
 
 

แผนกิจกรรมการศึกษา 
 
 

ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 
 
 
 
 
 

ภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 

 
 
 
 
 
 
 

แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



 2 

ค าน า 
 
 ในการศึกษาชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา  สิ่งแรกที่นักศึกษาควรจะ
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ปฏิทินการศึกษา  ภาคการเรียนที่  2/2561 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

Foundations and Methodologies of Social Studies Instruction 
 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  ค าอธิบายชุดวิชา 

ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และวิธีการทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่สอดคล้องกับ
พลวัตของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน  การ
บริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา การพัฒนาการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษาในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา การพัฒนาความเป็นครูสังคมศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพ่ือให้มีความเข้าใจปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และวิธีการทาง
สังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

1.2.2  เพ่ือให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่สอดคล้องกับ
พลวัตของสังคมศึกษา การเปลี่ยนแปลงในสังคม แผนพัฒนาประเทศ และลักษณะของผู้เรียน 

1.2.3  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับจิตวิทยา
การศึกษา 

1.2.4  เพ่ือให้สามารถพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

1.2.5  เพ่ือให้สามารถใช้กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยทาง
การศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทางสังคมศึกษา 

1.2.6  เพ่ือให้มีความเป็นครูสังคมศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ 
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1.3  รายชื่อหน่วยการสอน 
หน่วยที่ 1   สังคมศาสตร์และสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 2  ภูมิศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 4   ประวัติศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 5   จริยศาสตร์ จริยธรรม และคุณธรรม : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
               สังคมศึกษา 
หน่วยที่ 6   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 7   รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 8   สิ่งแวดล้อมศึกษา: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 9   พลวัตหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 10  การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 11  รูปแบบและกลยุทธ์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 12  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 13  การประเมินผลและการวิจัยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 14  การบริหารจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนสังคมศึกษา 
หน่วยที่ 15  การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ   
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 1.4  โครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชา 

 
 
 
 
 
 

แนวคิดของ 
สังคมศาสตร์ 
กับสังคมศึกษา 

หน่วยที่  1 สังคมศาสตร์และสังคมศึกษา 

 

หน่วยที่  2 ภูมิศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
               สังคมศึกษา 
หน่วยที่  3 เศรษฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
               สังคมศึกษา 
หน่วยที่  4 ประวัติศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
               สังคมศึกษา 
หน่วยที่  5 จริยศาสตร์ จริยธรรม และคุณธรรม: การประยุกต์ใช้ 
               ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่  6 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา: การประยุกต์ใช้ใน 
               การเรียนการสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่  7 รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียน 
               การสอนสังคมศึกษา 
หน่วยที่  8 สิ่งแวดล้อมศึกษา: การประยุกต์ใช้ในการเรียน 
               การสอนสังคมศึกษา 

 

สังคมศาสตร์กับ 
การประยุกต์ใช้ 
ในการเรียน 
การสอน 
สังคมศึกษา 

หน่วยที่    9   พลวัตหลักสูตรสังคมศึกษา 
หน่วยที่  10   การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการจัด 
                  การเรียนรู้สังคมศึกษา 
หน่วยที่  11   รูปแบบและกลยุทธ์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา   
หน่วยที่  12   สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
                  วิชาสังคมศึกษา 
หน่วยที่  13   การประเมินผลและการวิจัยการเรียนการสอน 
                  สังคมศึกษา   
หน่วยที่  14   การบริหารจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนสังคมศึกษา   
หน่วยที่  15   การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

22754   
สารัตถะและ
วิทยวิธีทาง
สังคมศึกษา 

การพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
สังคมศึกษา 
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2.  วิธีการศึกษาชุดวิชา 
ในการศึกษาชุดวิชา  22754   สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของ

วิชาเอกสังคมศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
ได้ก าหนดวิธีการศึกษาชุดวิชาจากสื่อการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. แผนกิจกรรมการศึกษา 
2. แนวการศึกษา 
3. ประมวลสาระชุดวิชา 
4. การสัมมนาเสริม 
สื่อการศึกษาต่าง ๆ เหล่านี้จะมีทั้งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเอง และการเข้ากลุ่มสัมมนา  

ซึ่งจะขอแนะน าวิธีการศึกษา เพ่ือเป็นแนวให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
2.1  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

ระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็น
ระบบการศึกษาทางไกล (Distance Education)  ซึ่งการเรียนการสอนตามระบบนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
ที่ว่า การเรียนรู้นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด ก็ย่อมได้ มิได้จ ากัดอยู่ที่เวลา สถานที่ และโอกาส  ดังนั้น 
ในการเรียนการสอนระบบนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจจากสื่อต่าง ๆ  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อย่างมีระบบคือ นักศึกษาจะต้องก าหนดขั้นตอน เวลาที่จะใช้ในการศึกษาว่า
ควรจะเป็นอย่างไร และที่ส าคัญนักศึกษาจะต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง สามารถควบคุมและบังคับ
ตนเองให้ศึกษาและกระท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให้อย่างครบถ้วน ซึ่งในการนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมตัว 
และจัดสภาพแวดล้อมของตัวนักศึกษาเองให้เอ้ือต่อการศึกษาดังนี้ 

2.1.1  วางแผนศึกษาชุดวิชา 22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา  โดย
ประมวลกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองตลอดภาคการศึกษาที่  
2/2561 ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2562  ถึง  20  กรกฎาคม  2562  ซึ่งกิจกรรมที่จะต้องวางแผนปฏิบัติ
ได้แก่ 

-   ศึกษาประมวลสาระและแนวการศึกษาของชุดวิชา  22754   สารัตถะและ
วิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา  จ านวน  14  ชั่วโมง / สัปดาห์ 

-  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนด 
-   วางแผนเข้ารับการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้มตามวัน เวลา ที่ก าหนดให้ 
-  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน 

2.1.2  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน  นักศึกษาควรค านึงถึงเรือ่งการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสมจะส่งผลให้นักศึกษาเรียนชดุวชิานี้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาสามารถด าเนินการได้โดยลองส ารวจตนเองว่า นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ได้ดี
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ที่สุด โดยวิธีการใด ในสภาพการณ์ใด แล้วพยายามจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ก็จะท าให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

 
2.2  วิธีการศึกษา 

เพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพ นักศึกษาควรศึกษาประมวลสาระชุดวิชา ซึ่งเป็น
เอกสารที่บรรจุเนื้อหาสาระของแต่ละหน่วยการสอนอย่างละเอียด โดยศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรม
การศึกษาและแนวการศึกษา ซึ่งจะมีล าดับการศึกษาขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.2.1  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาในส่วนที่  1  รายละเอียดชุดวิชา  และส่วนที่  
2  วิธีการศึกษาชุดวิชา 

2.2.2   ศึกษาประมวลสาระชุดวิชากับแนวการศึกษาควบคู่กันไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ศึกษาแผนผังแนวคิด แผนการสอนประจ าหน่วย และท าแบบประเมินผล 

 ตนเองก่อนเรียน พร้อมทั้งตรวจค าตอบจากแบบเฉลยในแนวการศึกษา 
2) ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วย และแผนการสอนประจ าตอน 

ทั้งจากประมวลสาระชุดวิชา และแนวการศึกษา 
3) ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องในประมวลสาระ 

ชุดวิชา พร้อมทั้งศึกษาจากสาระสังเขปของแต่ละหัวเรื่องที่ปรากฏ 
ในแนวการศึกษา 

4) ปฏิบัติกิจกรรมที่ปรากฏในท้ายเรื่องแต่ละเรื่องในแนวการศึกษา พร้อมทั้ง
ตรวจสอบค าตอบจากแนวตอบไปด้วย 

5) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน ภายหลังจากศึกษาเนื้อหาในหน่วย 
นั้น ๆ จบแล้ว 

2.2.3  ท ากิจกรรมตามงานที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาก าหนด 
รายละเอียดของงานส่วนที่  3  ของแผนกิจกรรมการศึกษา 

2.2.4  ปฏิบัติตามตารางการเรียนที่ก าหนดให้  ดังนี้ 
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ตารางการเรียน  ภาคการศึกษา  2/2561 
ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 

สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 
1 หน่วยที ่1  สังคมศาสตร์และสงัคมศึกษา  
2 หน่วยที่ 2 ภูมิศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการเรียน 

              การสอนสังคมศึกษา 
 

3 หน่วยที่ 3  เศรษฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้ ในการเรียน 
              การสอนสังคมศึกษา 

 

4 หน่วยที่ 4  ประวัติศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในการ เรียน 
              การสอนสังคมศึกษา 

 

5 หน่วยที่ 5  จริยศาสตร์ จริยธรรม และคุณธรรม: การ  
               ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

