สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สถานที่

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
Master of Education (Teaching Social Studies)
M.Ed. (Teaching Social Studies)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตผูนําทางวิชาชีพดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษา
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบและจัดระบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูใฝรู ศึกษา คนควา วิจัย และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
ตัดสินใจและมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางมีวิจารณญาณ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
2. มีคะแนนหรือคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาบัณฑิตไมต่ํากวารอยละ 75 หรือ 2.5 หรือ
มีประสบการณการสอนวิชาสังคมศึกษาหลังจากจบปริญญาบัณฑิต ไมนอยกวา 1 ป
3. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขอ 7
โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา แบงเปน 3 แผนการศึกษา คือ
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36 หนวยกิต
วิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต)
9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับพื้นฐาน
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 1 -

8
12
4
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผน ข
วิชาบังคับพื้นฐาน
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง

5
18
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

สําหรับผูที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไมใชทางการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรีจํานวน 3 รายวิชา
เพิ่มจากหนวยกิตที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิต และไดรับ
ผลการศึกษาเปนสัญลักษณ S คือ
462 202
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(General Methods of Teaching)
463 101
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
464 230
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
รายวิชาและหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
467 526
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Thesis)
464 451
464 460
467 510

463 461
464 451
464 460

วิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) จํานวน 9 หนวยกิต
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
(Social Studies Curriculum Development)
แผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับพื้นฐาน จํานวน 8 หนวยกิต
พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
(Psychological Foundations of Education)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)

- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 2 -

36 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

467 510
467 511
467 512
467 513

467 514
467 515
467 516
467 517
467 518
467 519
467 520

467 527

463 461
464 460

467 510

วิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 12 หนวยกิต
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
(Social Studies Curriculum Development)
การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Social Studies Instructional Design)
สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Seminar in Social Studies Instruction)
ประเด็นและปญหาทางสังคม
(Social Issues and Problems)
วิชาบังคับเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
พลเมืองศึกษา
(Civic Education)
การพัฒนาจริยธรรม
(Moral Development)
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Computer Networks for Social Studies Instruction)
การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
(Supervision in Social Studies Instruction)
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environment and Sustainable Development)
แหลงการเรียนรูในทองถิ่น
(Local Learning Resources)
ภูมิปญญาไทย
(Thai Wisdom)
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
(Thesis)
แผน ข
วิชาบังคับพื้นฐาน จํานวน 5 หนวยกิต
พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
(Psychological Foundations of Education)
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
วิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 18 หนวยกิต
การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
(Social Studies Curriculum Development)
- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 3 -

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หนวยกิต

2(2-0-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

467 511
467 512
467 513
467 516
467 517

467 514
467 515
467 518
467 519
467 520

467 528

การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Social Studies Instructional Design)
สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Seminar in Social Studies Instruction)
ประเด็นและปญหาทางสังคม
(Social Issues and Problems)
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา
(Computer Networks for Social Studies Instruction)
การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
(Supervision in Social Studies Instruction)
วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอ ยกวา 7 หนวยกิต
พลเมืองศึกษา
(Civic Education)
การพัฒนาจริยธรรม
(Moral Development)
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environment and Sustainable Development)
แหลงการเรียนรูในทองถิ่น
(Local Learning Resources)
ภูมิปญญาไทย
(Thai Wisdom)
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
การศึกษาคนควาดวยตนเอง (มีคาเทียบเทา)
(Individual Research)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต

วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา
466 422
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
1. กรณีที่ไดรับการยกเวนไมตองเรียนรายวิชานี้ เปนการยกเวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
2.รายวิชานี้ไมนับหนวยกิตและใหคาระดับเปนสัญลักษณ S หรือ U
เงื่อนไขการสอบประมวลความรอบรู
นักศึกษาในแผน ข ที่จะสอบประมวลความรอบรู จะตองสอบผานรายวิชาบังคับพื้นฐาน และรายวิชา
บังคับเฉพาะสาขาครบตามที่ระบุในหลักสูตร

- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 4 -

คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา
ชื่อรายวิชา
จํานวนหนวยกิต
462 202
วิธีสอนทั่วไป
2(2-0-4)
(General Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของการสอน ความสัมพันธระหวางปรัชญาการศึกษากับวิธี
สอน หลักและวิธีสอนแบบตางๆ วิธีสอน ทักษะการคิด และการพัฒนาทักษะการคิดระดับตางๆ เทคนิคการสอน
ใหมๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางบรรยากาศการเรียนรู การปกครองชั้นเรียน วินัยและการเสริมแรง การ
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหนวยการเรียนรู การจัด
แผนการเรี ยนรู เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรมการสอน การใช สื่อและอุ ปกรณการเรี ยนการสอน การวั ดและการ
ประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการเรียนการสอน ตลอดจนการนิเทศโครงงาน
463 101

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Psychology)
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาที่มีผลตอการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยากับการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธกับวัยและพัฒนาการของผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ และอยูในภาวะเสี่ยง ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกต การจูงใจ การวางแผนการสอน
การจัดการชั้นเรียน แนวคิดทางจิตวิทยาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
463 461

พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา
2(2-0-4)
(Psychological Foundations of Education)
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู กระบวนการสอน และการฝกอบรม
โดยเนนถึงความคิดความเขาใจในลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย ตามแนวความคิดของนักจิตวิทยากลุม
ตางๆ รวมทั้งความรูความเขาใจในองคประกอบของการเรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและทฤษฎี
ทางจิตวิทยาในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา

464 230

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาปรัชญา ทฤษฎี หลักการและเทคนิคของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยเนนที่การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน การสรางและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
แปลความหมายคะแนน การตัดสินประเมินผลการเรียนระบบตางๆ ตลอดจนการประยุกตหลักการ เทคนิควิธี
ใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามสภาพแวดลอมของระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน และหลักสูตรของสถานศึกษา
การประเมินผลตามสภาพจริง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวัดและประเมินผลการศึกษา
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
ศึกษาพื้นฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก
- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 5 -

464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชาและใน
ฐานะกระบวนการเชิงระบบ แนวการวิจัยแบบตางๆ ที่ใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งใน
ระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัดกระทํา
ขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะตางๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย
466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทางวิชาการที่
เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา
467 510

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Social Studies Curriculum Development)
ศึกษาปรัชญาการศึกษา
ปจจัยสําคัญที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
467 511

การออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Social Studies Instructional Design)
ศึกษา วิเคราะหแนวคิดพื้นฐานและหลักการที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา องคประกอบและขั้นตอนการออกแบบ การประยุกตใชในสภาพการตางๆ อยางบูรณาการ รวมทั้งฝก
ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนทดลองใชและประเมินประสิทธิภาพ
467 512

สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Social Studies Instruction)
สํารวจแหลงการเรียนรูทางสังคมศึกษา ศึกษาวิเคราะห และอภิปรายสภาพและปญหาการเรียน
การสอนสังคมศึกษาในปจจุบัน แนวคิดและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง วิเคราะหและพัฒนาการใชสื่อทางสังคมศึกษา
รวมทั้งมีทักษะในการวิเคราะหและ
สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา
467 513

ประเด็นและปญหาทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Issues and Problems)
สํารวจ ศึกษา วิเคราะหประเด็น และปญหาสังคม ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
ที่มีผลตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน ทั้งระดับทองถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก การนําความรูและทฤษฎีทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาใชในการวิเคราะห
- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 6 -

467 514

พลเมืองศึกษา
3(3-0-6)
(Civic Education)
ศึ ก ษาปรั ช ญา สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ พื้ น ฐานของพลเมื อ งในระบอบการเมื อ งการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ระบบการเมืองการปกครองของไทย ความรับผิดชอบของรัฐตอพลเมือง ประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิทธิ
และความรับผิดชอบของพลเมือง การสรางกลไกทางสังคมเพื่อใหชุมชนเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการจัดและวิเคราะหกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อสรางความเขาใจในสิทธิและความรับผิดชอบของ
พลเมือง และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเปนพลเมืองดี
มีการศึกษานอกสถานที่
467 515

การพัฒนาจริยธรรม
3(3-0-6)
(Moral Development)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจริยธรรมตอสังคม พัฒนาการของความคิดทางจริยธรรม
และทฤษฎีทางจริยศาสตร ทฤษฏีการพัฒนาจริยธรรม วิเคราะหปญหาพฤติกรรมทางจริยธรรมที่มีผลตอสังคมและ
โลกปจจุบัน ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล
467 516

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Computer Networks for Social Studies Instruction)
ศึกษาการใชคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ฝกการ
คนหาขอมูล การใชโปรแกรมตางๆ และพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
467 517

การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
(Supervision in Social Studies Instruction)
ศึกษาหลักการ เทคนิควิธีการและทักษะในการนิเทศ การจัดระบบและวางแผนการนิเทศภายใน
เพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน บทบาทและความรับผิดชอบของ
ผูนิเทศ ฝกทักษะนิเทศการสอนในสถานการณจําลอง ตลอดจนจัดโครงการเพื่ออบรมครูประจําการ
467 518

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Environment and Sustainable Development)
ศึกษากระบวนการที่มนุษยใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตจนสรางเอกลักษณของ
ตนเอง โดยใชภูมิปญญาไทยในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิเคราะหสาเหตุและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติตอสังคม การนําหลักการและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาใชพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสังคมปจจุบัน
467 519

แหลงการเรียนรูในทองถิ่น
3(3-0-6)
(Local Learning Resources)
ศึกษาและสังเคราะหแหลงการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ทรัพยากรทางการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น การแสวงหาและการใชแหลงการเรียนรูในทองถิ่น การจัดทําโครงการ การใชแหลงเรียนรู
ในทองถิ่นเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา ตลอดจนแนวการวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรูในทองถิ่น รวมถึง
การศึกษาทองถิ่น และการวางแผนพัฒนาทองถิ่นได
- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 7 -

มีการศึกษานอกสถานที่
467 520

ภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
(Thai Wisdom)
ศึกษาความหมาย ประเภท องคประกอบ วิวัฒนาการของภูมิปญญาไทย ตัวอยางคุณคา
ภูมิปญญาไทยตอสังคม การพัฒนาและปฏิรูปภูมิปญญาไทย เพื่อความมั่นคงของสังคมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง วิเคราะหแนวทางการนําภูมิปญญาไทยไปใชในการเรียนการสอนสังคมศึกษา
มีการศึกษานอกสถานที่

467 526

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36 หนวยกิต
(Thesis)
เปนโครงการวิจัยเฉพาะบุคคล ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจและมีความรอบรูในวิชาสังคมศึกษา
อยางกวางขวางและลึกซึ้ง สามารถสรุปและสังเคราะหเปนความรูใหม ภายใตคําแนะนําของคณาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ
467 527

วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
(Thesis)
เปนโครงการวิจัยเฉพาะบุคคลในหัวขอที่นักศึกษาสนใจและมีความรอบรูในขอบขายของวิชา
สังคมศึกษา ภายใตคําแนะนําของคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

467 528

การศึกษาคนควาดวยตนเอง (มีคาเทียบเทา)
6 หนวยกิต
(Individual Research)
ศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจในขอบขายของวิชาสังคมศึกษา และรายงานอยางเปน
ระบบ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง

- ป. โท การสอนสังคมศึกษา หนา 8 -

