มคอ. 3
วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา: วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์
RB 581 Socialization and Human Development
2.จํานวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และประเภทวิชาบังคับ
4.อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน: ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 1
6.รายวิชาที่ตอ้ งมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
7.รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
8.สถานที่เรียน: ห้องเรียน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 8 ธันวาคม 2557

หมวดที่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ กระบวนการถ่ า ยทอดทางสั ง คม ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ข อง
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม และผลของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของ
มนุษย์
1

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้หลักวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ
การถ่ายทอดทางสังคมและพัฒนาการของมนุษย์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์บทความและรายงานที่
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
3. เพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับ
หัวข้อเรื่อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1.คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเชิงทฤษฎี และผลการวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
กับพัฒนาการของมนุษย์ เน้นอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคม (เช่น ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และ
สื่อมวลชน) และวัฒ นธรรมที่มีต่อการพัฒนาบุคคล รวมทั้งผลที่มีต่อลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลวัย
ต่างๆ
2.จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่วยกิต)
บรรยาย
การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช้
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ปัญหาเป็นฐาน
(นอกห้องเรียน)
ฝึกงาน
45 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1 2 3 4
   
581
หมายเหตุ  ความรับผิดชอบหลัก

5
1
2
3
   
 ความรับผิดชอบรอง

1


4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2 3 1
  

2


5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
3 4 1 2 3
    

4.จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันและเวลาให้คําปรึกษา
อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2 ชั่วโมง
วันเสาร์ เวลา 08.00-09.00 น. หรือติดต่อ
ผ่านทางอีเมล์และ Atutor
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
2 ชั่วโมง
วันเสาร์ เวลา 08.00-09.00 น. หรือติดต่อ
ผ่านทางอีเมล์และ Atutor
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง
2 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพิจารณา
จรรยาบรรณในการอ้างอิงผลงานทาง

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
-ผู้สอนปลูกฝังและเน้นย้ําเรื่องการอ้างอิง -สังเกตพฤติกรรมของนิสิต

2

วิชาการของผู้อื่น และการทํางานบน
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม

ผลงานทางวิชาการแก่นิสิต ทั้งในการทํา
รายงาน การคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้อง
-ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม

-ตรวจสอบจากผลงานของนิสิต

วิธีการสอน
-ผู้สอนเน้นย้ําความถูกต้องของแนวคิด
หลักการของเนื้อหาวิชา
-ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็น
ที่มอบหมาย

วิธีการประเมินผล
-ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย
-สังเกตจากพฤติกรรมการทํางาน

วิธีการสอน
-มุ่งเน้นให้นิสิต คิดหาคําตอบ แก้ปัญหา
โดยใช้ฐานจากการทําวิจัยเป็นหลัก
-ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็น

วิธีการประเมินผล
-ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย และ
การตอบคําถามข้อสอบที่มีลักษณะเน้นการ
คิดวิเคราะห์
-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในชั้น
เรียน

2. ความรู้
ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ในเนื้อหาสาระ หลักการ และ
ทฤษฎีทางจิตสังคมที่สําคัญ รวมทั้ง
ความสามารถในการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความสามารถในการนําความรู้
เกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตสังคม และ
แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมมา
กําหนดเป็นตัวแปรสถานการณ์ทาง
สังคมเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์
รวมทั้งสามารถอภิปรายสถานการณ์
ทางสังคมด้วยหลักการและแนวคิด
การถ่ายทอดทางสังคม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
และความรับผิดชอบ
ความสามารถในการตัดสินใจทํางานที่ -เปิดโอกาสให้นิสิตทํางานเป็นกลุ่ม และมี -ประเมินจากผลของการทํางานกลุ่ม และการ
มอบหมายด้วยตนเองบนหลักของ
ส่วนร่วมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
ส่งงานตามเวลาที่กําหนด
เหตุผล และความรับผิดชอบในการ
มอบหมาย
-สังเกตจากพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
ดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับ
ผู้อื่นอย่างเต็มที่