6 หน่วยที่  6  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา:  การประยุกต์ใช้ 
               ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

7 หน่วยที่  7  รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์: การประยุกต์  
                    ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

 

8 หน่วยที่  8  สิ่งแวดล้อมศึกษา: การประยุกต์ 
                    ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

สัมมนาเสริมครั้งที่  1 
18 -19  พฤษภาคม 2562 

9.00 – 16.00 น. 
9 หน่วยที่  9   พลวัตหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา  
10 หน่วยที่  10  การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ 

                  การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
 

11 หน่วยที่  11  รูปแบบและกลยุทธ์ในการเรียนการ 
                  สอนสังคมศึกษา 

 

12 หน่วยที่  12    สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง 
                   เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

 

13 หน่วยที่  13   การประเมินผลและการวิจัยการเรียน 
                  การสอนวิชาสังคมศึกษา 

 

14 หน่วยที่  14   การบริหารจัดการชั้นเรียนในห้องเรียน           
                  สังคมศึกษา 
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สัปดาห์ หน่วยการสอน การประเมิน 
15 หน่วยที่  15   การพัฒนาครูสังคมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สัมมนาเสริมครั้งที่  2 

22 – 23 มิ.ย. 2562 
9.00 น.  – 16.00  น. 

16 เตรียมสอบปลายภาค  
20 ก.ค. 61 สอบปลายภาค  (13.30 – 16.30  น.) ข้อสอบอัตนัย  6  ข้อ 

 
 ตารางเรียนนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับได้ตามความเหมาะสม โดยยึด 
การสัมมนาเสริม และการสอบปลายภาคเป็นหลัก 
 

2.3  การสัมมนาเสริม   
ในการเรียนชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา นักศึกษาจะต้อง

เข้าร่วมการสัมมนาเสริม  2  ครั้งๆ  ละ  12  ชั่วโมง  ณ  ศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

2.3.1  การสัมมนาเสริมครั้งที่  1  วันที่  18 -19  พฤษภาคม 2562 เนื้อหาของ 
การสัมมนาเสริมจะอยู่ในหน่วยการสอนที่  1 - 8 ในหัวข้อ  “แนวคิดเก่ียวกับ

สังคมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา” 
2.3.2  การสัมมนาเสริมครั้งที่  2  วันที่  22 – 23 มิ.ย. 2562 เนื้อหาของการ

สัมมนาเสริมจะอยู่ในหน่วยการสอนที่  9 - 15  ในหัวข้อ  “การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สังคมศึกษา” 

รายละเอียดของการสัมมนาเสริมจะปรากฏในตารางของการสัมมนาเสริม ดังนี้ 
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ตารางการสัมมนาเสริม ภาคการศึกษาที่  2/2561 
ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา 

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

1 18 พฤษภาคม 
2562   

ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาเสริม เรื่อง 
“แนวคิดเกี่ยวกับ
สังคมศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนสังคม
ศึกษา” 
(ผู้สอนสรุปสาระ 
ส าคัญและน าเสนอ
ประเด็นเพื่อให้
นักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย) 

นักศึกษาเสนอผลงาน 
ช้ินที่  1 

19  พฤษภาคม 
2562   

นักศึกษาเสนอ 
ผลงานช้ินที่  1 

(ต่อ) 

เสนอผลงาน (ต่อ) เสนอผลงาน (ต่อ) 

2 22 มิถุนายน  
2562 

ผู้สอนตอบปัญหา
ของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียน
ชุดวิชา และปัญหา
ที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัย 

สัมมนาเสริมเรื่อง  
“การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
สังคมศึกษา” 
 

 

นักศึกษาเสนอผลงาน 
ช้ินที่  2 

23 มิถุนายน 
2562 

นักศึกษาเสนอ 
ผลงาน (ต่อ) 

เสนอผลงาน (ต่อ) เสนอผลงาน (ต่อ) 

 
2.4  การประเมินการศึกษา 

การประเมินการศึกษา ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 
จะประเมินในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.4.1  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนา  ทั้งสัมมนาเสริมและงานที่ก าหนดให้ท า  
ร้อยละ  40  โดยจะประเมินเป็น  2  ส่วนคือ 
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1)  ประเมินจากการเข้าร่วมสัมมนาในรายละเอียดดังนี้ 
-     การมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสาระท่ีได้ศึกษาจากประมวล 
      สาระชุดวิชา 
- ผลที่ได้จากการสัมมนาที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ   

