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คํานํา 

 

 ในการศึกษาชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา  สิ่งแรกท่ีนักศึกษาควรจะ

ปฏิบัติก็คือ ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาของชุดวิชาใหเขาใจ  เพราะแผนกิจกรรมการศึกษาจะทําให

นักศึกษาไดทราบถึงขอบขายของชุดวิชา  งานท่ีจะตองทํา และกําหนดนัดหมายตาง ๆ  นักศึกษาจะตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัดและอยางเต็มความสามารถ ซ่ึงจะทําใหบรรลุผลในการศึกษาชุดวิชาเปนอยางดี 

 

คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา 

                  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

สารบัญ 

    หนา 

 

คํานํา 

ปฏิทินการศึกษา            4 

1.  รายละเอียดชุดวิชา           5 

1.1 คําอธิบายชุดวิชา           5 

1.2 วัตถุประสงค           5 

1.3 รายชื่อหนวยการสอน          6 

1.4 โครงสรางเนื้อหาชุดวิชา          7 

2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา           8 

      2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา                             8 

      2.2  วิธีการศึกษา           9 

      2.3  การสัมมนาเสริม                    11 

      2.4  การประเมินการศึกษา         12 

3.   รายละเอียดของงาน          13 

      3.1  ชิ้นงาน                     13 

      3.2  การสงงาน          17 

      3.3  การเตรียมนําเสนอผลงาน                   18 

 

ภาคผนวก                                    19 

      แบบฟอรมใบปะหนาชิ้นงาน                   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
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15  มีนาคม  2561  วันแรกของการศึกษาภาค  2/2560 
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      (เวลา 13.30  -  16.30  น.) 

 

 

 หมายเหตุ วนัสมัมนาเสรมิ/เขม้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้   โปรดตรวจสอบกาํหนดการ

สมัมนาเสรมิ/เขม้ ทาง website สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ หรอืสอบถามไดท้างโทรศพัท ์เบอร ์02-504-8505-6 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 

22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 

1.1  คําอธิบายชุดวิชา 

ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีการทางสังคมศาสตร การประยุกตใชใน

การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาท่ีสอดคลองกับ

พลวัตของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเรียน  การ

บริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาท่ีสอดคลองกับจิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาการใชนวัตกรรม 

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูสังคม

ศึกษา การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา การพัฒนาความเปนครูสังคมศึกษาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ 

 

1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1  เพ่ือใหมีความเขาใจปรัชญา ธรรมชาติ โครงสราง เนื้อหาสาระ และวิธีการทาง

สังคมศาสตร ท่ีสัมพันธกับการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 

1.2.2  เพ่ือใหสามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสังคมศึกษาท่ีสอดคลองกับ

พลวัตของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผูเรียน 

1.2.3  เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาท่ีสอดคลองกับจิตวิทยา

การศึกษา 

1.2.4  เพ่ือใหสามารถพัฒนาการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรูสังคมศึกษา 

1.2.5  เพ่ือใหสามารถใชกระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยทาง

การศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรูและการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา 

1.2.6  เพ่ือใหมีความเปนครูสังคมศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศ 
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1.3  รายช่ือหนวยการสอน 

หนวยท่ี 1   สังคมศาสตรและสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 2  ภูมิศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 3  เศรษฐศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 4   ประวัติศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 5   จริยศาสตร จริยธรรม และคุณธรรม : การประยุกตใชในการเรียนการสอน 

               สังคมศึกษา 

หนวยท่ี 6   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 7   รัฐศาสตรและนิติศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 8   สิ่งแวดลอมศึกษา: การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 9   พลวัตหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 10  การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 11  รูปแบบและกลยุทธในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 12  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 13  การประเมินผลและการวิจัยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 14  การบริหารจัดการชั้นเรียนในหองเรียนสังคมศึกษา 

หนวยท่ี 15  การพัฒนาครูสังคมศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 1.4  โครงสรางเนื้อหาของชุดวิชา 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดของ 

สังคมศาสตร 

กับสังคมศึกษา 

หนวยที่  1 สังคมศาสตรและสังคมศึกษา 

 

หนวยที่  2 ภูมิศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอน 

               สังคมศึกษา 

หนวยที่  3 เศรษฐศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอน 

               สังคมศึกษา 

หนวยที่  4 ประวัติศาสตร: การประยุกตใชในการเรียนการสอน 

               สังคมศึกษา 

หนวยที่  5 จริยศาสตร จริยธรรม และคุณธรรม: การประยุกตใช 

               ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยที่  6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: การประยุกตใชใน 

