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มคอ. ๓  
รายวิชา การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา  (๖๒๓ ๑๐๗) 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  
วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตขอนแก่น  
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 รหัสวิชา  : ๖๒๓  ๑๐๗ 
 ชื่อวิชา  : การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓(๑-๔-๖) 
  (Development of Curriculum and Instruction on Social Studies) 
 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๑-๔-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๑. ดร.สมควร   นามสีฐาน 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  ๑) ดร.สมควร   นามสีฐาน 
                 ๒) ดร.อัษฎานิษฐ์  โคตรชัย 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตรู้และเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การออกแบบ
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการ 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา และสามารถบูรณาการเข้ากับ
ร า ย วิ ช า อ่ื น  ๆ  โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา การวิเคราะห์จัดการศึกษา องค์ประกอบการสอน กลยุทธ์การสอนรูปแบบต่างๆ 
และเทคนิคการสอนตามพุทธวิธีของพระพุทธศาสนา 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๑๖ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๓๒ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๖ ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
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 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์   
 ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 (เฉพาะรายที่ต้องการ)   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
   มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  ๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้เป็นผู้มีน้ าใจ  
เสียสละ  อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
  ๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้  ใฝ่คิด  เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา  เพื่อพัฒนาตนเองละสังคม  
  ๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง  และแก้ไขปัญหาของตนเอง
และสังคมได ้
  ๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
     ๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     ๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล 
     ๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคม 
      ๔)  ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล   
 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 ๑)  มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาตลอดจน
หลักการและทฤษฏีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือปฏิบัติงาน 
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 ๒.๒ วิธีการสอน 
    ๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
       ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนากับวิชาการสอน
สังคมศึกษา 
    ๓)  จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
    ๔) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ในพระไตรปิฎกและน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน 
    ๒) ประเมินด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
    ๓) ประเมินด้วยการน าเสนอรายงานและการท างานเป็นทีม 
    ๔) ประเมินด้วยการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 
 

๓. ทักษะทางปัญญา  

 ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ทางการสอนสังคมศึกษาอย่างเหมาะสม 
  ๒) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
 ๓.๒ วิธีการสอน 
          ๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา 
   ๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง   
   ๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
   ๔) การอภิปรายกลุ่ม 
 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
   ๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 
   ๒) วัดผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓) การน าเสนอผลงาน การอธิบาย การถามและตอบค าถาม 
   ๔) การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น 
   ๕) การอภิปรายกลุ่ม 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กรแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลง
สังคมในทางที่เหมาะสม 
  ๔) แสดงความเป็นภาวะผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์  เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 
 ๔.๒ วิธีการสอน 
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    ๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
    ๒)  ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการท างานวิจัย 
    ๓) ฝึกฝนการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
    ๔)  ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 
 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
  ๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  ๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนอผลงาน การท างาน
วิจัย และการร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา    
   ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาเชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาใน
เชิงลึกได้เป็นอย่างด ี

  ๕.๒ วิธีการสอน 
    ๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์  
        ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น  
        ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้าและการ
ท าวิทยานิพนธ์ 
 ๕.๓ การประเมินผล 
          ๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ 
    ๒) การท างานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
 
๖. ทักษะการจัดการความรู้ 
 ๖.๑ ทักษะการจัดการความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
 ๖.๒  วิธีการสอน 
  อาจารย์ผู้สอนควรใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดกระบวนการดังนี้ 
            ๑) การเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning) 
   ๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 
   ๓) การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 
   ๔) การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) 
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   ๕) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
   ๖) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning) 
         ๗) การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
 ๖.๓  การประเมินผล 
  การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น การ
ทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน และบันทึกการเรียนรู้  
(Learning Log) 

 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  

๑. แผนการสอน  
สัปดาห์

ที ่
เนื้อเรื่อง 

จ านวน 
ชั่วโมง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

๑-๒ -  แนะน า ชี้แจงรายละเอียดวิชา  
-  มอบหมายงาน 

วิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาในปัจจุบัน 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 

๓-๔ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ  เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 

๕-๖ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 

๗ สอบกลางภาค ๓ แบบทดสอบ  
๘-๑๐ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ส อ น สั ง ค ม ศึ ก ษ า
 
  

๙ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 

๑๑-๑๒ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น สั ง ค ม ศึ ก ษ า 
 
 

๖ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 
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๑๓-๑๕ กลวิธีการพัฒนาทักษะการคิดและการ
แสวงหาความรู้ ตลอดจนการน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรทางการสอนสังคม
ศึ ก ษ า
 
  

๙ 

- การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/
สรูปค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 
- PowerPoint 

ดร.สมควร 
นามสีฐาน และ 
ดร.อัษฎานิษฐ์ 
โคตรชัย 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ แบบทดสอบ  
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 ๒.๑ การวัดผล 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 
๓ การวิเคราะห์บทความและการมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 
๔ คะแนนสอบปลายภาคเรียน ๘ ๖๐ % 

 
 ๒.๒ การประเมินผล 
 ๒ .๑ ) ก า ร สั ง เ ก ต
  
 ๒ . ๒ )  ก า ร ดู ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย
 
 ๒ . ๓ )  ก า ร ท ด ส อ บ
  
 
  
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ ค่าระดับ เกณฑ์คะแนน 

A ๔.๐๐ ๙๕- ๑๐๐ 

A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ 

B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ 

B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ 

C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔ 
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F ๐ ต่ ากว่า ๗๐ 
 

 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
วิชัย วงษ์ใหญ่. พัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ธเนศวรการพิมพ์, 2525. 
สุเทพ อ่วมเจริญ. การออกแบบการสอน. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
กรมวิชาการ และคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ . การ
ปฏิรูป การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด : แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 
2543. 
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ. กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธี การเรียน (Learning 
 Styles). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544. 
กาญจนา คุณารักษ์. การออกแบบการสอน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ . กรุงเทพมหานคร: 
 ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 
สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา.การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
 2551. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2552. 
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
อารี สัณหฉวี. พหุปัญญาประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : สมาคมเพ่ือการศึกษาเด็กสาขา การศึกษาปฐมวัย คณะ
 ศึกษาศาสตร์ (มศว. ประสานมิตร), 2552. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรม โดยน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ดังนี้ 

 ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๒) แบบประเมินผู้สอนรายวิชา 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๒) ผลการเรียนของนิสิต 
 ๓) การทวนการสอนประเมินการเรียนรู้ 

๓.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
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 ๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
 ๒) แลกเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นิ สิตมี

มุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญช านาญการต่างๆ 
 

 
                                อาจารย์ประจ ารายวิชา  อาจารย์ ดร.สมควร  นามสีฐาน 

                                    ลงช่ือ..................................................รายงาน วันที ่๑ มิถนุายน  ๒๕๖๔ 
 

 
                                                    (ผูช้่วยศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  ทองดี)    
                                 ผูอ้ านวยการหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

              วันที่รับรายงาน  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 


