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เอกสารหมายเลข มคอ. ๓/๑ 

มคอ. ๓ 
รายวิชา ๒๒๐  ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการสอนสังคมศึกษา 

หลักสูตรครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ขอนแก่น / ครุศาสตร์ /หลักสูตรและการสอน 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒๒๐  ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการสอนสังคมศึกษา    
 (Practice for Teaching Social Studies) 
   
๒. จ านวนหน่วยกิต                (๓) (๐-๙-๐)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ครุศาสาตรมหาบัณทิต   สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา    ประเภทวิชา เอก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์ 
          - อาจารย์ผู้สอน             ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  แสงใส 
                                          ๒) อาจารย์ ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓    ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
            ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา           
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       ๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสภาพและปัญหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสังคม
ศึกษาในปัจจุบัน 
      ๑.๒  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจด้านแนวคิดและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
ตลอดถึงการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
      ๑.๓ เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนและการปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้บนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ตลอดถึงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม  
     ๑.๔ เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนทางสังคมศึกษาที่ทันสมัย 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
๒๒๐  ๒๐๔ ปฏิบัติการเพื่อการสอนสังคมศึกษา           (๓) (๐-๙-๐) 
  (Practice for Teaching Social Studies) 
 วิเคราะห์และบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ สื่อ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 Analyze and integrate knowledge subject matter curriculum science for teaching 
and digital technology for teach management to develop curriculum media and 
evaluation. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๐  ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ ๑๓๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศวัน เวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ ไลน์กลุ่มสาขาวิชา  

   - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย ๓ ชั่วโมง 
     ต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่๔  

                        ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

๑  M – Morality มีมารยาททางกาย
และวาจาที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 

มีการฝึกฝนด้านระเบียบวินัยกิริยามารยาททั้งทางกายและ
วาจาที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย การพูด 

๒. A – Awareness  รู้เท่าทันความ 
      เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

มีการส่งเสริมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี  

๓. H – Helpfulness มีศรัทธา อุทิศตน 
    เพ่ือพระพุทธศาสนา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือท างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการให้ออกค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  

๔. A – Ability  มีความสามารถในการ 
     แก้ปัญหา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการแก้ปัญหาตนเองและ
สังคม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากกรณีปัญหา 
(Problem-Based Learning: PBL) เพ่ือน าไปสู่การคิดแก้ไข
ปัญหานั้น ๆ ตามหลักพุทธธรรม 

๕. C – Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด โดย
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจารณ์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม 

๖. H - Hospitality มีน้ าใจเสียสละเพ่ือ 
    ส่วนรวม  

มีการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมสังคม
สงเคราะห ์

๗. U – Universality มีโลกทัศน ์
      กว้างไกล  
 

มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนา
และสังคม 

๘. L – Leadership มีความเป็นผู้น าด้าน 
     จิตใจและปัญญา  

มีการส่งเสริมให้นิสิตวางตนเป็นแบบอย่างด้านจิตใจและ
ปัญญา  

๙. A – Aspiration มีความมุ่งมั่นพัฒนา 
    ตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
    จริยธรรม 

มีการส่งเสริมให้นิสิตฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยการ 
บูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมไว้ในในรายวิชาต่างๆ 

 
๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของนิสิต 

๑. คุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
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๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

คุณสมบัติของหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ดังนี้ 
ความรับผิดชอบหลัก 

         (๑) ผลิตบัณฑิตทางการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการงานวิชาการแก่
สังคม  
  (๓) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

ความรับผิดชอบรอง 
  (๒) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทาง
พระพุทธศาสนา  สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม 
         (๔) แสดงภาวะความเป็นผู้นาด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนา  

๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 (๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มี

น้าใจ เสียสละ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
 (๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
     (๓)  การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง และแก้ไขปัญหา

ของตนเองและสังคมได้  
        (๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
อย่างมีจรรยาบรรณ 

๑.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
    ๑) ประเมินด้วยผลงานวิชาการ และการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
    ๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบวัดผล  
    ๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม การท างานวิจัย และการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาทาประโยชน์ต่อสังคม  
    ๔) ผู้เรียนประเมินตนเอง และประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้แบบประเมินและแบบวัดผล  
 

๒. ความรู้(Knowledge) 

๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ความรับผิดชอบหลัก 

     ๑) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนสังคมศึกษาตามแนว
พระพุทธศาสนา และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงาน  
     ๓) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในรายวิชาการสอนสังคมศึกษา สามารถประยุกต์
หลักธรรมมาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย  
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ความรับผิดชอบรอง 
     ๒) มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาวิชาการสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์ด้าน
พระพุทธศาสนากับวิชาการสอนสังคมศึกษาได้ดี  
     ๔) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับ
การสอนสังคมศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านการสอนสังคมศึกษากับ
พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับ มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านความรู้ 
   ๑) จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาการสอน
สังคมศึกษา โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง  
   ๒) จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศาสตร์สมัยใหม่ควบคู่กับศาสตร์ด้านพระพุทธศาสนากับวิชาการสอน
สังคมศึกษา  
   ๓) จัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยด้วยตนเอง ในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้วยรูปแบบ 
บรรยายและอภิปราย และแลกเปลี่ยนสาระประสบการณ์ทางด้านสังคม 

 ๔) มอบหมายงานการท างานกลุ่ม และการใช้ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้ หลักการและทฤษฎีเชิงบูรณาการเข้ากับหลักทาง
พระพุทธศาสนาเพ่ือความเข้าใจในระบบการสอนและวิธีการสอนสังคมศึกษา และ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

๒.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      ๑) ประเมินด้วยการสอบข้อเขียน และด้วยการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  
      ๒) ประเมินด้วยการนาเสนอรายงานและการทางานเป็นทีม  
      ๓) ประเมินด้วยการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์  

   ๔) สอบปลายภาค ด้วยโดยใช้แบบทดสอบที่เน้นการวัดหลักการทฤษฎีและการบูรณาการน าไปใช้ 
   ๕) ประเมินจากการน าเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem  based     

Learning  

๓. ทักษะทางปัญญา(Cognitive Skills) 

๓.๑ ผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา 
     ความรับผิดชอบหลัก 
    ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางการสอนสังคมศึกษาเชิงพุทธอย่างเหมาะสม  
    ๓) สามารถประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
สอนสังคมศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

  ความรับผิดชอบรอง 
    ๒) สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สังเคราะห ์
และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
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    ๔) สามารถตัดสินใจเรื่องท่ีซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ   

๓.๒ กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญา 
    ๑) ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาในรูปแบบอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีทักษะทาง
ปัญญา 
    ๒) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  
    ๓) เน้นการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้  
    ๔) การอภิปรายกลุ่ม และวิเคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอผลงาน 

 ๕) การสอนแบบ  Problem  based Learning  
๓.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

    ๑) วัดการแสดงออกทางการกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และวัดผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    ๒) วัดจากการสังเกต ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และการใช้ทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาอย่างมีเหตุผล 
    ๓) สังเกตพฤติกรรมในการใช้เนื้อหาและข้อมูลในการน าเสนองานการน าเสนอผลงาน การอธิบาย การ
ถามและตอบคาถาม  
   ๔) การโต้ตอบสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
   ๕) การอภิปรายกลุ่ม  

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 

๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ความรับผิดชอบหลัก 
          ๓) สามารถทางานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับผู้ร่วม      
          ๔) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในองค์กร บริหารการทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่มงาน 

 ความรับผิดชอบรอง 
          ๑) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง ในการพัฒนาความรู้ของตนเอง 
องค์กร และสังคม  

        ๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาองค์กร แก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางท่ีเหมาะสม  
          ๕) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๒ กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
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       ๑) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  
       ๒) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นา ผู้ตาม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานเป็นทีมและการทางานวิจัย  
      ๓) ฝึกฝนการทากิจกรรมเพ่ือสังคม และการวางตัวที่เหมาะสมตามกาลเทศะ  
      ๔) ฝึกฝนการประสานงานกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา  

๔.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๑) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
     ๒) สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามท่ีดี ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่ืน  
     ๓) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอผลงาน การ
ทางานวิจัย และการร่วมทากิจกรรมเพ่ือสังคม  
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 
    ความรับผิดชอบหลัก 

 ๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือประกอบการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์
รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร  
    ความรับผิดชอบรอง 

 ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปัญหาที่ส าคัญ  และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาและสังคมศึกษาเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
  ๒) สามารถสื่อสารด้านการพูด การอ่าน การเขียนการนเสนอ สื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวง
วิชาการ วิชาชีพและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ใช้ทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

๕.๒ กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ๑) จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งด้านการวิเคราะห์ การวิจารณ์  
      ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และการนาเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน  

    ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีประกอบการค้นคว้า
และการทาวิทยานิพนธ์ 

๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ๑) การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ  
    ๒) การทางานวิจัย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันตอนการเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงาน  

  ๓) ประเมินจากรายงาน อภิปราย และรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเล่ม 
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  ๔) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรายอย่างมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๖.๑ ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการจัดการเรียนรู ้
       วิชาชีพครูเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้บุคคลเกิดการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูนั้นต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้นนิสิตวิชาชีพครูสาขาวิชาสังคม
ศึกษาต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้  

    ความรับผิดชอบหลัก 
         ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผล
การเรียนรู้  
         ๒) สามารถบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การวัดผล ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมต้องการ  
         ๓) เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  

    ความรับผิดชอบรอง 
         ๔) ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนการบันทึกและการรายงานผลการ
เรียนรู้  

๖.๒ กลยุทธ์ในการสอนที่ใช้ในการพัฒนาด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
      อาจารย์ผู้สอนควรใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดกระบวนการดังนี้  
       ๑) การเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning)  
       ๒) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
       ๓) การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือ มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนสังคมศึกษา หน้า ๓๐ โครงงาน (Project-based Learning)  
       ๔) การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model)  
       ๕) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Action-based Learning)    
       ๖) การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning)   ) 

๕.๓ กลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
      การวดัและประเมินผลต้องใช้วีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น การ

ทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน/โครงงาน/ชิน้งาน/แฟ้มสะสมผลงาน และบนัทึกการเรียนรู้ 
(Learning Log) 

 
 
 



9 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง 
บรรยาย/
ปฏิบัติ 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

 
 

๑-๒ 

- แนะน ารายวิชา/วิธีการ
เรียน/การวัดและ
ประเมินผล 

- แนะน าตัวของผู้บรรยาย
และผู้เรียน             

                
                 บทที่ ๑  

สัมมนาวิเคราะห์และบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร 

 

 
 
 
 

๖ 

- แนะน าหลักการเรียน 
และวิธีการสอน 
- บรรยาย/อภิปราย โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยี 
-PowerPoint 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

 
๓-๔ 

บทที่ ๒ 
สัมมนาวิเคราะห์และบูรณาการ
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 

 
๖ 

   

- ผู้บรรยายและนิสิต 
บรรยาย/อภิปราย/
เสวนา โดยใช้สื่อสื่อ
เทคโนโลยี 
-PowerPoint 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

 
 

๕-๖ 

บทที่ ๓ 
สัมมนาวิเคราะห์การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ สื่อ การวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
๖ 
 

-ผู้บรรยายและนิสิต 
บรรยาย/ร่วมอภิปราย
และเสวนาภาพรวม  
-สรุปเนื้อหา  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
-PowerPoint 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

 
 
 

๗-๘ 

บทที่ ๔  
สัมมนาการผลิตสื่อออนไลน์บูรณา
การกับศาสตร์การสอนสังคมศึกษา 

 

 
๖ 
 
 

- ผู้บรรยายและนิสิต
น าเสนอเนื้อหา 
-วิทยากรบรรยาย 
-สรุปเนื้อหา  
-โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
-PowerPoint 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

 
๙-

บทที่ ๕ 
ศึกษาการปฏิบัติการสอนสังคม

๑๒ 
 

ผู้บรรยายและนิสิต ร่วม
วิเคราะห์/อภิปราย 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกมุาลย์ และ 
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๑๒ ศึกษาในสถานที่จริง  -สัมมนาร่วมระหว่าง
นิสิตวิทยากร  
-สรุปเนื้อหา  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 
-PowerPoint 

ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

๑๓-
๑๕ 

บทที่ ๖ 
สัมมนาวิเคราะห์ถอดบทเรียนและ

สรุปจากการศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานที่จริง  

 
๖ 

- ผู้บรรยายและนิสิต 
ร่วมวิเคราะห์และ
อภิปราย 
-น าเสนองานกลุ่ม  
- ร่วมกันสรุป โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
-PowerPoint 