               การเรียนการสอนสังคมศึกษา 

หนวยที่  7 รัฐศาสตรและนิติศาสตร: การประยุกตใชในการเรียน 

               การสอนสังคมศึกษา 

หนวยที่  8 ส่ิงแวดลอมศึกษา: การประยุกตใชในการเรียน 

               การสอนสังคมศึกษา 

 

สังคมศาสตรกับ 

การประยุกตใช 

ในการเรียน 

การสอน 

สังคมศึกษา 

หนวยที่    9   พลวัตหลักสูตรสังคมศึกษา 

หนวยที่  10   การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัด 

                  การเรียนรูสังคมศึกษา 

หนวยที่  11   รูปแบบและกลยุทธในการเรียนการสอนสังคมศึกษา   

หนวยที่  12   ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

                  วิชาสังคมศึกษา 

หนวยที่  13   การประเมินผลและการวิจัยการเรียนการสอน 

                  สังคมศึกษา   

หนวยที่  14   การบริหารจัดการชั้นเรียนในหองเรียนสังคมศึกษา   

หนวยที่  15   การพัฒนาครูสังคมศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ 

22754   

สารัตถะและ

วิทยวิธีทาง

สังคมศึกษา 

การพัฒนา

หลักสูตรและการ

เรียนการสอน

สังคมศึกษา 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 

ในการศึกษาชุดวิชา  22754   สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา ซ่ึงเปนวิชาเฉพาะของ

วิชาเอกสังคมศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 

ไดกําหนดวิธีการศึกษาชุดวิชาจากสื่อการศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 

1. แผนกิจกรรมการศึกษา 

2. แนวการศึกษา 

3. ประมวลสาระชุดวิชา 

4. การสัมมนาเสริม 

สื่อการศึกษาตาง ๆ เหลานี้จะมีท้ังท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาดวยตนเอง และการเขากลุมสัมมนา  

ซ่ึงจะขอแนะนําวิธีการศึกษา เพ่ือเปนแนวใหนักศึกษาปฏิบัติดังตอไปนี้ 

2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

ระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปน

ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)  ซ่ึงการเรียนการสอนตามระบบนี้ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 

ท่ีวา การเรียนรูนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด ก็ยอมได มิไดจํากัดอยูท่ีเวลา สถานท่ี และโอกาส  ดังนั้น 

ในการเรียนการสอนระบบนี้นักศึกษาจะตองศึกษาหาความรูและทําความเขาใจจากสื่อตาง ๆ  

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหอยางมีระบบคือ นักศึกษาจะตองกําหนดข้ันตอน เวลาท่ีจะใชในการศึกษาวา

ควรจะเปนอยางไร และท่ีสําคัญนักศึกษาจะตองมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและบังคับ

ตนเองใหศึกษาและกระทํากิจกรรมตามท่ีกําหนดใหอยางครบถวน ซ่ึงในการนี้นักศึกษาจะตองเตรียมตัว 

และจัดสภาพแวดลอมของตัวนักศึกษาเองใหเอ้ือตอการศึกษาดังนี้ 

2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา  โดย

ประมวลกิจกรรมท่ีจะตองปฏิบัติในระยะเวลาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาดวยตนเองตลอดภาคการศึกษาท่ี  

2/2560 ตั้งแตวันท่ี  15  มีนาคม  2561  ถึง  20  กรกฎาคม  2561  ซ่ึงกิจกรรมท่ีจะตองวางแผนปฏิบัติ

ไดแก 

-   ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา  22754   สารัตถะและ

วิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา  จํานวน  14  ชั่วโมง / สัปดาห 

-  ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด 

-   วางแผนเขารบัการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขมตามวัน เวลา ท่ีกําหนดให 

-  ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลอ่ืน 

2.1.2  จัดสภาพแวดลอมทางการเรียน  นักศึกษาควรคํานึงถึงเรือ่งการจัดสภาพแวดลอม

ทางการเรียน ท้ังนี้เพราะสภาพแวดลอมทางการเรียนท่ีเหมาะสมจะสงผลใหนักศึกษาเรียนชดุวชิานี้ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงนักศึกษาสามารถดําเนินการไดโดยลองสํารวจตนเองวา นักศึกษาจะสามารถเรียนรูไดดี
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ท่ีสุด โดยวิธีการใด ในสภาพการณใด แลวพยายามจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ก็จะทําใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดเปนอยางดี 

