
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตขอนแก่น คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา  ๒๐๓  ๓๐๗ วิทยาการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา 
(Science of Social Studies Learning Management) 

๒.  จ านวนหน่วยกิต  ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๒ หน่วยกิต (๑-๒-๓) 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    ๓.๑ หลักสูตร  หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
     ๓.๒ ประเภทวิชา วิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช 
 อาจารย์ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช 
                                                    อาจารย์สริญญา มารศรี 
                                                      
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน  
     ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๓ 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 
๗.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)  / (ถ้ามี)  

-ไม่มี- 
๘.  สถานที่เรียน  
     สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙.  วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด     

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจความหมาย ความส าคัญ ความมุ่งหมาย และทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาสมัยใหม่ 

๑.๒ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑.๓ เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได ้
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๑.๔ เพ่ือให้นิสิตสามารถจัดการเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในชั้นเรียนได้             

๑.๕ เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้และวิธีการการจัดการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทชุมชนได ้

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๒.๒ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

 

หมวดที ่๓  ส่วนประกอบของรายวิชา 

 ๑.  ค าอธิบายรายวิชา 

 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสมัยใหม่ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์แบบเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสังคม
ศึกษาเพ่ือสอดคล้องบริบทชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

  ๑๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา - - ฝึกปฏิบัติ ๓๐  ช่ัวโมง 
- มีการศึกษาดูงานและร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 

 ๔๕ ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

 - อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งรูปแบบการให้ค าปรึกษาผ่าน โปรแกรม Social Media ต่างๆ เช่น 
Facebook Line กลุ่มวิชาและไลน์ของผู้บรรยาย  
 - จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
นิสิตทีมี่ต้องการ) 
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หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต  
 

รายวิชา 
คุณธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๐๓ ๓๐๗  
วิทยาการ
จัดการเรียนรู้
ทางสังคมศึกษา  

                       

๑. รายละเอียดพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
๒) ด้านความรู้ 
๒.๑) ผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ 

๒.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

๒.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ 

 (๑) มีความรอบรู้ในลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้
เพ่ือจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้การ
วัดประเมินการศึกษาและการ
เรียนรู้การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
และภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครูทักษะการนิเทศและ
การสอนงาน ทักษะเทคโนโลยี
และดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิจัยและวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความ

(๑) การจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีสรรสร้างนิยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
(๒) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(Inquiry-Based Learning) 
(๓) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based 
Learning) 
(๔) การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) โดยบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกชั้นเรียนและ
เรียนร่วมกันในชั้นเรียน  
(๕) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) 
(๖) การเรียนรู้โดยบูรณาการการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning : WIL) 

(๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากการน าเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
(๔) วัดและประเมินจากการทดลองสอน
ในสถานการณ์จ าลอง 
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เข้าใจในการบูรณาการความรู้
กับการปฏิบัติจริงและการบูร
ณาการข้ามศาสตร์ อาทิ 
การบูรณาการการสอน (TPCK) 
การสอนแบบ STEM ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑) ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา 

๓.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

๓.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (๓) สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการท าวิจัยและ
สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

(๑) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน (Research-Based 
Learning) 
(๒) การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order 
Thinking skills) 
(๓) การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-
Directed Learning) 
(๔) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์
แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
(๒) วัดและประเมินจากการน าเสนอ
รายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

๖) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) ผลการเรียนรู้ด้านวิธี
วิทยาการจัดการเรียนรู้ 

๖.๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

๖.๓) กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

 (๓) จัดกิจกรรมและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างาน
ในสถานการณ์จริง ส่งเสริม
การพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยบูรณาการความรู้ใน
เนื้อหาวิชาเฉพาะผนวกวิธีสอนกับ
เทคโนโลยี (Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPCK) 
(๒) การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(๓) การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
(Experience-Based Approach) 

๑) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
(๒) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากการน าเสนอ
โครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
(๔) วัดและประเมินจากการทดลองสอน
ในสถานการณ์จ าลอง 
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สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่
อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

