
     แผนบริหารรายละเอียดรายวิชา 
    วิชาวิทยาการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

Science of Social Studies Learning Management         
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    มจร.วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
                           วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

Science of Social Studies Learning Management         
๒. จ านวนหน่วยกิต 
      ๒(๑-๒-๓) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      ๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์ ๔ ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
      ๓.๒  เป็นวิชาเฉพาะสาขา รายวิชาบังคับ 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   - ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช     ประธานหลักสูตร 
                                             - อาจารย์บุญส่ง นาแสวง                        อาจารย/์กรรมการ 
                                             - อาจารย์วิรัตน์ ทองภู                           อาจารย์/กรรมการ 
                                             - อาจารย์สริญญา มาระศรี                      อาจารย/์กรรมการ 
                                             - อาจารย์กนกวรรณ ประจันตเสน             อาจารย/์กรรมการ 
                                             - อาจารย์พันทิวา ทับภูม ี                        เลขานุการหลักสูตร 
                                              
       อาจารย์รับผิดชองรายวิชา        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช   
       อาจารย์ผู้สอน                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช   
                                              น.ธ.เอก.ป.ธ.๔,ค.บ.,ศษ.ม.(หลักสูตรละการสอน) 

                                         โทร.๐๙๓๓๕๗๙๔๓๑,๐๙๐๓๔๓๗๔๙๕,๐๘๑๖๐๑๐๕๒๙  
                                         Email. anusorn.nang@mcu.ac.th  

                                             - อาจารย์กนกวรรณ ประจันตเสน             อาจารย/์กรรมการ 
๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
     ภาคการศกึษาที่ ๑/๒๕๖๔/ชั้นปีที่ ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  ไมม่ ี
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co- requisite)    
     ไมม่ ี
๘. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

มคอ.๓ 

mailto:anusorn.nang@mcu


๒ 
 

 
หมวดที่ ๒ จดุประสงค์และวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          ๑.๑ เพื่อให้นิสิตผู้เรยีนรู้ถึงความส าคัญและมีความสนใจในวิชาสังคมศึกษา                               
 ๑.๒ เพื่อให้นิสิตผู้เรียนเข้าใจการจัดกิจกรรมการศึกษาการเรียนการสอนสังคมศึกษา  
 ๑.๓ เพื่อให้นิสิตผู้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา                              
 ๑.๔ เพื่อให้นิสิตผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาและการด ารงชีวิตในสังคม 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           ๒.๑ นิสิตสามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของวิชาสังคมที่มีต่อสังคมไทย                                   
 ๒.๒ นิสิตรู้จักเลือกเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะกับวิชาสังคมศึกษาได้  
 ๒.๓ นิสิตผู้เรียนสามารถเลือกสื่อการสอนตรงตามหลักสูตรและการพัฒนาการสอนได้ 
          ๒.๔  ผู้เรียนสามารถบูรณาการณ์องค์ความรู้น าสู่สอนวิชาสังคมได้อย่างถูกต้อง 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 
                   ๒๐๓  ๓๐๗   วิทยาการจดัการเรียนรูท้างสังคมศกึษา        ๒ (๑-๒-๓) 
                   (Science of Social Studies Learning Management) 
                   ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสมัยใหม่ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์แบบเรียน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทางสังคมศึกษาเพื่อสอดคล้องบริบทชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกึงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
บรรยาย  ๓๒  ชั่วโมง/ภาคการ 
ศึกษา (๔ ชั่วโมง×๑๖ สัปดาห์) 

          ไมม่ ี -การศึกษาค้นคว้าในห้องเรียน 
๓๒  ชั่วโมง 
- มีการศึกษาดูงานและร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  

ศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 ๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเปน็รายบคุคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการแก่นิสิตผ่านตารางการให้  
ค าปรึกษา หรือเว็บไซด์สาขาวิชา 
     - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์      
(เฉพาะรายบุคคลที่ต้องการ) 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยทุธ์หรือกจิกรรมของนสิิต 
ด้านบุคลิกภาพ การฝึกปฏิบัติการแสดงออกถึงภาวะความเป็นครูทั้งการปฏิบัติเป็นแบบ อย่าง การ

แต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม พฤติกรรมร่วมในการ
ท างาน  