 

2.2  วิธีการศึกษา 

เพ่ือใหการเรียนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรศึกษาประมวลสาระชุดวิชา ซ่ึงเปน

เอกสารท่ีบรรจุเนื้อหาสาระของแตละหนวยการสอนอยางละเอียด โดยศึกษาควบคูกับแผนกิจกรรม

การศึกษาและแนวการศึกษา ซ่ึงจะมีลําดับการศึกษาข้ันตอนตอไปนี้ 

2.2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาในสวนท่ี  1  รายละเอียดชุดวิชา  และสวนท่ี  

2  วิธีการศึกษาชุดวิชา 

2.2.2   ศึกษาประมวลสาระชุดวิชากับแนวการศึกษาควบคูกันไป ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) ศึกษาแผนผังแนวคิด แผนการสอนประจําหนวย และทําแบบประเมินผล 

 ตนเองกอนเรียน พรอมท้ังตรวจคําตอบจากแบบเฉลยในแนวการศึกษา 

2) ศึกษาแผนการสอนประจําหนวย และแผนการสอนประจําตอน 

ท้ังจากประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษา 

3) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระของแตละเรื่องในประมวลสาระ 

ชุดวิชา พรอมท้ังศึกษาจากสาระสังเขปของแตละหัวเรื่องท่ีปรากฏ 

ในแนวการศึกษา 

4) ปฏิบัติกิจกรรมท่ีปรากฏในทายเรื่องแตละเรื่องในแนวการศึกษา พรอมท้ัง

ตรวจสอบคําตอบจากแนวตอบไปดวย 

5) ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน ภายหลังจากศึกษาเนื้อหาในหนวย 

นั้น ๆ จบแลว 

2.2.3  ทํากิจกรรมตามงานท่ีคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชากําหนด 

รายละเอียดของงานสวนท่ี  3  ของแผนกิจกรรมการศึกษา 

2.2.4  ปฏิบัติตามตารางการเรียนท่ีกําหนดให  ดังนี้ 
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ตารางการเรียน  ภาคการศึกษา  2/2560 

ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

สัปดาห หนวยการสอน การประเมิน 

1 หนวยท่ี 1  สังคมศาสตรและสงัคมศึกษา  

2 หนวยท่ี 2 ภูมิศาสตร: การประยุกตใชในการเรียน 

              การสอนสังคมศึกษา 

 

3 หนวยท่ี 3  เศรษฐศาสตร: การประยุกตใช ในการเรียน 

              การสอนสังคมศึกษา 

 

4 หนวยท่ี 4  ประวัติศาสตร: การประยุกตใชในการ เรียน 

              การสอนสังคมศึกษา 

 

5 หนวยท่ี 5  จริยศาสตร จริยธรรม และคุณธรรม: การ  

               ประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

6 หนวยท่ี  6  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา:  การประยุกตใช 

               ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

7 หนวยท่ี  7  รัฐศาสตรและนิติศาสตร: การประยุกต  

                    ใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

8 หนวยท่ี  8  สิ่งแวดลอมศึกษา: การประยุกต 

                    ใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

สัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 

9 – 10 มิ.ย. 2561 

9.00 – 16.00 น. 

9 หนวยท่ี  9   พลวัตหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา  

10 หนวยท่ี  10  การพัฒนาหลักสตูรและการออกแบบ 

                  การจัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา 

 

11 หนวยท่ี  11  รูปแบบและกลยุทธในการเรียนการ 

                  สอนสังคมศึกษา 

 

12 หนวยท่ี  12    สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลง 

                   เรียนรูวิชาสังคมศึกษา 

 

13 หนวยท่ี  13   การประเมินผลและการวิจัยการเรียน 

                  การสอนวิชาสังคมศึกษา 

 

14 หนวยท่ี  14   การบริหารจัดการชั้นเรียนในหองเรียน           

                  สังคมศึกษา 
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สัปดาห หนวยการสอน การประเมิน 

15 หนวยท่ี  15   การพัฒนาครูสังคมศึกษาสูมาตรฐานวิชาชีพ สัมมนาเสริมครั้งท่ี  2 

23 – 24 มิ.ย. 2561 

9.00 น.  – 16.00  น. 