 
หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห ์ หัวข้อ/รายละเอียด ทฤษฎ ีปฏิบัต ิ
กิจกรรมการเรียน 

การสอนและสื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๑ ชี้แจง 
     - สังเขปรายวิชา 
     - แผนจัดการเรียนการสอน 
     - การศึกษาและแหล่งค้นคว้า 
     - แนวทางการวัดผลประเมิน 

๑  กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
สื่อการสอน 
- Power Point 
การวัดประเมินผล 
-ถาม-สังเกต 

ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 

๑-๒ บทที ่๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางสังคม
ศึกษา 
    ๑.๑  ความน า 
    ๑.๒  ความหมายของวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๓  ความส าคัญของวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๔  จุดมุ่งหมายของการสอนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๑.๕  ประโยชน์ของวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๖  ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาสมัยใหม่ 
    ๑.๗  ปัญหาการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา 
    ๑.๘  สรุปท้ายบท 

๒ ๓ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
- การค้นคว้ารูปแบบการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- เว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้
ทางสังคมศึกษา 
การวัดประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และ
การโต้ตอบในชั้นเรียน 

 ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 

 

 

 



หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๖ 

๓ บทที่ ๒  หลักสูตรกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๑  ความน า 
     ๒.๒  ขอบข่ายเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา 
     ๒.๓  จุดมุ่งหมายของวิชาสังคม
ศึกษา 
     ๒.๔  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๕  วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๒.๖  สรุปท้ายบท 

๑ ๒ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
- การค้นคว้ารูปแบบการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- เว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้
ทางสังคมศึกษา 
การวัดประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ และ
การโต้ตอบในชั้นเรียน 

อาจารยส์ริญญา 
มารศร ี

๔-๕ บทที่ ๓ แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา 
    ๓.๑  ความน า 
    ๓.๒ ความหมายแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๓.๓ ความส าคัญแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๓.๔ ประเภทแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๓.๕ ประโยชน์แบบเรียนวชิาสังคม
ศึกษา 
    ๓.๖ วิเคราะห์แบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
    ๓.๗  สรุปท้ายบท 
 

๒ ๔ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
- ศึกษาแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 
- แบ่งกลุ่มการเรียนรู้
แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา 
การวัดประเมินผล 
- การน าเสนอ สรุป 
อภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

อาจารยส์ริญญา 
มารศร ี

๖-๗ บทที่ ๔ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาสมัยใหม่ 
    ๔.๑  ความน า 
    ๔.๒  ความหมาย 
    ๔.๓  ประเภทการจัดการเรียนรู้ 
    ๔.๔  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
สมัยใหม่ 

๒ ๔ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
- แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบการ

ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 



หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๗ 

           - รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
        - การจัดการเรียนรู้แบบ PLC 
        - การจดัการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน 
        - การจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน 
        - การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน 
    ๔.๕  แนวโน้มการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาในอนาคต 
    ๔.๖  สรุปท้ายบท 
 

เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power Point 
การวัดประเมินผล 
- อภิปรายพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘-๑๐ บทที่ ๕ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทางสังคมศึกษา 
    ๕.๑  ความน า 
    ๕.๒  ความหมาย 
    ๕.๓  ประเภทของแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
    ๕.๔  โครงการสอน 
    ๕.๕  แผนการจัดการเรียนรู้ 
    ๕.๖  เทคนิคและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
    ๕.๗  การวิเคราะห์และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
           - การวิเคราะห์และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ตาม
หลักสูตร 
           - การวิเคราะห์และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
    ๕.๘  สรุปท้ายบท 
 

๓ ๖ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความคิดเห็นภายใน
ห้องเรียน 
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ตัวอย่างโครงการสอน 
- ตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- ตัวอย่างสื่อและกิจกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
การวัดประเมินผล 
- การน าเสนอ สรุป 
อภิปรายพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
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๑๑ บทที่ ๖ การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
    ๖.๑  ความน า 
    ๖.๒  ความหมาย 