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
วิธีการสอน
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการสื่อสารด้านการใช้ -จัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม
และนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
ภาษาได้อย่างชัดเจน การถ่ายทอด
ข้อมูลความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ -ฝึกให้นสิ ิตเขียนบทความวิชาการ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้าหาข้อมูล

วิธีการประเมินผล
-ประเมินผลความรู้ในวิชาเรียน
-สังเกตจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้น
-ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
3

1.แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2
3-4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

หัวข้อ

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
สื่อที่ใช้
การสอน
แนะนํารายวิชา และประเมิน
แนะนํา และทําแบบ
ประมวลรายวิชา
ศักยภาพผู้เรียนก่อนเรียน
ทดสอบก่อนเรียน
1. การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์: แนวคิดพื้นฐาน
1.1 ความหมายและความสําคัญ
3
บรรยาย อภิปราย และ หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
ของการถ่ายทอดทางสังคม
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบการสอน/A-tutor
เรียนรู้
3
บรรยาย อภิปราย และ หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบการสอน/A-tutor
สังคมของ Erikson และสาเหตุ
เรียนรู้
และผลของการเกิดเอกลักษณ์
แห่งตน
1.3 รูปแบบทฤษฎีเพื่อการ
3
บรรยาย อภิปราย และ หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมใน
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบการสอน/คลิป
บุคคล
เรียนรู้
วิดีโอ/A-tutor
2. อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพัฒนาการบุคคล
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
2.1 สถาบันศาสนากับการพัฒนา
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
บุคคล
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/A-tutor
เรียนรู้
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
2.2 สถาบันการศึกษากับการพัฒนา
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
บุคคล
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/A-tutor
เรียนรู้
สอบกลางภาค
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
2.3 สื่อมวลชนกับการพัฒนาบุคคล
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอนวิดีโอ/
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
2.4 สถาบั น ครอบครั ว: รูปแบบการ
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอนวิดีโอ/
อบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาบุคคล
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
3. ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลวัยต่างๆ
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
3.1 ลัก ษณะมุ่งอนาคต-ควบคุ ม ตน
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
และความเชื่ออํานาจภายในตน
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
3.2 แรงจูงใจของบุคคล
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
3.3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
กับการพัฒนาในระดับบุคคล
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร
3.4 คุณภาพชีวิตสมรสและการสร้าง
3
บรรยาย อภิปราย และ
ประกอบการสอน/คลิป
ครอบครัว
การใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิดีโอ/งานวิจัย/A-tutor
เรียนรู้
3.5 Resocialization กับคุณภาพ
3
บรรยาย อภิปราย และ
หนังสือ/ตํารา/เอกสาร

ผู้สอน
คณะผู้สอน

อ.นริสรา
อ.ฐาศุกร์

อ.ศรัณย์

วิทยากร
วิทยากร
คณะผู้สอน
อ.ศรัณย์
วิทยากร

อ.ศรัณย์
อ.ศรัณย์
อ.ศรัณย์
รศ.ดร.อังศินันท์

อ.ฐาศุกร์

4

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จํานวน
ชั่วโมง

ชีวิตและการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุ
16

สัมมนาปัจจัยเชิงเหตุและผลของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม

การใช้ปัญหาเป็นฐาน
เรียนรู้
สัมมนาและอภิปราย

3

17

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้
ประกอบการสอน/คลิป
วิดีโอ/งานวิจัย/A-tutor
หนังสือ/ตํารา/งานวิจัย

สอบปลายภาค

ผู้สอน
อ.นริสรา
นิสิตและ
ผู้สอน
คณะผู้สอน

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
1
/

ผลการเรียนรู้
2
3
4
/
/
/

5
/

นําเสนอประเด็นปัญหาเพื่อการ
เรียนรู้

/

/

/

/

/

วิเคราะห์บทความทางวิชาการ
สอบกลางภาคและปลายภาค

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

การมีส่วนร่วมตลอดภาคเรียน

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ: ผลการเรียนรู้
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