16 เตรียมสอบปลายภาค  

28 ก.ค. 61 สอบปลายภาค  (13.30 – 16.30  น.) ขอสอบอัตนัย  6  ขอ 

 

 ตารางเรียนนี้ เปนเพียงขอเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับไดตามความเหมาะสม โดยยึด 

การสัมมนาเสริม และการสอบปลายภาคเปนหลัก 

 

2.3  การสัมมนาเสริม   

ในการเรียนชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา นักศึกษาจะตอง

เขารวมการสัมมนาเสริม  2  ครั้งๆ  ละ  12  ชั่วโมง  ณ  ศูนยบริการการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

และแจงใหนักศึกษาทราบ 

2.3.1  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1  วันท่ี  9 – 10  มิ.ย.  2561  เนื้อหาของ 

การสัมมนาเสริมจะอยูในหนวยการสอนท่ี  1 - 8 ในหัวขอ  “แนวคิดเก่ียวกับสังคมศาสตรและ 

การประยุกตใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา” 

    2.3.2  การสัมมนาเสริมครั้งท่ี  2  วันท่ี  23 – 24 มิ.ย. 2561 เนื้อหาของการสัมมนา

เสริมจะอยูในหนวยการสอนท่ี  9 - 15  ในหัวขอ  “การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคม

ศึกษา” 

รายละเอียดของการสัมมนาเสริมจะปรากฏในตารางของการสัมมนาเสริม ดังนี ้
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ตารางการสัมมนาเสริม ภาคการศึกษาที่  2/2560 

ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา 

 

คร้ังท่ี   เวลา/วัน 9.00  -  9.30  น. 9.45  -  12.00  น. 13.00 – 16.00  น. 

1 9 มิ.ย  2561   ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาเสริม เรื่อง 

“แนวคิดเก่ียวกับ

สังคมศาสตรและการ

ประยุกตใชในการ

เรียนการสอนสังคม

ศึกษา” 

(ผูสอนสรุปสาระ 

สําคัญและนําเสนอ

ประเด็นเพ่ือให

นักศึกษารวมกัน

อภิปราย) 

นักศึกษาเสนอผลงาน 

ช้ินท่ี  1 

10  มิ.ย  2561   นักศึกษาเสนอ 

ผลงานช้ินท่ี  1 

(ตอ) 

เสนอผลงาน (ตอ) เสนอผลงาน (ตอ) 

2 23 มิ.ย. 2561 ผูสอนตอบปญหา

ของนักศึกษา

เก่ียวกับการเรียน

ชุดวิชา และปญหา

ท่ีเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัย 

สัมมนาเสริมเรื่อง  

“การพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน

สังคมศึกษา” 

 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน 

ช้ินท่ี  2 

24 มิ.ย. 2561 นักศึกษาเสนอ 

ผลงาน (ตอ) 

เสนอผลงาน (ตอ) เสนอผลงาน (ตอ) 

 

2.4  การประเมินการศึกษา 

การประเมินการศึกษา ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

จะประเมินในรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.4.1  ประเมินจากการเขารวมสัมมนา  ท้ังสัมมนาเสริมและงานท่ีกําหนดใหทํา  

รอยละ  40  โดยจะประเมินเปน  2  สวนคือ 

1)  ประเมินจากการเขารวมสัมมนาในรายละเอียดดังนี ้
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-     การมีสวนรวมในการอภิปรายเก่ียวกับสาระท่ีไดศึกษาจากประมวล 

      สาระชุดวิชา 

- ผลท่ีไดจากการสัมมนาท่ีสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูเก่ียวกับ   

ประเด็นการสัมมนา และสอดคลองกับวัตถุประสงคในแตละครั้งของ

การสัมมนาเสริม 

2)  ประเมินงานท่ีกําหนดใหทํา ซ่ึงจะประเมินจาก 

- เนื้อหาสาระ จะพิจารณาจากความถูกตอง มีความคิดท่ีเปนระบบ

ตอเนื่อง รวมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน 

- การนําเสนอ จะพิจารณาจากวิธีการนําเสนอซ่ึงจะตองอยูในเกณฑดี 

ตรงตามสาระ นาสนใจ ใชเวลาเหมาะสมตามเวลาท่ีกําหนดให และ

การเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดวิพากษวิจารณ 

2.4.2  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี  2/2560  รอยละ  60  โดยจะ