ด้านภาวะผู้น า และ
ความรับผิดชอบตลอด 
จนมีวินัยในตนเอง 

๑. การสร้างภาวะผู้น าแก่นิสิตในรายวิชา ได้ก าหนดให้นิสิตท ากิจกรรมด้วยกันแต่   
    ละครั้งต้องมีผู้น าหรือหัวหน้าที่จะคอยก ากับดูแลในกลุ่มนิสิตด้วยกันและ   
    รับผิดชอบในการประสานและน าเสนองานแต่ละครั้ง 
๒. ในการท ากิจกรรมทั้งในห้องและนอกห้องเรียน จะต้องมีการสลับกันเป็นผู้น า  
    หรือเป็นหัวหน้าและหมุนเวียนกัน เพ่ือสร้างภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
๓. มีการสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันในการเรียน เป็นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น เช่น    
    การตกลงในการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาและมีการก าหนดโทษ การขาดเรียน 
๔. การสร้างกิจกรรมและก าหนดให้ทุกคนได้แสดงออกหรือการถาม โดยก าหนดให้  
    ทุกคนต้องสร้างค าถามทุกคนๆ ละหนึ่งค าถาม เป็นการเสริมสร้างความกล้า   
    แสดงออก 

จริยธรรม และจรรยา 
บรรณวิชาชีพ 

มีการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ   ความเป็นครูตาม
หลักพระพุทธศาสนา  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความเป็นครู 

๒. การกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum mapping) 
๑.ทักษะคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ทักษะความรู ้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับ ผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ตัว 
เลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

๖.ทักษะ
วิทยาการ
เรียนรู ้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
                               

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

     ๒.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม     
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพัฒนา 
     ความรับผดิชอบหลัก 
        พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าหลักทาง
ธรรมไปประยุกต์ ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติ
ของหลักสูตร ดังนี้ 

     ๒.๑.๒ กลยทุธ์วิธกีารสอน     
  ๑) ใช้การสอนแบบบรรยาย 
ด้วยการสื่อสารสองทาง เปิด
โอกาสให้นิสิต มีการต้ังค าถาม
และตอบค าถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรมในชัน้เรียนลักษณะ 
การสอดแทรก ในเนื้อหา 

๒.๑.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมินผล     
๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาส
ที่สาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลยัจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม การสัมมา
คารวะต่อผู้อาวุโสหรือคณาจารย ์
    ๒) การตรวจสอบการมีวินัย



๔ 
 

       ๑) ตระหนักในหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม 
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต 
      ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     ๕) เคารพกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
     ๖) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
     ความรับผดิชอบรอง 
     ๓) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
     ๔) เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

  ๒) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
บุคคลที่ขาดความรับผิดชอบ ต่อ
หน้าที่และการประพฤติที่ผิด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  ๓) อาจารย์ปฏิบัติตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีทางคุณธรรม
ศีลธรรม จริยธรรม 
 

ต่อการเรียน การตรงต่อเวลาใน
ชั้นเรียนและการส่งงาน
มอบหมาย 
     ๓) ประเมนิรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นโดยนิสิตอ่ืน ๆ 
ในรายวิชา 
     ๔) การใชร้ะบบนิสิต
ประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาและ
รู้ตนเอง 

  ๒.๒. ความรู้ 
๒.๒.๑ ความรู้ทีต่้องการได้รบั            
       ความรับผดิชอบหลัก 
         ๑)  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ครูอย่างกว้างขวางและเป็นระบบสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา 
         ความรับผดิชอบรอง 
        ๒)  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฏี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
และความก้าวหน้าของวิชาชีพครู 
        ๓)  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวน 
การวิจัย และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา 
วิทยาการใหม่ๆทางด้านการเรียนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้          ๔)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

        ๕) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
การศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ครอบคลุม
ทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์
กฎหมายและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

    ๖) สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาสังคมศึกษาและวิชาชีพครูกับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒ กลยทุธ์วิธีการสอน     
  ๑) บรรยาย/อภิปราย/การ
ท างานกลุ่มการน าเสนอ
รายงาน การวิเคราะห์บทบาท
ของการมอบหมายงานให้ค้น 
คว้าแบบโครงงานการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ(ศูนย์กลาง) 
    ๒) มีการศกึษาเอกสารถึง
แนววิธีการสอนสังคมศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้น 
    ๓) มีการเข้ากลุ่มเพ่ือการ 
ศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยน
เรียนซึ่งกันและกัน 
 

๒.๒.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมินผล         
  ๑) มีการท าแบบฝึกหัด ท้าย
ชั่วโมง การสอบย่อย สอบ
ระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
    ๒) การตรวจผลงาน
รายบุคคลจากงานที่มอบหมาย
คุณภาพและผลของชิ้นงาน 
     ๓) การเขา้ช้ันเรียน สังเกต
การท างานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล การมีส่วนร่วมใน
งานที่มอบหมาย 
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  ๒.๓. ทักษะทางปญัญา      
๒.๓.๑ ทกัษะทางปัญญาทีต่้องการพฒันา        
      ความรับผดิชอบหลัก 
       ๓) สามารถวิเคราะห์และใช้วิจาร
ญาณในการตดัสินเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการ
สอนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ความรับผดิชอบรอง 

๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

๒) สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์
         ๔) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านสังคมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสังคมศึกษาและวิชาชีพครูได้
อย่างเหมาะสม 
 

  ๒.๓.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน      
    ๑) การมอบหมายให้นิสิต
ศึกษาการเอกสารทางสังคม
ศึกษา โดยให้ไปค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
     ๒) การอภิปรายกลุ่มและ
เสนองานเป็นกลุ่มที่เป็นรูปเล่ม 
     ๓) การวิเคราะห์กรณีศกึษา 
ให้หาตัวอย่างที่ประสบความ 
ส าเร็จจากการศึกษา 
     ๔) มีการศกึษานอกสถานที่ 
ที่เกี่ยวกับวิชา เช่น สถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ทีม่ีอยู่ทั่วไปโดยน า 
มาให้ศึกษาและจัดเวลาให้ได้ไป
ศึกษาเพ่ิมเติม 
     ๕) เชิญวิทยากรผู้ทรง 
คุณวุฒิ บรรยายเสริมความรู้
และทักษะ 
    ๖) ฝึกการน าเสนองานทั้ง
ที่เป็นรูปเล่มและการเสนอ
ด้วยปากเปล่า 

๒.๓.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมิน    
๑) มีการท าแบบฝึกหัด ท้ายช่ัวโมง 
การสอบย่อยสอบระหว่างภาคและ
สอบปลายภาค 
   ๒) การตรวจผลงานรายบุคคล 
จากงานที่มอบหมายคุณภาพและ
ผลของชิ้นงาน 
   ๓) การเข้าชัน้เรียนสังเกตการ 
ท างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
การมีส่วนร่วมในงานที ่
  ๔) การตอบค าถามจาก
ปัญหาและการแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและ
การศึกษา 

  ๒.๔. ทักษะความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
     ๒.๔.๑  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บคุคล และความรบัผิดชอบทีต่้องการ
พฒันา        ความรับผดิชอบหลัก 
       ๑) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ 
ภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
       ๒) มีความเป็นผู้น าและผู้ติดตามในการ
ท างานเป็นทีมรวมทั้งมีส่วนช่วยและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค ์
    ๔) รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อ 
เนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู 
       ความรับผดิชอบรอง 
        ๓)  มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ใน

   ๒.๔.๒ กลยทุธ์วิธีการสอน 
    ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาการสอนและ
หาวิธีการสอนในกลุ่มแล้ว
น าเสนอ 
     ๒) มอบหมายงานเป็น
รายกลุ่มและรายบุคคล ศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบโครงงาน
(Project work) 
      ๓) การน าเสนองานด้วย
การพูดอธิบายและอภิปราย 
พร้อมทั้งรูปเล่มรายงาน  
 

  ๒.๔.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมิน 
    ๑) มีการท าแบบฝึกหัด ทา้ย
ชั่วโมง การสอบย่อยสอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
    ๒) การตรวจผลงาน
รายบุคคลจากงานที่มอบหมาย
คุณภาพและผลของชิ้นงาน 
    ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกตการ
ท างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล  
การมีส่วนร่วมในงานที ่
     ๔) การตอบค าถามจาก
ปัญหาและการแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและ
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การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

การศึกษา 

๒.๕ ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๒.๕.๑ ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ 
พฒันา           
       การใช้ขอ้มูลสารสนเทศในการสอนโดย 
ใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบ ค้น
ข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
การถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ความรับผดิชอบหลัก 
        ๑) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน การแปล และการเขียน 
โดยการท ารายงานและน าเสนอในช้ันเรียน   
         ๓) มีทักษะในการน าเสนอข้อมูล
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
        ความรับผดิชอบรอง 

          ๒) มีทักษะในการสบืค้นข้อมูลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ๔) สามารถเลือกใช้ขอ้มูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระการสอน
สังคมศึกษาอยา่งเหมาะสมกบัผู้เรียน 
 

๒.๕.๒ กลยทุธ์วิธีการสอน 
    ๑) การสอนทฤษฎี 
   - ด้วยวิธีบรรยาย เนื้อหา
สาระประกอบสื่อการสอน 
PowerPoint 
   - การสัมมนากลุ่มย่อย โดย
การให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษา 
และลงความเห็นในตอบ 
    - การเสนอรายงานทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคล  
    - การเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเสริม 
    ๒) การสอนภาคปฏิบัต ิ
    - ให้นิสิตไดล้งมือจัดท า
เอกสารจากการค้นคว้าและ
เข้าห้องสมุด 
    - นิสิตได้ท าสื่อการเรียน
การสอนเสนอวิธีใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 
   - ได้เปรียบเทียบการศึกษา
ค้นคว้าในสถานการศึกษาต่างๆ  
  - การศึกษาเอกสารจากการ
ค้นคว้าและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
   - นิสิตได้สัมพันธ์กับสภาพ
จริงของการสอนสังคมศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา 