การสังเกต
งานที่ได้รบั มอบหมาย
การลงชื่อเข้าชั้นเรียน
การสังเกต จากเกณฑ์ดังนี้
-มีการศึกษาประเด็นทางวิชาการล่วงหน้าอย่าง
ละเอียดก่อนนําเสนอในชั้นเรียน
-มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและ
ทันสมัย
-มีการเตรียมการเพื่อนําเสนอ เช่น การตัง้
คําถาม การใช้สอื่ เป็นต้น
-มีความสามารถในการนําอภิปราย สรุปได้
ชัดเจน และตรงประเด็น
งานที่ได้รบั มอบหมาย
คะแนนสอบกลางภาค (30%)
คะแนนสอบปลายภาค (30%)

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%
10%

20%
60%

ด้านที่ 3 ปัญญา
ด้านที่ 5 ทักษะการสื่อสาร

แนวทางการทํากิจกรรม
1. การนําเสนอประเด็นปัญหาเพื่อการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ
เกณฑ์การประเมินผลการนําเสนอประเด็นปัญหาและการอภิปรายในหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
นิสิตแต่ละคนจะได้รับมอบหมายหัวข้อจากแผนการสอนเพื่อฝึกค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิปรายประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ โดยจะได้รับการประเมินผลตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. มีการศึกษาประเด็นทางวิชาการล่วงหน้าอย่างละเอียดก่อนนําเสนอในชั้นเรียน
2. มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและทันสมัย
3. มีการเตรียมการเพื่อนําเสนอ เช่น การตั้งคําถาม การใช้สื่อ เป็นต้น
4. มีความสามารถในการนําอภิปราย สรุปได้ชัดเจน และตรงประเด็น
2. การวิเคราะห์บทความทางวิชาการ
5

ให้นิสิตเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งเกณฑ์การเลือกบทความ
ให้นิสิตพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้
1. การเลือกบทความ สามารถเป็นบทความได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และต้องเป็น
บทความที่มีการอ้างอิงทางวิชาการ
2. สังเขปเนื้อหา กรอบหรือโครงสร้างต้องสัมพันธ์กับหัวเรื่องที่เรียน
3. ลําดับขั้นตอนของเนื้อหา มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เช่น ช่วงของเวลา (อดีต
ปัจจุบัน อนาคต) และช่วงของวัยต่างๆ เป็นต้น
ส่วนแนวทางการวิเคราะห์บทความ ให้นสิ ติ เขียนสรุปสาระสําคัญของบทความ 1 หน้า ด้วย
ภาษา (ทางการ) ของนิสิตเอง พร้อมวิเคราะห์สาระของเนื้อหา ดังนี้
1. ความถูกต้องตามหลักการที่อ้าง เช่น แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้
2. ความทั นสมั ยของเนื้ อหา เช่น ในเนื้ อหามี การอ้างอิ งที่ ใกล้ เคี ยงกั บปั จจุบั น หรือเป็ น
แนวคิดที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน และได้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
3. เป็นเนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิด (ความเห็นร่วมหรือโต้แย้ง) เพียงใด
4. ภาษาที่เขียนสละสลวยหรือไม่ กลมกลืน สื่อความเข้าใจได้ชัดเจนเพียงใด
5. มีการสรุปประเด็นสําคัญอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่
6. ให้ข้ อเสนอแนะในเชิงของการเสริมสร้างหรือป้องกัน และแก้ไขปรับ ปรุงอย่ างมีหลัก
วิชาการหรือไม่ เพียงใด
7. บรรณานุ ก รมหรือ เอกสารอ้ างอิ งมี ห รื อ ไม่ ถ้ ามี การอ้ างอิ งถู ก ต้ อ งเหมาะสมหรื อ ไม่
เพียงใด
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
พิจารณาตามเกณฑ์

