
๑.ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)   การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนสังคมศึกษา 
๒.ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร   สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๓.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในช่วงศตวรรษที่ ๒๑ ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบันระบบ
การศึกษาของไทยต้องก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาการจัดท าสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาหลากหลาย
รูปแบบให้เหมาะสมกับรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลายในอนาคตการเรียนรู้ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว บุคลากรทางการศึกษาจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เอาไว้เพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ใน
ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ 
           การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ท างานร่วมกับนักเรียน                
ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ครูน ามาใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่ าสนใจ เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น         
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคลากรทางการศึกษา   
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
อย่างหลากหลาย  ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่างๆ ให้สามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างครูกับนักเรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันและสามารถท าให้ผู้เรียนได้เกิดองค์ความรู้ต่อสื่อการเรียนรู้และเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาเรียนได้มากขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน
เกิดองค์รู้ใหม่ๆและสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย มีความน่าสนใจ ตื่นเต้น 
สามารถใช้สอนได้จริงและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียน ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยให้นักเรียนมีบทบาทใน
ห้องเรียน เช่น แบ่งกลุ่มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ การเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้และเรียนรู้ได้ดี
ขึ้นด้วยเหตุผลนี้จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

๔.วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจในการจัดหาและสร้างสื่อการสอนสังคมศึกษาฯ 
 ๒.เพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนสังคมศึกษาในสาระภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองฯ
และศาสนาฯให้กับครูสอนสังคมศึกษา 
 ๓.เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 



๕.วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค  

๑ คณาจารย์สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ประชุมเพ่ือวางแผน
งานการจัดท าโครงการ 

                         
 
 
คณาจารย์ประจ า
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

๒ คณาจารย์จัดท าโครงการการ
พัฒนาสื่อและเทคนิคการ
สอนสังคมศึกษา  

            

๓ เสนอโครงการเพ่ือรับ
พิจารณาอนุมัติ 

            

๔ ด าเนินงานตามโครงการการ
พัฒนาสื่อและเทคนิคการ
สอนสังคมศึกษา 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เตรียม
ความพร้อม 
-ด าเนินการจัดการอบรมตาม
โครงการ ได้แก่  
-อบรมภาคทฤษฎี ๓ วัน  
  อบรมทฤษฎี 6 ชั่วโมง 
  ศึกษาภาคสนาม 6 ชั่วโมง 
-ร่วมแลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์ตรงกับวิทยากร 
-น าความรู้ไปใช้ใน
สถานศึกษา 
-น าเสนอผลการปฏิบัติ 
-นิเทศก ากับติดตาม 
 

            

๕ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
และการประเมินผล 

            

๖ รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ 

            

 
 



๖.ประเภทของหน่วยงาน  
 มหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
 มหาวิทยาลัยเอกชน 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 โรงเรียนเอกชน 
 โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรัฐ/ในก ากับรัฐ 
 โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเอกชน 
 สถานศึกษาสังกัด สอศ. 
 สถานศึกษาสังกัดนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 มูลนิธิ 
 สมาคม 
 บริษัท /บริษัท มหาชน 
 องค์กรเอกชนไม่แสวงหาก าไร (NGO) 
 ส านักภายใน สพฐ. 
 อ่ืนๆ: 
๗.ครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร  
 ครูระดับปฐมวัย 
 ครูระดับประถมศึกษา 
 ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ครูสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย/กิจกรรม ตัวช้ีวัด (KPI) 
ด้านผลผลิต 
(Output) 

ด้านผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ด้าน 
เวลา 

ครู บุคลากรทางการ
ศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ค รู  บุ ค ล าก รท างก าร
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สั งค ม ศึ กษ า  ศ าสน าแล ะ

๑.ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจใน
การจัดหาและสร้างสื่อการสอน
สังคมศึกษาฯ 
๒.พัฒนาเทคนิคการสอนสังคม

 



หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๒ รุ่น
รุ่นละ ๕๐ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

วัฒนธรรมหรือผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๒ รุ่น
รุ่นละ ๕๐  คน  รวมทั้ งสิ้ น 
๑๐๐ คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ค รู  บุ คล ากรท างการ
ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง ค ม ศึ ก ษ า ศ าส น าแ ล ะ
วัฒนธรรมได้พัฒนาความรู้
ความสามารถในการสร้าง
เสริมประสบการณ์การสอน 
การสร้างและใช้สื่อการสอน
สังคมศึกษาที่จะสารมารถน า
ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและ
สถานศึกษาของตนได้ 

ศึกษาในสาระภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมืองฯและศาสนาฯ
ให้กับครูสอนสังคมศึกษา 
๓.ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 
๘.ระบุจังหวัดที่จัดการอบรม/พัฒนาครู (หากหลักสูตรเดียวกันจัดในต่างพ้ืนที่ จะถือเป็นคนละหลักสูตร  
ต้องแยกน าเสนอ แต่ละสถานที่)     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

๙.สาระหลักของหลักสูตรการพัฒนาครู  
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระภาษาไทย 
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กลุ่มสาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระศิลปะ 
 กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา 
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต แนะแนว จิตวิทยา) 
 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (การสร้างสื่อการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) 
 การศึกษาพิเศษ 
 วิจัย วัดผล ประเมินผล 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 



 อ่ืนๆ 
๑๐.ระดับความเข้มข้นของหลักสูตร  
 ระดับพ้ืนฐาน (Basic Level Course) 
 ระดับกลาง (Intermediate Level Course) 
 ระดับสูง (Advanced Level Course) 

๑๑.ค่าลงทะเบียนต่อคน  
      ๕,๐๐๐ บาท/คน 

๑๒.รายช่ือวิทยากร  
ล าดับที่ รายช่ือวิทยากร คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

๑ รศ.ดร.ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์    
อ.ม. ประวัติศาสตร์  
ปริญญาเอก Doctor of Arts  
 American History   

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Illinois State University 

๒ ดร.สุธาทิพย์  ชวนะเวสสกุล วท.บ.(ภูมิศาสตร์)  
ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม)  
ผ.ด.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

๓ ผศ.มลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การสอน
สังคมศึกษา) 
การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

๔ อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์ คบ. (สังคมศึกษา) 
กศ.ม(ภูมิศาสตร) 
 

สถาบันราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

๕ ดร.เกรียงไกร  ผาสุตะ ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ปร.ด. (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๖ ดร.อธิราชย์  นันขันตี วท.บ. (คณิตศาสตร) 
ศศ.ม. (ปรัชญา) 
ปร.ด. (ไทยศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



๗ อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 
สังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘ อาจารย์อภิรดี  แข้โส ศศ.บ. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร) 
อ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
๑๓.วันที่เดือนปี ที่จัดการกิจกรรมตามหลักสูตร  
 ๑๓.๑ รุ่น ๐๑ จัดกิจกรรมวันที่  19-21 กรกฏาคม 2560 
 ๑๓.๒ รุ่น ๐๒ จัดกิจกรรมวันที่  23-25 สิงหาคม 2560 

๑๔.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  
 ๑ วัน 
 ๒ วัน 
 ๓ วัน  
 อ่ืนๆ 

๑๕.การประเมินผลโครงการ  
 ๑๕.๑ ความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑๕.๒ ประเมินการสอนสังคมศึกษา 
 ๑๕.๓ ประเมินชิ้นงานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 