ประเด็นการสัมมนา และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งของ
การสัมมนาเสริม 

2)  ประเมินงานที่ก าหนดให้ท า ซึ่งจะประเมินจาก 
- เนื้อหาสาระ จะพิจารณาจากความถูกต้อง มีความคิดที่เป็นระบบ

ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
- การน าเสนอ จะพิจารณาจากวิธีการน าเสนอซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดี 

ตรงตามสาระ น่าสนใจ ใช้เวลาเหมาะสมตามเวลาที่ก าหนดให้ และ
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้วิพากษ์วิจารณ์ 

2.4.2  ประเมินจากการสอบปลายภาคการศึกษาที่  2/2561  ร้อยละ  60  โดยจะ
ประเมินจากข้อสอบอัตนัยจ านวน  6  ข้อ 
 

2. รายละเอียดของงาน 
 

 3.1 ชิ้นงาน   งานที่นักศึกษาต้องท ามี 2 ชิ้น คือ  
งานชิ้นที่ 1 การสร้างหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ให้นักศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
 1) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1 หน่วย (บูรณาการอย่างน้อย 2 สาระขึ้นไป) และ 
  2) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จ านวน 1 หน่วย   
         รวม 2 หน่วย ๆ ละประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยเขียนรายละเอียดตามรูปแบบของ
หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  ตามใบงาน 1/1 

    3) น าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานที่จัดท าแล้ว 1 หน่วยไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และ
เขียนรายงานผลการทดลองใช้มาอย่างละเอียด ตามใบงาน 1/2 
        4) ถ่ายท าคลิปการสอนตามข้อ 3 ระยะเวลา 10 นาที โดยครอบคลุมการสอนทุกขั้นตอนอย่าง
สรุป โดยให้นักศึกษาน าเสนอคลิปการสอน พร้อมบรรยายและตอบค าถามของอาจารย์เกี่ยวกับคลิป 
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งานชิ้นที่ 2  การพัฒนาแนวคิดเพื่อวิจัย 
  
  1. ให้นักศึกษาท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประเด็นส าคัญทางสังคม
ศึกษาร่วมสมัย (issues) 1 ประเด็น โดยให้ศึกษาค้นคว้า และน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดส าคัญในประเด็น
ดังกล่าวจากหนังสือ/ต ารา/บทความ/วารสารหรือจากเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2550 ขึ้นไปพร้อมการอ้างอิง  โดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่อไปนี้ (ใบงาน 2/1) 

1.1  ภูมิศาสตร์ 
1.2  เศรษฐศาสตร์ 
1.3  ประวัติศาสตร์ 
1.4  จริยศาสตร์ 
1.5  สังคมวิทยา 
1.6  มานุษยวิทยา 
1.7  รัฐศาสตร์ 
1.8  นิติศาสตร์ 
1.9  สิ่งแวดล้อม 

   2. ศึกษาประเด็นปัญหาในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่นักศึกษาสนใจ มา 1 
ประเด็น โดยให้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการก าหนดหัวข้อเพ่ือการศึกษาวิจัย ในประเด็นที่นักศึกษา
เลือก โดยก าหนดหัวข้อการวิเคราะห์ ดังนี้ (ใบงาน 2/2) 

2.1 เหตุผล หรือความส าคัญ (ของประเด็นนั้น ๆ) ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
สังคมศึกษา (ตอบค าถามว่า ท าไมจึงควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้) 

2.2 ความเป็นไปได้ของการท าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ  โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีด าเนินการ (ตอบค าถามว่า ท าเพ่ืออะไร 
ท ากับใคร  และท าอย่างไร) 
(ความยาวเนื้อหาของประเด็นที่ศึกษา 2 ประเด็น ๆ ละ ประมาณ 3 – 5 หน้ากระดาษ)  

 

3.2  การส่งงาน 
3.2.1  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติในการส่งงานอย่างเคร่งครัด  

1)  งานชิ้นที่  1  ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่  1 
วันที่  18-19  พฤษภาคม 2562   

2)  งานชิ้นที่  2  ส่งในวันแรกที่เข้ารับการสัมมนาเสริมครั้งที่  2 
วันที่   22 – 23 มิ.ย. 2562 
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3.2.2  นักศึกษาจะต้องพิมพ์งานลงในกระดาษ A4   โดยให้มีใบปะหน้าตามแบบฟอร์ม   
(ดังแบบ)  เย็บมุม  โดยส่งฉบับสมบูรณ์ให้อาจารย์ และจัดท าฉบับย่อเพ่ือส าเนาแจกเพ่ือน  10  ชุด 