๑ ๒ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- ฝึกการสร้างข้อสอบ 
- ฝึกการสร้างแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ 

ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 



หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๘ 

    ๖.๓  เกณฑ์การประเมินผลทางสังคม
ศึกษา 
    ๖.๔  วธิีการวัดและประเมินผลทาง
สังคมศึกษา 
    ๖.๕  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล
การศึกษา 
    ๖.๖  การสร้างข้อสอบ 
    ๖.๗  การสร้างแบบสอบถาม 
    ๖.๘  สรุปท้ายบท 
 

สื่อการสอน 
- Power Point 
- ตัวอย่างโครงการสอน 
- ตัวอย่างข้อสอบ 
- ตัวอย่างแบบสอบถาม 
การวัดประเมินผล 
- การสร้างข้อสอบ 
- การสร้างแบบสอบถาม 

๑๒ บทที่ ๘ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑  
    ๘.๑  ความน า 
    ๘.๒  ความหมายของการจัดกิจกรรม 
    ๘.๓  ความส าคัญของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    ๘.๔  ความส าคัญของกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนต่อสถานศึกษา   
    ๘.๕  เป้าหมายการจัดกิจกรรม    
    ๘.๖  รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน       
    ๘.๗  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
    ๘.๘  บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
    ๘.๙  ขั้นตอนการด าเนินการจัด
กิจกรรม  พัฒนาผู้เรียน 
    ๘.๑๐  การประเมินผลกิจกรรม 
    ๘.๑๑  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
    ๘.๑๒  สรุปท้ายบท 
 

๑ ๒ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- แบ่งกลุ่มออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
สื่อการสอน 
- Power Point 
- ตัวอย่างโครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑  
การวัดประเมินผล 
- การออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 
๒๑ 

อาจารยส์ริญญา 
มารศร ี

๑๓-๑๕ บทที่ ๙ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สังคมในสถานการณ์จ าลอง 
    ๙.๑  ความน า 
    ๙.๒  ลักษณะครูสอนสังคมศึกษา 
    ๙.๓  หลักการ วิธีการปฏบิัติการสอน 
    ๙.๔  การเตรียมตัวก่อนการสอน 
    ๙.๕  เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 

๓ ๖ กิจกรรมการสอน 
- บรรยาย  
- อภิปราย 
- การทดลองสอนวิชาสังคม
ศึกษาในสถานการณ์จ าลอง 
สื่อการสอน 
- Power Point 

-ผศ.อนุสรณ์ นาม
ทะราช 
-อาจารย์สริญญา 
มารศร ี



หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) คณะครุศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น หน้า ๙ 

    ๙.๖  ทักษะการอธิบาย 
    ๙.๗  ทักษะการเร้าและแปรเปลี่ยน
ความสนใจ 
    ๙.๘  ทักษะการใช้ค าถาม 
    ๙.๙  ทักษะการเสริมก าลังใจ 
    ๙.๑๐  ทักษะการใช้สื่อการสอน 
    ๙.๑๑  ทักษะการสรุปบทเรียน 
    ๙.๑๒  ทักษะการควบคุมชั้นเรียน 
    ๙.๑๓  สรุปท้ายบท 
 

- คลิปตัวอย่างวิดีโอการ
สอนสังคมศึกษาจาก 
Youtube, DLTV  
การวัดประเมินผล 
- ทักษะการสอนใน
สถานการณ์จ าลอง 

 รวมจ านวน ๑๕ ๓๐ ชั่วโมง  

 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรร
มที่  ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  

ก าหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

๑ ความรู้จากการศึกษาและการ
วิเคราะห์จากการท างานกลุ่ม งานมอบหมาย ๒-๘ ๒๐% 

๒ ความรู้ การทดสอบย่อยในชั่วโมง ๙-๑๕ ๒๐% 
๓ ความรู้  สอบปลายภาค ๑๖ ๔๐% 

๔ ความรับผิดชอบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

การสังเกตพฤติกรรม/การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน/
การท างานกลุ่ม/การเสนอผลงาน/
การลงพ้ืนที่ในชุมชน 