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส พร้อมด้วย
วิทยากรร่วม 
 

๑๖   สรุปและทบทวนเนื้อหา  สรุปโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
และเอกสารประกอบ

บรรยายรายวิชา  

อาจารย์ ดร.ปาณ
จิตร  สุกุมาลย์ และ 
ผศ.ดร.ประยูร แสง
ใส  
 

๑๗ สอบปลายภาค ๓       แบบทดสอบ  

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑  - ทดสอบปลายภาค ๘ – ๑๔ 
๑๕ 

๓๐ % 

๒  - ตรวจผลงานศึกษาค้นคว้าและ
น าเสนอ 
- ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

ตลอด 
ภาคเรียน 

 ๑๐ % 
 

๒๐% 
๓  - ประเมินจากการมีส่วนร่วม

กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 
- ประเมินความรับผิดชอบ 
ความตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคเรียน 

 ๒๐% 
 

 ๒๐% 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
    กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔.  
            พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยธรรมสภา, ๒๕๕๑. 
    จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์. ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
            มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, นนทบุรี : หจก.นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๒. 
    พระครูโสภณพุทธิศาสตร์. หลักการและปรัชญาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  
            โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
    ชนันภรณ์ อารีกุล. การวิจัยทางสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๑. 
    ทิศนา  แขมมณี. ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
            พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  
    พระธรรมปิฏก, (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน.  กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๔. 
    พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตตุโต). พุทธธรรมกับสังคม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒. 
    ประณาท  เทียนศรี. การสอนสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ระดับประถมศึกษา.  
             กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
    สมัคร บุราวาท. พุทธปรัชญามองพุทธศาสนาด้วยทรรศนะทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
            ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๙. 
    สาโรช บัวศรี. พุทธปรัชญาการศึกษาในทรรศนะศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี. บทความวิชาการ 
             ,กรุงเทพมหานคร : (ออนไลน์) http://www.gotoknow.org. ๒๕๕๗. 
    สิริวรรณ  ศรีพหล. การจดัการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
           วัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 
    สุคนธ์ สินธพานนท์. ครูยุคใหม่กับการจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา 4.0, กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ 
            แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. 
    สุวิทย์ มูลค า,อรทัย มูลค า. 21วิธีจัดการเรียนรู้: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด.พิมพ์ครั้งที่ 4,  
            กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๔๕. 
    สุพัตรา  สุภาพ. ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  
           จ ากัด, ๒๕๔๙.  
    สุเทพ  สุวีรางกูร. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,๒๕๕๔. 
        

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    จ านง อดิวัฒนสิทธิ์. สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, กรุงเทพมหานคร :  
          โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
    คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. มนุษย์กับสังคม. (ฉบับปรับปรุง),  
            กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
    พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดี. สร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ 

http://www.gotoknow.org/
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           หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐. 
    พระเทพปวรเมธี. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคม 
           อาเซียน : จากการวิจัยสู่การปฏิบัติ. พระนครศรีอยุธยา : อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
           ลงกรณราช, ๒๕๖๒. 
   พระมหาสุทิตย์ อาภากโร,และคณะ. การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักค า 
          สอนของพระพุทธศาสนา. พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
           ลงกรณราช, ๒๕๕๘. 
   จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์, กรุงเทพมหานคร :  
          โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความ

คิดเห็นจากนิสิตได้ดังนี้ 
 - การสนทนากลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 - ข้อเสนอแนะผ่าน  Web Board  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - การสังเกตการสอนของผู้สอน 
 - ผลการเรียนและผลการน าเสนองานของนิสิต 
 - การสรุปผลการสอนและประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - ผลการท าวิจัย 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากการ
อภิปราย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
๕. การด าเนินการทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก  ๑  ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
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ตามข้อ ๔ 
 - เปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้    
นิสิตมีมุมมองในเรื่องการบูรณาการความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์  หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการต่างๆ  
 
        อาจารย์ประจ ารายวิชา   อาจารย์ ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์  และ ผศ.ดร.ประยูร  แสงใส 
                          ลงชื่อ _______________วันที่รายงาน   ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิทยา  ทองดี)    
   ผู้อ านวยการหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                        ลงชื่อ __________________วันที่รับรายงาน ๑๕  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 