๒.๕.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมิน 
   ๑) มีการท าแบบฝึกหัด ท้าย
ชั่วโมง การสอบย่อยสอบ
ระหว่างภาค และสอบปลาย
ภาค 
    ๒) การตรวจผลงาน
รายบุคคลจากงานที่มอบหมาย
คุณภาพและผลของชิ้นงาน 
     ๓) การเขา้ช้ันเรียน สังเกต
การท างานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล การมีส่วนร่วมใน
งานที ่
      ๔) การตอบค าถามจาก
ปัญหาและการแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและ
การศึกษา 

๒.๖. ทักษะการจัดการเรียนรู ้
   ๒.๖.๑ ทกัษะการจดัการเรียนรู้           
ในทักษะการจดัการเรียนรู้ นี้ เป็นทักษะ
ทางด้านความสามารถการเรยีนรู้ของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการใช้หลกัสูตร ทั้งหมดนี้หมายถึง
หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
          ความรับผดิชอบหลัก 

๒.๖.๒ กลยทุธ์วิธีการสอน        
๑) ใช้วิธีการบรรยายเชิง
วิชาการกับนิสิต โดยใช้สื่อการ
สอนที่มีคอมพวิเตอร์ คือ
โปรแกรม PowerPoint  
    ๒) ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕ 
คน ศึกษาเอกสารวิชาการที่น ามา
ให้ตามเนื้อหา แล้วช่วยกัน ตอบ

๒.๖.๓ กลยทุธ์วิธีการประเมินผล    
   ๑)   ตรวจผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าทั้งที่เป็นงาน
รายกลุ่มและงานรายบุคคล ที่
น าส่งภายในชั้วโมง 
    ๒) สังเกตการท างานทั้งที่
เป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู ้
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๒)  สามารถบรูณาการหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การวางแผนการเรยีนรู้การบริหาร
จัดการชั้นเรียนการวัดผล ประเมินผล การ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามที่สังคม
ต้องการ           

    ความรบัผิดชอบรอง 
         ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหาร
จัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงาน 
ผลการเรียนรู้        

   ๓) เข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน        
      ๔) ตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับ
การศึกษา การ จัดการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหาร
จัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงาน 
ผลการเรียนรู ้

ค าถามลงในเอกสารค าตอบที่
แจกให ้
   ๓) นสิิตค้นคว้าข้อมูลทาง
หลักสูตรในหัวข้อที่ก าหนดให้ 
ทางเว็ปไซต์จากมือถือ และ
บันทึกในกระดาษ โดยก าหนด
หัวเรื่องให ้
    ๔) นิสิตเขยีนองค์ประกอบ
ของหลักสูตรทีเ่ข้าใจมา จากที่
ได้เรียนมาส่วนใดที่สามารถ
เขียนได้ 
 

    ๓) ตรวจแบบฝึกหัด ที่ส่ง
ท้ายชั่วโมง 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 ๑. แผนการจดัการเรียนรู ้

สัปดาห์ 
ท่ี เนื้อหาและประสบการณ(์Contents) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สอน/
บรรยาย 

ปฏิบัติ/ 
กิจกรรม 

สื่อการสอน/
ผู้บรรยาย 

 
 
๑ 

ชี้แจง 
     ก. สังเขปรายวิชา 
     ข. แผนจัดการเรียนการสอน 
     ค. การศึกษาและแหล่งค้นคว้า 
     ง. แนวทางการวัดผลประเมิน 

๑.แนะน าผู้สอน/ผู้เรียน 
๒.ชี้แจงรายวิชา 
๓.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๔.บรรยายแผนบริการ 
๕.ซักถามข้อสงสัย 

 
 
๓ 

 
 
๑ 

๑.เค้าโครง
รายวิชา 
๒.เอกสารที่   
   เกี่ยวข้อง 
-อนุสรณ์ นามทะ
ราช 

 
 
 

๒ 

บทที่ ๑ ความรู้และพัฒนาการเกี่ยวกบั    
          สังคมศึกษา 
    ๑.๑  ความน า 
    ๑.๒  ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 

 
 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 

 
 
 
๒  

 
 
 
๒ 

 
 