A
B+
B
C

ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ได้คะแนน 84-80 คะแนน
ได้คะแนน 79-70 คะแนน
ได้คะแนน น้อยกว่า 70 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
งามตา วนินทานนท์. (2537). ตําราจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
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. (2547). เอกสารคําสอน วิชา วป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์.
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล ตําราขั้นสูงทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสริมเอกสารทางวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2550). รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) และแนวทาง
การตั้งสมมติฐานในการวิจัยสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทย วารสารพัฒนาสังคม, 9 (1):
85-117.
วันเพ็ญ พิศาลพงศ์. (2536). การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์. เอกสารคําสอน
ตามหลักสูตรรายวิชา วป 581: การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Berns, R.M. (1997). Child , Family , School , Community: Socialization and Social
Support. Fourth edition, New York: Harcourt Brace College Publishers.
Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human
development : Research perspectives. Developmental Psychology, (6): 723 –
742.
Magnusson, D. & Endler, N.S. (1977) Interaction psychology: Present status and future
prospects. In D. Magnusson & N.S. Endler (Eds.). Personality at the crossroad:
Current issues in interactional psychology (pp. 3-31). Hillsdele, New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ (จําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)
คณะทํางานร่างแผนผู้สูงอายุระยะยาวฉบับที่ 2. (2543). ร่างแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545 – 2564). ในคณะอนุกรรมการร่างแผนผู้สูงอายุระยะยาวฉบับที่ 2
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร.
งามตา วนินทานนท์. (2536). ลักษณะทางพุทธศาสนาและพฤติกรรมศาสตร์ของบิดามารดา
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร. รายงานการวิจัยฉบับที่ 50 สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
. (2550). การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตนที่ดีแก่นักเรียนที่มีอยู่ในสภาวะเสีย่ งทาง
ครอบครัว. รายงานการพัฒนา สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทุนอุดหนุนจากโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
. (2552). ผลการพัฒนามารดาด้านจิตลักษณะและทักษะทีม่ ีต่อพฤติกรรมการอบรม
บุตรของมารดาและความรับผิดชอบต่อการเรียนของบุตรวัยรุ่นตอนต้น: การศึกษา
ขั้นต้น รายงานการวิจัยฉบับที่ 121 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ.
งามตา วนินทานนท์ และอุษา ศรีจินดารัตน์. (2551) ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการจัดการศึกษาตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและโรงเรียนที่มีต่อความสุขและ
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พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิจัยระยะยาว
รายงานการวิจัยฉบับที่ 120 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
งามตา วนินทานนท์ ดุษฎี โยเหลา วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี วันเพ็ญ พิศาลพงศ์ และอุษา
ศรีจินดารัตน์. (2545). การวิเคราะห์ดชั นีเชิงเหตุและผลของคุณภาพชีวิตสมรสใน
ครอบครัวไทย. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ณัฎฐพงษ์ เจริญพิทย์. (2541). ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ : ทัศนะแบบองค์รวม
เล่มที่ 1 มิติบุคคล. กรุงเทพฯ: บริษัท สยามโอเวอร์ซีส์โปร จํากัด.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน โกศล มีคณ
ุ งามตา วนินทานนท์ อุบล เลี้ยววาริณ และบังอร โสฬส (2552) แผนงาน
การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อแก้วิกฤตสังคมไทย เรื่อง การสร้าง
พลเมืองจริยธรรมอย่างถูกวิธ:ี การพัฒนาในครอบครัว โรงเรียนและหน่วยงาน ศูนย์การวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
ศุภรางค์ อินทุณห์ (2552) ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคม และปัจจัยเชิงผลด้านการจัดการกับความเครียด
ของพฤติกรรมรักการอ่านในนักเรียนวัยรุน่ ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Baltes, P.B. and Baltes, M.M. (1990). Psychological perspectives on successful aging:
The model of selective optimization with compensation. In P.B. Baltes and
M.M. Baltes ( Eds. ) Successful aging : Perspectives from the behavior
sciences ( pp. 1 – 34 ). Cambridge: Cambridge University Press.
Bengtson, V.L. and Schaie, K.W. (Eds.) (1999). Handbook of Theories of Aging.
New York: Springer Publishing Company.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา (ควรศึกษาเพิ่มเติม)
จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ. (2552). การสูงอายุทางประชากรและการอยู่ดีมสี ุขของผูส้ ูงอายุใน
ประเทศไทย: แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบนั และความท้าทายในอนาคต. กรุงเทพฯ:
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ.
ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์ (บรรณาธิการ). (2552). ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน
ทางสังคมและประชากร. นครปฐม: สํานักพิมพ์ประชากรและสังคม.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2552). กลยุทธ์ครอบครัวไทยแก้วิกฤตจริยธรรมสังคม. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์,
50 (3): 1-20.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้ส อนประเมิ น การสอนโดยใช้แ บบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอน (แบบ มศว
ปค.003) และให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาการสอนต่อสัปดาห์ วิธีการเรียนการ
สอน และการประเมินผลของรายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอนของผู้สอน เพื่อการปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้ง
พิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต

3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนนําผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา (แบบ มศว ปค.003) มาพิจารณาและหาแนวทาง
ปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
เนื้อหาการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน ซึ่งจากการรวบรวมผลการประเมิน ผู้สอนและ
รายวิชาในช่วง 3 ปี ผู้สอนได้นําข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการเรียนการสอน ดังมีรายละเอียดในตาราง
ภาค/เนื้อหาที่ปรับปรุง
รูปแบบการสอน

สื่อ/เอกสารการสอน

ช่วงเวลาที่ให้คําปรึกษา

ภาคปลาย ปี 2553
เน้นการบรรยาย

ภาคต้น ปี 2554
ภาคปลาย ปี 2555
เน้ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ย เน้ น การสอนตามศั ก ยภาพ
ตนเอง และใช้ ก รณี ศึ ก ษา ของนิ สิ ต และเน้ น ที่ ผู้ เรี ย น
เป็ น สํ า คั ญ ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ เรี ย นมี
เป็นฐาน
โอกาสเลือกหัวข้อที่ต้องการ
ค้ น คว้ า ตามความสนใจเพื่ อ
นํามาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน้ า ชั้ น เรี ย น รวมทั้ ง เพิ่ ม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เรี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับหัวข้อ
Powerpoint และตั ว อย่ า ง เพิ่ ม คลิ ป วิ ดี โ อเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เพิ่ ม การค้ น คว้ า บทความ
รายงานวิจัย
กรณี ศึ ก ษา และการเรี ย น วิจัย/บทความเชิงวิชาการทั้ง
การสอนโดยใช้ Atutor
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ เรี ย น
ผ่ า นช่ อ งทาง E-book และ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ตามนัดหมาย
ตามนัดหมาย
เปิดโอกาสให้นิสิตติดต่อเพื่อ
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ภาค/เนื้อหาที่ปรับปรุง

งานที่มอบหมาย

การประเมินผล

ภาคปลาย ปี 2553

การวิ พ ากษ์ บ ทความทาง
วิ ช าการ และการค้ น คว้ า
ก ร ณี ศึ ก ษ า เพื่ อ นํ า ม า
อภิปรายในชั้นเรียน

ภาคต้น ปี 2554

เพิ่ ม การอ่ า นบทความวิ จั ย
ห รื อ บ ท ค วาม วิ ช าก ารที่
มอบหมายให้ แ ต่ ล ะหั ว ข้ อ
เพื่อนํามาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน
การสอบ กลางภ าค และ เพิ่ ม การประเมิ น ศั ก ยภาพ
ปลายภาค
ผู้ เรี ย นก่ อ น และหลั ง เรี ย น
รวมทั้ ง การสอบกลางภาค
และปลายภาค

ภาคปลาย ปี 2555
ขอคํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ
แ ล ะ เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว ไ ด้
ตลอดเวลา ผ่ า นทางอี เมล์
และ Atutor
เพิ่มการสรุปสาระสําคัญจาก
การอ่ า นบทความวิ จั ย หรื อ
บทความวิ ช าการ โดยใช้
เทคนิค Mind map
เพิ่ ม ก ารป ระเมิ น ผล ก าร
เรียนรู้โดยนิสิตเป็นผู้ประเมิน
ตน เอง (self- evaluation)
ห ลั ง เรี ย น เพื่ อ นํ า ม า
เปรี ย บเที ย บกั บ ผลที่ ผู้ ส อน
ประเมิน

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหัดในห้องเรียน
ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสํารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนํามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ซึ่งจะทําให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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