3.3  การเตรียมน าเสนอผลงาน 
ในการเสนอผลงานของนักศึกษาในการสัมมนาเสริมควรปฏิบัติดังนี้ 
3.3.1 เตรียมสิ่งที่จะน ามาประกอบการเสนอผลงาน เช่น Power Point ฯลฯ 
3.3.2  เตรียมประเด็นที่จะน าเสนอด้วยวาจา และซักซ้อมล่วงหน้าภายในเวลาคนละ

ประมาณ  30  นาที  โดยมีกิจกรรมในรายละเอียดดังนี้ 
- นักศึกษาเสนอผลงานโดยใช้ Power Point คนละประมาณ  15  นาท ี
- ผู้เข้ารับการสัมมนาเสริม  และอาจารย์ อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นประมาณ  15  นาท ี
3.3.3  นักศึกษาควรเตรียมตัวเป็นอย่างดี เพ่ือตอบประเด็นค าถามที่คาดว่าอาจารย์

สัมมนาเสริม และเพ่ือนนักศึกษาจะซักถาม เพ่ือที่จะสามารถตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
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แบบฟอร์มใบปะหน้าชิ้นงาน 
 
 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชา หลักสูตรและการสอน 
ชุดวิชา  22754  สารัตถะและวิทยวิธีทางสังคมศึกษา 
 
 
 
งานชิ้นที่  …….. 
 
 
ชื่องาน  ……………………………………………………….. 
 
ภาคการศึกษาที่  2/2561 

 
 
 
ชื่อนักศึกษา   …………………………………………………….. 
เลขประจ าตัว  …………………………………………………… 
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม  …………………………………. 
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ใบงาน 1/1 

หน่วยการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......................................................... รายวิชา ....................................... 
ชั้น ..........................................ภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา ........................ 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ .........................................................................เวลา......................ชั่วโมง 
__________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด   
           
            
2. สาระส าคัญ 
           
            
3. สาระการเรียนรู้ 
           
            
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  
  3.1 ด้านความรู้ 
            

3.2 ด้านสมรรถนะ/ทักษะกระบวนการ 
            
  3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            
4. หลักฐานการเรียนรู้ 
      4.1 ชิ้นงาน 
            

4.2 ภาระงาน 
                   
     4.3 กิจกรรมรวบยอด 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้  (ระบุวิธีสอนและเขียนแยกเป็นรายชั่วโมง) 
    5.1 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

           
            
            
5.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
           
            
            
            
 5.3 กิจกรรมสรุปบทเรียน   
           
            
   

 6. การวัดและการประเมินผล 
 

เป้าหมาย หลักฐาน วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
และประเมินผล 

เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล 

ด้านความรู้     
ด้านทักษะ/กระบวนการ     
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

 
7. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
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ใบงาน 1/2 
 

รายงานผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหา 
            
            
2. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
            
            
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน 
            
            
4. ความเหมาะสมของสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
            
            
5. ความเหมาะสมของการประเมินผล 
            
            
6. ผลการปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1) ด้านพุทธิพิสัย           
 2) ด้านทักษะพิสัย          
 3) ด้านเจตพิสัย           
 (แสดงข้อมูลสนับสนุน จากการวัดและประเมินผล) 
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ใบงาน 2/1 

 
ประเด็นส าคัญทางสังคมศึกษาร่วมสมัย (issues) 

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

1.  ความหมาย / ความส าคัญ 
            
            

 
2.  สาระส าคัญจากการศึกษาค้นคว้า (เสนอข้อมูลต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอ้างอิง) 

            
            

 
3.  สะท้อนความคิดเห็นของผู้เขียนต่อประเด็นที่ศึกษา 

            
            

 
4.  สรุป 
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ใบงาน 2/2 

 
ความเป็นไปได้ในการก าหนดหัวข้อเพื่อการศึกษาวิจัย 

เรื่อง ............. 
 
1. เหตุผล (ตอบค าถามว่า ท าไมจึงควรศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีความส าคัญอย่างไร) 

            
            

    
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย (ตอบค าถามว่า ท าเพ่ืออะไร) 

            
            

 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ตอบค าถามว่า ท ากับใคร) 
 

            
            

 
4. วิธีด าเนินการ (ตอบค าถามว่า ท าอย่างไร) 

            
            

 
 
 

 
 