๑.เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 



๘ 
 

     ๑.๓  การสอนสังคมศึกษา 
    ๑.๔ จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๕  ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๖  ประโยชน์ของวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๗  สรุปท้ายบท 

๓.ซักถามประเด็น 
๔. ทดสอบ 

  
  

๒.PowerPoint 
๓.ใบทดสอบ 
-ผศ.อนุสรณ ์นามทะ
ราช 

 
 
 
 
 

๓ 
 

 

บทที่ ๒  การพฒันาหลกัสตูรกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

     ๒.๑  ความน า 
     ๒.๒  หลักสูตรและเอกสารหลักสูตร   
            สังคมศึกษา 
     ๒.๓  พื้นฐานแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร    
        กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๔  สาระการเรียนรู้ในสังคมศึกษา  
           ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๕  ความส าคัญสาระสงัคมศึกษา  
           ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๖  หลักการหลักสูตรกลุ่มสาระการ 
      เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๗  จุดหมายหลักสูตรกลุ่มสาระสังคม 
          ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
     ๒.๘  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และ  
            คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ๒.๙  สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
     ๒.๑๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร 
     ๒.๑๑  สรุปท้ายบท 

 
 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 
๓.ซักถาม 
๔.ทดสอบ 

 
 
 
 
๒          

 
 
 
 
๒ 

 
 
๑.เอกสารที่   
   เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.แบบทดสอบ 
ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 

 
 
 
 
-๔ 
-๕ 
 

บทที่ ๓ การวเิคราะห์หลกัสตูรเพื่อจัด   
          ประสบการณ์การเรยีนรู้สงัคมศึกษา 
    ๓.๑  ความน า 
    ๓.๒  ความหมายของการวิเคราะห์หลักสูตร 
    ๓.๓  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
    ๓.๔  ความส าคัญของการวิเคราะห์หลักสูตร 
    ๓.๕  หลักการวิเคราะห์หลักสูตร 
    ๓.๖  ล าดบัขั้นของการวิเคราะห์หลักสูตร 

    ๓.๗  การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

    ๓.๘  ประโยชน์ของตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

    ๓.๙  รูปแบบของการวิเคราะห์หลักสูตร  
           สังคมศึกษา 

    ๓.๑๐  การวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร  

 
 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 
๓.ซักถามประเด็น 
๔.สรุปบทบรรยาย 
๕.ทดสอบท้ายชั่วโมง 

 
 
 
 
๒  
๒       

 
 
 
 
๒ 
๒ 

 
๑.เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint
ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 
 



๙ 
 

             ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู ้
    ๓.๑๑  การวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

    ๓.๑๒  วิธีการสร้างตารางวิเคราะห์ 
             หลักสูตรรายวิชา 
    ๓.๑๓  ตัวอย่างตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
    ๓.๑๔  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชา 
             สังคมศึกษา 
    ๓.๑๕  สรปุท้ายบท 

 
 
-๖ 
-๗ 

บทที่ ๔ การพฒันาและเขียนแผนการ    
          จัดการเรียนรู ้
    ๔.๑  ความน า 
    ๔.๒  ความหมายการเตรียมสอนสังคมศึกษา 
    ๔.๓  โครงการสอนวิชาสังคมศึกษา 
    ๔.๔  การท าแผนการจัดการเรียนรู้และ   
           บันทกึการสอน  
     ๔.๕  ขั้นตอนการเตรียมแผนการจัดการ  
           เรียนรู ้
     ๔.๖  ตัวอย่างแบบแผนการจัดการเรียนรู ้
     ๔.๗  คูม่ือครู/แบบเรียน/หนังสืออ่านประกอบ 
     ๔.๘  สรุปท้ายบท 

 
 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.นิสิตเสนอเสวนา 
๓.นิสิตลงมือเขียนแผน 
๔.น ามาให้ดูทีล่ะคน 
๕.ซักถามข้อสงสัย 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๒ 
๒ 

 
 
๑.เอกสารวิชา 
๒.PowerPoint 
ผส.อนุสรณ ์นาม
ทะราช 

๘ ทดสอบวดัผลระหว่างภาคเรียน สอบพร้อมกนั ๔  เอกสารข้อสอบ 
 
 
 
 

๙ 
 

บทที่ ๕ การจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ
สอนสังคมศกึษา 

      ๕.๑  ความน า 
      ๕.๒  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
            วิชาสังคมศึกษา 
      ๕.๓  การสอนสังคมศึกษา 
      ๕.๔  การสอนสังคมศึกษาแนวใหม ่
      ๕.๕  สภาพและปัญหาการจัดการเรียน 
             การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  
             ศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม              
      ๕.๖  วิธีการสอนแบบสาธิต    
             (Demonstration Method) 
      ๕.๗  สรุปท้ายบท 
 