ประเมินจากขอสอบอัตนัยจํานวน  6  ขอ 
 

2. รายละเอียดของงาน 
 

 3.1 ช้ินงาน   งานท่ีนักศึกษาตองทํามี 2 ชิ้น คือ  

งานช้ินท่ี 1 การสรางหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และระหวางกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ใหนักศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

 1) ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการภายในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 1 หนวย (บูรณาการอยางนอย 2 สาระข้ึนไป) และ 

  2) ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม กับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จํานวน 1 หนวย   

         รวม 2 หนวย ๆ ละประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยเขียนรายละเอียดตามรูปแบบของ

หนวยการเรียนรูอิงมาตรฐาน  ตามใบงาน 1/1 

    3) นําหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานท่ีจัดทําแลว 1 หนวยไปทดลองใชในสถานการณจริง และ

เขียนรายงานผลการทดลองใชมาอยางละเอียด ตามใบงาน 1/2 

        4) ถายทําคลิปการสอนตามขอ 3 ระยะเวลา 10 นาที โดยครอบคลุมการสอนทุกข้ันตอนอยาง

สรุป โดยใหนักศึกษานําเสนอคลิปการสอน พรอมบรรยายและตอบคําถามของอาจารยเก่ียวกับคลิป 
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งานช้ินท่ี 2  การพัฒนาแนวคิดเพ่ือวิจัย 

  

  1. ใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประเด็นสําคัญทางสังคม

ศึกษารวมสมัย (issues) 1 ประเด็น โดยใหศึกษาคนควา และนําเสนอเก่ียวกับแนวคิดสําคัญในประเด็น

ดังกลาวจากหนังสือ/ตํารา/บทความ/วารสารหรือจากเว็ปไซตท่ีเก่ียวของกับวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต ป 

พ.ศ. 2550 ข้ึนไปพรอมการอางอิง  โดยเก่ียวของกับเนื้อหาตอไปนี้ (ใบงาน 2/1) 

1.1  ภูมิศาสตร 

1.2  เศรษฐศาสตร 

1.3  ประวัติศาสตร 

1.4  จริยศาสตร 

1.5  สังคมวิทยา 

1.6  มานุษยวิทยา 

1.7  รัฐศาสตร 

1.8  นิติศาสตร 

1.9  สิ่งแวดลอม 

   2. ศึกษาประเด็นปญหาในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจ มา 1 

ประเด็น โดยใหวิเคราะหความเปนไปไดในการกําหนดหัวขอเพ่ือการศึกษาวิจัย ในประเด็นท่ีนักศึกษา

เลือก โดยกําหนดหัวขอการวิเคราะห ดังนี้ (ใบงาน 2/2) 

          2.1 เหตุผล หรือความสําคัญ (ของประเด็นนั้น ๆ) ตอการพัฒนาการเรียนการ

สอนสังคมศึกษา (ตอบคําถามวา ทําไมจึงควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้) 

         2.2 ความเปนไปไดของการทําศึกษาวิจัยเก่ียวกับประเด็นนั้น ๆ โดยกําหนด

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีดําเนินการ (ตอบคําถามวา ทําเพ่ืออะไร 

ทํากับใคร  และทําอยางไร) 

(ความยาวเนื้อหาของประเด็นท่ีศึกษา 2 ประเด็น ๆ ละ ประมาณ 3 – 5 หนากระดาษ)  
 

3.2  การสงงาน 

3.2.1  นักศึกษาจะตองปฏิบัติในการสงงานอยางเครงครัด  

1)  งานชิ้นท่ี  1  สงในวันแรกท่ีเขารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี  1 

     วันท่ี  9 – 10 มิ.ย. 2561 

2)  งานชิ้นท่ี  2  สงในวันแรกท่ีเขารับการสัมมนาเสริมครั้งท่ี  2 

                                   - วันท่ี   23 – 24 มิ.ย. 2561 
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3.2.2  นกัศึกษาจะตองพิมพงานลงในกระดาษ A4   โดยใหมีใบปะหนาตามแบบฟอรม   

(ดังแบบ)  เย็บมุม  โดยสงฉบับสมบูรณใหอาจารย และจัดทําฉบับยอเพ่ือสําเนาแจกเพ่ือน  10  ชุด 

