบเนายรจาดายรศึาษยม้อง
ส่งวสรูตใ็้ผิ้วรีานสยตยรถพาฒนยมยตธรรตัยมูแภะวมหตมยตศาาาทยพ
จยาพระรยับาญญามูายรศึาษยแ็่งัยมู พ .ศ.2542 สิ่็ภาาสิมรแานาภยงายรศึาษยขา้นพื้นฐยนภี่ภงสิ่
ผิ้วรีาน ด้เ าว็มุนี้ คณะครุศยสมร์ ต็ยเูภายภาารยัทายทิวาหมจึงถือวป็นพานธาูจ ็ภาาในายรผภูมครุศยสมร
บาณฑูมสยขยเูัยสางคตศึาษย วพื่อราบใั้สางคตใ็้บรรภุวจมนยรตณ์ายรจาดายรศึาษยัยมู
วัตถุประสงค์
็ภา า สิ ม รครุ ศ ยสมรบา ณ ฑู ม สยขยเู ั ยสา ง คตศึ า ษย ตี เา ม ถุ ป ระสงค์ ว พื่ อ ผภู ม บา ณ ฑู ม ใ็้ ว ป็ น ผิ้ ตี
คุณภาาษณะดางนี้
1 ตีคเยตริ้ คเยตสยตยรถในศยสมร์ของสางคตศึาษย แภะตีจูมสยนึาในคเยตวป็นพภวตืองดีแภะพภโภา
2 ตีคเยตมระ็นาาแภะว็หนถึงคเยตสยคาญในบภบยภคริสางคตศึาษย ผิ้วป้นม้นแบบพภวตืองดีใ็้าาบ
นาาวรีาน
3 ตีภาาษะแภะวภคนูคในายรจาดายรวรีานริ้ าภุ่ตสยระายรวรีานริ้สางคตศึาษย ศยสนย แภะเาฒนธรรต
พร้อตภา้งสยตยรถบิรณยายรงยนเูจาาวพื่อพาฒนยายรจาดายรวรีานริ้ภตี่ ีประสูภธูทยพ
4 ตีภาาษะในายรเู วครยะ็์ ว็มุายรณ์ม่ยงๆภี่วป็นประวดหนภยงสางคตได้อา่ยงตีเูจยรณญยณแภะนย
ประวดหนว็ภ่ยนา้นตยใั้ประโาัน์ วพื่อายรจาดายรวรีานริ้ได้อา่ยงว็ตยะสตาาบผิ้วรีานแภะบรูบภโรงวรีาน
8. โครงสร้างหลักสูตร
1. จานวนหน่วยกิต รเตมภอด็ภาาสิมร ไต่น้อาาเ่ย 112 ็น่เาาูม
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งวป็น็ตเดเูัยภี่สอดคภ้องาาบภี่าย็นดไเ้ในวาณฑ์
ตยมรฐยน็ภาาสิมรของาระภรเงศึาษยธูายร ดางนี้
หมวดวิชา/กลุม่ /
จานวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33
1.1 าภุ่ตเูัยทยษยแภะายรสื่อสยร
5
1.2 าภุ่ตเูัยตนุษาศยสมร์
6
1.3 าภุ่ตเูัยสางคตศยสมร์
6
1.4 าภุ่ตเูัยคณูมศยสมร์ เูภายศยสมร์แภะวภคโนโภาี
5
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไต่น้อาาเ่ย
136
2.1 าภุ่ตเูัยัีพคริ ไต่น้อาาเ่ย
51
2.1.1 เูัยบางคาบ
30

2.1.2 เูัยบางคาบวฉพยะสยขยเูัย
2.1.3 เูัยวภือาวรีาน ไต่น้อาาเ่ย
2.1.4 เูัยฝึาประสบายรณ์เูัยัีพคริ
2.2 าภุ่ตเูัยวอา ไต่น้อาาเ่ย
2.2.1 เูัยวอาวดี่าเ บางคาบ
2.2.2 เูัยายรสอนเูัยวอา
2.2.3 เูัยวภือา ไต่น้อาาเ่ย
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไต่น้อาาเ่ย
รเต็น่เาาูมมภอด็ภาาสิมร ไต่น้อาาเ่ย

3
4
14
85
15
6
4
6
112 ็น่เาาูม