 
 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ
การสอน 
๓.นิสิตทดลองเขียนแผน 
๔.ซักถาม 
๕.ทดสอบ 
 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๒ 

 
 
๑.เอกสารเกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.แผนการสอน 
๔.แบบทดสอบ 
ผศ.อนุสรณ์ นามทะ
ราช 

 
 
 

บทที่ ๖  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ    
          กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สอดคล้อง   
          กับสาระการเรียนรู ้

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๐ 
 

 
 

๑๐ 

    ๖.๑  ความน า 
    ๖.๒  ความส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน    
           ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู ้
    ๖.๓  ความหมายของการจัดกิจกรรม 
    ๖.๔  เป้าหมายการจัดกิจกรรม    
    ๖.๕  หลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
          พัฒนาผู้เรียน  
    ๖.๖  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   ๖.๗  บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
    ๖.๘  ขั้นตอนการด าเนินการจัดกิจกรรม   
           พัฒนาผู้เรียน 
    ๖.๙  การประเมินผลกิจกรรม 
    ๖.๑๐  ความส าคัญของสถานศึกษาต่อ   
           กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
    ๖.๑๑  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
           ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    ๖.๑๒  สรปุท้ายบท 

๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยาย 
๓.นิสิตเสนองาน 
๔.ซักถาม 
๕.ทดสอบ 

 
๒ 

 
๒ 

๑.เอกสารที่  
   เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.แบบทดสอบ 

 
 
๑๑ 
๑๒ 

บทที่ ๗ การพฒันาสื่อการสอนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๗.๑  ความน า 
    ๗.๒  ความส าคัญของสื่อการสอนสังคมศกึษา   
    ๗.๓  โสตทศันศึกษาส าหรบัการสอนสังคม 
           ศึกษา 
    ๗.๔  สื่อสิ่งพิมพ์ส าหรับสอนสังคมศึกษา 
    ๗.๕  สื่อบคุคลในจัดการเรียนการสอน 

    ๗.๖  สื่อประสบการณ์สังคมศึกษา 
    ๗.๗  สื่อการสอนสังคมศึกษาทั่วไป 
   ๗.๘  สื่อการสอนสังคมศึกษาพื้นบ้าน 
    ๗.๙  สรุปท้ายบท 

 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 
๓.นิสิตเสนองานหน้าชั้น 
๔.ซักถามข้อสงสัย 
๕.ทดสอบแบบฝึกหัด 

 
 
 
๒ 
๒ 

 
 
 
๒ 
๒ 

 
๑.เอกสารที่   
   เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.ใบกิจกรรม 
๔.แบบทดสอบ 

 
 
 

๑๓ 
๑๔ 

บทที่ ๘ การวดัและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 
   ๘.๑  ความน า 
   ๘.๒  การวัดและประเมินผลการเรียนการ   
         สอนวชิาสังคมศึกษา 

    ๘.๓  ท าไมต้องมีการวัดและการประเมินผล 
          การเรยีน 

    ๘.๔  หลักการวัดผลวิชาสังคมศึกษา 

   ๘.๕  วิธีการวัดผลวิชาสังคมศึกษา 

๘.๕.๑  การออกข้อทดสอบ 

 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 
๓.นิสิตเสนองานหน้าชั้น 
๔.ซักถามประเด็น 
๕.ทดสอบแบบฝึกหัด 

 
 
 

๒ 
๒ 

 
 
 

๒ 
๒ 

 
๑.เอกสารที่  
   เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.แบบทดสอบ 



๑๑ 
 

๘.๕.๒  ลักษณะของแบบทดสอบที่ด ี

๘.๕.๓  หลักในการสร้างค าถามแบบ    
          เลือกตอบ 

    ๘.๖  การประเมินผลการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
๘.๖.๑  เกณฑก์ารประเมินผลการ   
          เรียนรายวิชา 

๘.๖.๒  เกณฑค์ุณภาพการประเมินผล 
    ๘.๗  สรุปท้ายบท 

 
 
 
 
๑๕
๑๖ 

บทที่ ๙ บทบาทครูสังคมศึกษา 
    ๙.๑  ความน า 
    ๙.๒  บทบาทหน้าที่ครูสังคมศึกษา 
    ๙.๓  ลักษณะของครูสอนวิชาสังคมศึกษา 
    ๙.๔  คุณลักษณะครูที่ดีจากผลการวิจัย 

    ๙.๕ คุณลักษณะครูที่ดีในทรรศนะนักวิชาการ 

    ๙.๖ หน้าทีแ่ละภารกิจครวูิชาสังคมศึกษา 

    ๙.๗.  บทบาทหน้าที่ครูทีด่ีของนักวิชาการ  
           ในทางพระพุทธศาสนา 
    ๙.๘  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู 