3.3  การเตรียมนําเสนอผลงาน 

ในการเสนอผลงานของนักศึกษาในการสัมมนาเสริมควรปฏิบัติดังนี้ 

3.3.1 เตรียมสิ่งท่ีจะนํามาประกอบการเสนอผลงาน เชน Power Point ฯลฯ 

3.3.2  เตรียมประเด็นท่ีจะนําเสนอดวยวาจา และซักซอมลวงหนาภายในเวลาคนละ

ประมาณ  30  นาที  โดยมีกิจกรรมในรายละเอียดดังนี้ 

- นักศึกษาเสนอผลงานโดยใช Power Point คนละประมาณ  15  นาที 

- ผูเขารับการสัมมนาเสริม  และอาจารย อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นประมาณ  15  นาที 

3.3.3  นักศึกษาควรเตรียมตัวเปนอยางดี เพ่ือตอบประเด็นคําถามท่ีคาดวาอาจารย

สัมมนาเสริม และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม เพ่ือท่ีจะสามารถตอบไดอยางคลองแคลว 
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แบบฟอรมใบปะหนาช้ินงาน 

 

 

สาขาวิชา ศึกษาศาสตร 

แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน 

ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

 

 

 

งานช้ินท่ี  …….. 

 

 

ช่ืองาน  ……………………………………………………….. 

 

ภาคการศึกษาท่ี  2/2560 

 

 

 

ช่ือนักศึกษา   …………………………………………………….. 

เลขประจําตัว  …………………………………………………… 

สถานท่ีเขารับการสัมมนาเสริม  …………………………………. 
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ใบงาน 1/1 

หนวยการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรู ......................................................... รายวิชา ....................................... 

ช้ัน ..........................................ภาคเรียนท่ี ................................ ปการศึกษา ........................ 

ช่ือหนวยการเรียนรู .........................................................................เวลา......................ช่ัวโมง 

__________________________________________________________________ 

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด   

           

            

2. สาระสําคัญ 

           

            

3. สาระการเรียนรู 

           

            

3. จุดประสงคการเรียนรู  

  3.1 ดานความรู 

            

3.2 ดานสมรรถนะ/ทักษะกระบวนการ 

            

  3.3 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

            

4. หลักฐานการเรียนรู 

      4.1 ช้ินงาน 

            

4.2 ภาระงาน 

                   

     4.3 กิจกรรมรวบยอด 
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5. กิจกรรมการเรียนรู  (ระบุวิธีสอนและเขียนแยกเปนรายช่ัวโมง) 

    5.1 กิจกรรมนําเขาสูการเรียน 

           

            

            

5.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

           

            

            

            

 5.3 กิจกรรมสรุปบทเรียน   

           

            

   

 6. การวัดและการประเมินผล 

 

เปาหมาย หลักฐาน วิธีวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

และประเมินผล 

เกณฑการวัดและ

ประเมินผล 

ดานความรู     

ดานทักษะ/กระบวนการ     

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค     

 

7. ส่ือ/อุปกรณ/แหลงเรียนรู 
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ใบงาน 1/2 

 

รายงานผลการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 

            

            

2. ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน 

            

            

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 

            

            

4. ความเหมาะสมของสื่อและแหลงเรียนรู 

            

            

5. ความเหมาะสมของการประเมินผล 

            

            

6. ผลการปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู 

 1) ดานพุทธิพิสัย           

 2) ดานทักษะพิสัย          

 3) ดานเจตพิสัย           

 (แสดงขอมูลสนับสนุน จากการวัดและประเมินผล) 
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ใบงาน 2/1 

 

ประเด็นสําคัญทางสังคมศึกษารวมสมัย (issues) 

เรื่อง .................................... 

 

1.  ความหมาย / ความสําคัญ 

            

            

 

2.  สาระสําคัญจากการศึกษาคนควา (เสนอขอมูลตาง ๆ โดยการวิเคราะห สังเคราะห และอางอิง) 

            

            

 

3.  สะทอนความคิดเห็นของผูเขียนตอประเด็นท่ีศึกษา 

            

            

 

4.  สรุป 
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ใบงาน 2/2 

 

ความเปนไปไดในการกําหนดหัวขอเพ่ือการศึกษาวิจัย 

เรื่อง ............. 

 

1. เหตุผล (ตอบคําถามวา ทําไมจึงควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีความสําคัญอยางไร) 

            

            

    

2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย (ตอบคําถามวา ทําเพ่ืออะไร) 

            

            

 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง (ตอบคําถามวา ทํากับใคร) 

 

            

            

 

4. วิธีดําเนินการ (ตอบคําถามวา ทําอยางไร) 
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