ตลอดภาค
การศึกษา ๒๐% 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของ
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. ๒) 

 

๒.๑  สรุปการประเมินผลรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกได้ดังนี้ 
        ๒.๑.๑  ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ ๕๐ แบ่งตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้ 

        - การเข้าชั้นเรียน/การร่วมกิจกรรมฯลฯ  ร้อยละ ๑๐ 
        - การถามและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้                      ร้อยละ ๑๐ 

          - ฝึกเขียนแผน/การส่งงานตามกรอบเวลา  ร้อยละ ๑๐ 
        - น าเสนองานมอบหมาย/สอนในชั้นเรียน  ร้อยละ ๒๐ 

  ๒.๑.๒  ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ ๕๐ แบ่งตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้ 
           - เอกสารรูปเล่มรายงาน/แผนการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ ๒๐ 
           - สอบปลายภาค (ทฤษฎี)    ร้อยละ ๓๐ 
      รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน 
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หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียน  
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
 อนุสรณ์ นามทะราช.  การสอนสังคมศึกษา. ขอนแก่น; มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๒.  
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ไกรนุช ศิริพูน.  ความเป็นครู.  กรุงเทพฯ :  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ๒๕๓๑. 
     ขัตติยา กรรสูตร.  นโยบายสังคม.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์,  ๒๕๒๖. 
     คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  วิธีการสอนสังคม.  นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช      
                  ,ม.ป.ป.. 
 น้อมฤดี จงพยุหะ. คู่มือการเรียนวิชาการสอนสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร :   
                   โรงพิมพ์การสยาม, ๒๕๑๕ 
     บุญชม ศรีสะอาด,รศ.ดร..  การพัฒนาการสอน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, ๒๕๔๑. 
     ชาญชัย ศรีไสยพชร.  ทักษะและเทคนิคการสอน.  กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร, ๒๕๓๘. 
     ญาดาพนิต พินกุล,ผศ.  หลักการสอน.  กรุงเทพฯ: วีระวิทยาพนธ์,  ๒๕๓๙. 
     ทิศนา แขมณี, รศ.ดร..  ศาสตร์การสอน.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
     เทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พระ.  เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม,    
                   ๒๕๓๐. 
 นาตยา แสงไทย,ผศ.ดร..  ยุทธวิธีการสอนสังคม.  กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,๒๕๔๑. 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,รศ.ดร..  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ :  สหมิตรออฟเซทกรพิมพ์,         
                   ๒๕๒๑. 
 พนัส หันนครินทร์,รศ.ดร..  การมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๔. 
     รุ่งทิวา จักรกร.  วิธีการสอนทั่วไป.  กรุงเทพฯ :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,    
                  ๒๕๒๗. 
 รัศมี ภิบาลแทน,ผศ.ดร..  พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา.  กรุงเทพฯ : ฝ่ายต าราและอุปกรณ์    
                  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๘. 
 วิชัย ดิสสระ, รศ.ดร..  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพฯ :  สุวีรยาสาสน,์ ๒๕๓๕. 
     วชิาการ,กรม. กระทรวงศึกษาธิการ.  คู่มือสังคมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๐   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๒    
                  กรุงเทพมหานคร  :  รุ่งเรืองสาสล์การพิมพ์,๒๕๒๐ 
     เฉลียว กาละเวก. การสอนสังคมศึกษา. กรุงเทพฯ.:  โอเดียนส์, ๒๕๒๐ 
     ศึกษาธิการ,กระทรวง. คู่มือกาใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑.  กรุงเทพมหานคร :   
                  จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๑ 
     สโุขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.  เอกสารการสอนชุดวิชาวิวัฒนาการเมืองไทย หน่วยที่ ๑- ๒. พิมพ์    
                  ครั้งที่ ๒.  นนทบุรี:  สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช, ๒๕๓๔. 
      .....................เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สาขาศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
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      สุจินต ์วิศวธีรานนท,์สุมนทิพย์  บุญสมบัติ.  พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา.  นนทบุรี :มหาวิทยาลัย   
                  สุโขทัยธรรมธริาช, ม.ป.ป. 
      สุนทร โคตรบรรเทา, ดร.  เทคนิคการสอนครบวงจร. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคซั่น, ๒๕๓๕. 
      สุมิตร คุณากร,ดร. หลักสูตรและการสอน.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชวรการพิมพ์  ๒๕๑๘ 
      สุนทร สุนันท์ชัย.  เทคนคิและวิธีสอนสังคมศึกษา.  พระนคร :  อักษรเสรี, ๒๕๑๔ 
      สุรินทร์ สรสิริ และด ารง  มัธยมนันทน์.  วิธีสอนสังคมศึกษา   พระนคร :   โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๑๕ 
      อมร โสภณวิเชษฐ์และกวี อิศริวรณ ดร. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส.๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา   
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕,  กรุงเทพฯ, ส านักพิมพ์วัฒนาพาณิช จ ากัด:  ๒๕๒๕.     
      วิชัย วงศ์ใหญ่,. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ.  สุวรีิยาสาส์น,     
                  กรุงเทพฯ: ๒๕๓๗ 
 สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า. เรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ.  กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย.: ๒๕๔๔. 
     อารีย์ พันธ์มณี.  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ, ต้นอ้อ ๑๙๙๙: มปพ. 
๓.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
   
             หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
  ๑.๑ ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้บรรยายอธิบายให้นิสิตเข้าใจถึงการปรับปรุงของ
รายวิชานี้จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์จากข้อคิดเห็นของนิสิตต่อการพัฒนา
ของรายวิชา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนารายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา 
       ๑.๒ ให้นิสิตประเมินพัฒนาการของตนเองโดยการเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวลความคิด
และการวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้ 
       ๑.๓ ส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ
ประเมิน On line ของมหาวิทยาลัย 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

๒.๑ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนปลายภาค  
๒.๒ อาจารย์ผู้บรรยายมีการประเมินการสอนด้วยตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และท ารายงานสรุป

พัฒนาการทั้งบุคลิกภาพและแนวความคิดของนิสิต ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/
ปรับปรุงของรายวิชา 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
       ๓.๑ การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อุปสรรค 
แนวทาง แก้ไขเม่ือสิ้นสุดการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
      ๓.๒ การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ 
      ๓.๓ การแจกแบบสอบถาม เพ่ือให้นิสิตได้ตอบและแสดงความคิดเห็นสะท้อนแนวคิดถึงการสอนและ
การพัฒนาตนเองของนิสิต 
     ๓.๔ ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุ่นต่อไป 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
       ๔.๑ ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้ส านักทะเบียนและประมวลผล 

๔.๒ จัดประชุมคณาจารย์เพื่อออกข้อสอบร่วมกับการพัฒนาข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐาน 
๔.๓ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลในรายวิชาเพ่ือการทดสอบ 
๔.๔ อาจให้มีกรรมการทดสอบ และการสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผู้เรียน 
๔.๕ เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในรายวิชา ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
๔.๖ อาจจัดท าข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชา หรือสถานบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
๔.๗ ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานข้อสอบ 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
๕.๑ น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผล

และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 
๕.๒ น าข้อคิดเห็นของนิสิตจากข้อ ๑ มาประมวล เพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง วิธี

การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถนที่ ผลจากการประมวลจะ
น าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

๕.๓ น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้อ ๒ มาจัดกลุ่มเทียบเคียงกับข้อคิดเห็นของนิสิต เพื่อ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้ทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละเนื้อหา 

 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
     (อาจารย์สริญญา มารศรี) 

      บรรยายรายวชิา 

     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 

ลงชื่อ............................................... 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช) 
      ผู้รับผิดชอบรายวิชา/บรรยายรายวิชา 

     วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................. 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช)  

        ประธานหลักสูตร/ผู้พิจารณา 

       วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 