 
๑.น าเสนอเนื้อหารายวิชา 
๒.บรรยายประกอบสื่อ 
๓.นิสิตเสนองานหน้าชั้น 
๔.ซักถามประเด็น 
๕.ทดสอบแบบฝึกหัด 

 
 
 
 

๒ 
๒ 

 
 
 
 
๒ 
๒ 

 
๑.เอกสารที่   
   เกี่ยวข้อง 
๒.PowerPoint 
๓.ใบกิจกรรม 
๔.แบบทดสอบ 

 
 

๑๗ 

    ๙.๙  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
 ๙.๙.๑  มาตรฐานทางวิชาชีพครู 
 ๙.๙.๒  ครูคุณภาพ 

 ๙.๙.๓  มาตรฐานระดับคุณภาพ  
 ๙.๙.๔  มาตรฐานวิชาชีพครูสังคมศึกษา  

   ๙.๑๐  สรุปท้ายบท 
        ๑) สรุปการบรรยายเนื้อหาทั้งหมด 
        ๒) แนะแนวข้อสอบและการเตรียมสอบ 

๑.บรรยายประกอบสื่อ 
๒.เอกสารมาตรฐานศึกษา 
๓. เข้ากลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห ์
๔.ซักถามข้อสงสัย 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๒ 

-เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
-ค้นคว้าเอกสาร 
-น าเสนอ 
-สอบถาม 
   

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 
ก าหนดการ
ประเมนิ 

สัดส่วนการ
ประเมนิ 

๑ ความรู้และทักษะการวิเคราะห์การสอน
สังคมศึกษาพรอ้มการจัดสาระรายวิชา 

น าเสนอรายงาน ๘/๑๕ ๒๐ 

๒ ความรู้ ความเข้าใจ การสอบระหว่างภาค
เรียน 

๘ ๒๐ 

๓ ความรู้การศึกษาส านักเรียน/การท าสื่อการ
สอน 

-การสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ

๑๑-๑๖ ๒๐ 

๔ ความรับผิดชอบต่อการเรียน การเข้าชั้นเรียน ทุกชั่วโมง ๑๐ 

๕ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสังเกต/การท างาน
กลุ่ม 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 



๑๒ 
 

๖ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าในการเข้า
เรียน 

ตลอดภาค
เรียน 

๒๐ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราหรือเอกสารหลกั 
       อนุสรณ ์นามทะราช.  การสอนสังคมศึกษา. ขอนแก่น; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     
                     วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๒. 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
       ไกรนุช  ศิริพูน.  ความเป็นครู.  กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล, ๒๕๓๑. 
       ขัตติยา กรรสูตร.  นโยบายสงัคม.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,  ๒๕๒๖. 
       คณาจารย์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช.  วิธีการสอนสังคม.  นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธ ิ
                     ราช,ม.ป.ป.. 
       น้อมฤดี  จงพยุหะ. คู่มือการเรียนวิชาการสอนสังคมศึกษา ระดบัประถมศึกษา.   กรุงเทพมหานคร    
          โรงพิมพ์การสยาม, ๒๕๑๕ 
       บุญชม  ศรีสะอาด,รศ.ดร..  การพฒันาการสอน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๔๑. 
       ชาญชัย ศรีไสยพชร.  ทกัษะและเทคนิคการสอน.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร, ๒๕๓๘. 
       ญาดาพนิต พินกุล,ผศ.  หลักการสอน.  กรุงเทพฯ: วีระวิทยาพนธ์,  ๒๕๓๙. 
       ทิศนา  แขมณี, รศ.ดร..  ศาสตรก์ารสอน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
       เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พระ.  เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม,  
                      ๒๕๓๐. 
       นาตยา  แสงไทย,ผศ.ดร..  ยทุธวิธกีารสอนสังคม.  กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,๒๕๔๑. 
       ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์,รศ.ดร..  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  สหมิตรออฟเซทกรพิมพ์,      
                      ๒๕๒๑. 
       พนัส  หันนครินทร์,รศ.ดร..  การมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๔. 
       รุ่งทิวา  จักรกร.  วธิีการสอนทั่วไป.  กรุงเทพฯ :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
                     ๒๕๒๗. 
       รัศมี  ภบิาลแทน,ผศ.ดร..  พฤติกรรมการสอนวชิาสังคมศึกษา.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายต าราและอุปกรณ์  
                    มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๘. 
       วิชัย  ดิสสระ, รศ.ดร..  การพฒันาหลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ :  สุวีรยาสาสน์, ๒๕๓๕. 
       วิชาการ,กรม. กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือสังคมศกึษา พ.ศ.๒๕๒๐   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -  ๒ 
        กรุงเพทมหานคร  :  รุ่งเรืองสาสล์การพิมพ,์๒๕๒๐ 
       เฉลียว   กาละเวก. การสอนสังคมศกึษา. กรุงเทพฯ.:  โอเดียนส์, ๒๕๒๐ 
       ศึกษาธิการ,กระทรวง. คู่มือกาใชห้ลักสูตรมัธยมศกึษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑.  กรุงเทพมหานคร :    
        จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๑ 
       สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  เอกสารการสอนชดุวิชาวิวฒันาการเมืองไทย หน่วยที่ ๑- ๒. 
                 พิมพ์ครั้งที่ ๒.  นนทบุร:ี  สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรมาธิราช, ๒๕๓๔. 
       .....................เอกสารการสอนชดุวิชาสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
                 สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 



๑๓ 
 

      สุจินต์  วิศวธีรานนท์,สุมนทิพย์  บญุสมบัติ.  พฤตกิรรมการสอนมัธยมศึกษา.  นนทบุรี :   
                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ม.ป.ป. 
      สุนทร  โคตรบรรเทา, ดร.  เทคนคิการสอนครบวงจร. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยเูคซั่น, ๒๕๓๕. 
      สุมิตร คณุากร,ดร. หลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชวรการพิมพ์  ๒๕๑๘ 
      สุนทร สนุันท์ชัย.  เทคนิคและวิธสีอนสังคมศกึษา.  พระนคร :  อักษรเสรี, ๒๕๑๔ 
      สุรินทร์ สรสิริ และด ารง  มัธยมนันทน์.  วิธีสอนสังคมศึกษา   พระนคร :   โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๕ 
      อมร  โสภณวิเชษฐ์และกวี อิศริวรณ ดร. หนังสือเรียนสังคมศกึษา รายวิชา ส.๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา 
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,  กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์วัฒนาพาณิช จ ากัด:  ๒๕๒๕.     
       วิชัย     วงศ์ใหญ,่. กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรและการเรียนการสอนภาคปฏบิตัิ.  สุวรีิยาสาส์น,   
                กรุงเทพ ฯ:๒๕๓๗ 
       สุวิทย ์มูลค าและอรทัย มูลค า.  เรียนรู้สู่ครูมืออาชพี.  ดวงกมลสมัย. กรุงเทพฯ : ๒๕๔๔. 
       อารีย์ พันธ์มณี.  จติวทิยาการเรียนการสอน.  ต้นอ้อ ๑๙๙๙, กรุงเทพฯ : มปพ. 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       ไม่ม ี

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยทุธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสติ 
     ๑.๑ ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้บรรยายอธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงการปรับปรุงของรายวิชา
นี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผา่นมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนาของ
รายวิชา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา 
     ๑.๒ ให้นิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยการเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวลความคิด
และการวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
     ๑.๓ ส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ
ประเมิน On line ของมหาวิทยาลัย  
๒. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
     อาจารย์ผู้บรรยายมีการประเมินการสอนด้วยตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และท ารายงานสรุป
พัฒนาการทั้งบุคลิกภาพและแนวความคิดของนิสิต ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการ
เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงของรายวิชา 
๓. การปรบัปรุงการสอน 
     ๓.๑ การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค 
แนวทาง แก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
     ๓.๒ การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที ่
     ๓.๓ การแจกแบบสอบถาม เพื่อให้นิสิตได้ตอบและแสดงความคิดเห็นสะท้อนแนวคิดถึงการสอนและ
การพัฒนาตนเองของนิสิต 
     ๓.๔ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนสิิตรุ่นต่อไป 
๔. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
     ๔.๑ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทดสอบ 
     ๔.๒ อาจให้มีกรรมการทดสอบ และการสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน 



๑๔ 
 

     ๔.๓ เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
     ๔.๔ อาจจดัท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชา หรือสถานบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
     ๔.๕ ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     ๕.๑ น าขอ้คิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑ มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธีการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถนที่ ผลจากการประมวลจะน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
     ๕.๒ น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ ๒ มาจัดกลุ่มเทยีบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมยั ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละเนื้อหา 

 
 

ลงชื่อ.............. ................................. 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช) 

      ผู้รับผิดชอบรายวิชา/บรรยาย 

     วันที๑่๖/พฤษภาคม/๒๕๖๔ 
 
 

ลงชื่อ................. ............................. 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช)  

        ประธานหลักสูตร/ผู้พจิารณา 

       วันที่ ๑๖ /พฤษภาคม /๒๕๖๔ 


