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มคอ. 3
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา:
วป 781 การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
RB 781 Work Socialization
2.จานวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต
บรรยาย 3 (3-0-6)

3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (มีวิชาเรียน) และประเภทวิชาบังคับ
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6.รายวิชาที่ต้องมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
8.สถานที่เรียน: 25-0107 ตึก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2557

หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย และวิเคราะห์การถ่ายทอดทางสังคมเรื่องการทางานในอาชีพ ด้วย
จิตวิทยา สังคมวิทยา และบูรณาการศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน
และเสนอแนะแนวทางการวิจัยในสังคมไทยได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบการใช้ กระบวนการวิจัยหรือบทความวิจัย หรือ research based
learning โดยนาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเรียนรู้
4. เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสาร การนาเสนอผลงาน และการถ่ายทอดความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเรื่องการทางาน
การถ่ายทอดทางสั งคมขององค์การและวิชาชีพ รวมทั้งปัจจัยเชิงเหตุของการทางาน และผลของงานที่มีต่อ
บุคลิกภาพและวิถีชีวิตของบุคคล
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Examine theories and research findings on work socialization methods and processes,
organizational and professional socialization; as well as causal factors and outcome of work on
individual’s personality and way of life
2.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่วยกิต)
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย
การฝึกงาน
(นอกห้องเรียน)
48 ชั่วโมง
96 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก()/ความรับผิดชอบรอง()
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลขการสื่อสารและ
ราย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
781                    

4.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันและเวลาให้คาปรึกษา
รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง
2 ชั่วโมง
จันทร์-อังคาร 16.00 – 17.00 น.
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
1 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย
อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
1 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพิจารณา
1) เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
2) มีความเพียรในการศึกษา
3) มีความสนใจใฝ่รู้
4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/หน้าที่
5) ให้ความสาคัญของการอ้างอิงผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น
2. ความรู้
ความรู้ที่ต้องได้รับ
นิสิตมีความรูด้ ้านเนื้อหาเรื่อง
การถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับ
การทางาน และเข้าใจตัวแปร
ทางสังคมเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ทางสังคมเกี่ยวกับการทางาน

วิธีการสอน
-ศึกษาแนวคิดต่างๆ
-อภิปรายแสดงความคิดเห็น
-อ่านเอกสารทีไ่ ด้รับมอบหมาย
-แสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
-ทารายงานในหัวข้อที่ตนสนใจ

วิธีการสอน
-อ่านเอกสารที่ผสู้ อนกาหนด และที่
ตนเองแสวงหาเพิ่มเติม
-อภิปรายในชั้นเรียน และเขียนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ท้ายบทเรียน
-ทารายงานเส้นทางอาชีพ และการ
สังเคราะห์งานวิจัย

วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมนาเสนอแนวคิดและ
อภิปรายในชั้นเรียน ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษา การเขียนรายงานเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ
ตนจากการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ หลังการเรียน และ
ทารายงานในหัวข้อที่ตนสนใจ โดยสามารถกระทาได้
อย่างมีเนื้อหาทางวิชาการและตรงตามเวลานัดหมาย

วิธีการประเมินผล
- สังเกตประมาณและคุณภาพของการมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอและแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
- ประเมินรายงานท้ายบทเรียนในเชิงความเข้าใจในเรื่อง
ที่เรียนและความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์
- ประเมินถูกต้องของรายงานการสังเคราะห์งานวิจัย
และการวิพากษ์
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์และวิพากษ์
แนวคิดต่างๆ ได้อย่างไม่ใช้อคติส่วนตน
สามารถจับประเด็นสาคัญจากการอ่าน
และการฟัง รวมทั้งสามารถประมวล
และเชื่อมโยงความคิดเห็นต่างๆ และ
สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน

วิธีการสอน
- นิสิตอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะ
เรียน
- ให้นิสิตอภิปรายและวิพากษ์บทความวิจัยที่
ศึกษาตัวแปรหรือทฤษฎี work
socialization ในชั้นเรียน
-เขียนผังความคิดตามหัวข้อที่ศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วิธีการสอน
ความรับผิดชอบ
นิสิตเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง - เปิดโอกาสให้นสิ ิตแสวงหาความรู้ด้วย
กันของสมาชิกกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ตนเอง และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
ที่แตกต่างในเชิงวิชาการอย่าง
ท่าทีกัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร และสามารถทางานตาม -จูงใจให้นิสิตทางานที่ได้รบั มอบหมายอย่าง
ข้อตกลงได้เต็มความสามารถ อย่าง
เต็มที่ และกระตุ้นให้ทางานส่งทันเวลา
ทันเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
วิธีการสอน
สื่อสาร และการใช้
นิสิตสื่อสารความรู้และความคิดเห็นของ -ให้นิสิตร่วมอภิปรายทุกครั้งในการเรียน
ตนให้ผู้อื่นทราบ ทั้งทางการพูดและการ -ให้นิสิตทารายงานด้วยการเขียนบรรยาย
เขียนได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจ ด้วยท่าที
และการสังเคราะห์งานวิจัย
และวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัย และ -ให้นิสิตใช้เทคโนโลยี เช่น power-point,
ใช้เทคโนโลยีในการเรียน พร้อมทัง้
CD, คลิปวิดโี อ,You tube ฯลฯ
เรียนรูด้ ้วยการใช้ E-learning
-ให้นิสิตใช้ A-Tutor ที่ผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อ
การเรียนและการสื่อสาร

วิธีการประเมินผล
- สังเกตการนาเสนอเรื่องราวและความ
คิดเห็นขณะเรียน
- ประเมินคุณภาพของรายงาน
- ประเมินความคิดเชื่อมโยงจากผัง
ความคิด

วิธีการประเมินผล
- พิจารณาท่าทีการแสดงความคิดเห็น
- พิจารณาผลงาน และการทางานส่ง
ทันเวลา

วิธีการประเมินผล
-บันทึกปริมาณการนาเสนอและการ
อภิปราย
-สังเกตการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
ในชั้นเรียน
-บันทึกการลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบ
และการสื่อสารกับผู้สอนทาง A-Tutor

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

1

แนะนารายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้
และการเขียนผังความคิด และการ
ทดสอบก่อนเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดทางสังคม

3

ชี้แจง อธิบาย และแสดง -ประมวลรายวิชา
ความคิดเห็น
-ตัวอย่างหนังสือ

คณะผู้สอน

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

อ.นริสรา

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายทอดทางสังคม
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดทางสังคมด้านการทางาน

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

วิธีการ และกระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคมเรื่องการทางาน

3

2
3
4
5

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

สื่อที่ใช้

-หนังสือตามประมวล
รายวิชา
-วีซีดี/คลิปวิดีโอ
-หนังสือสังคมวิทยา
-วิซีดี/คลิปวิดีโอ -งานวิจัย
-ตาราทางจิตวิทยา
--บทความวิจัย

ผู้สอน

อ.นริสรา
วิทยากร/
รศ.อังศินันท์

-ตาราจิตวิทยาการเรียนรู้ รศ.อังศินันท์
–โครงงาน/กิจกรรม
-บทความวิจัย-You tube

4

สัปดาห์ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ

กิจกรรมการเรียน
การสอน

6

การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อเตรียม
สู่การทางาน

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

7

การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อชีวิตใหม่

3

8

นิสิตเสนอบทความวิจัย และหัวข้อ
การวิจัยนาร่อง การถ่ายทอดทาง
สังคมเกี่ยวกับอาชีพเสรีอาเซียน

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

9

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

-หนังสือตามรายชื่อ
-เอกสารการเรียนการสอน
-ไฟล์สถานการณ์ใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานใน A-Tutor
-หนังสือตามรายชื่อ
เอกสารการเรียนการสอน
-หนังสือตามรายชื่อ
เอกสารการเรียนการสอน

อ.ฐาศุกร์

อ.ฐาศุกร์
คณะผู้สอน

สอบกลางภาค

10

การถ่ายทอดทางสังคมทางวิชาชีพ

3

อภิปราย วิเคราะห์
สังเคราะห์

-เอกสารประกอบการสอน
และบทความวิจยั

รศ.อังศินันท์

11

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

3

รศ.อังศินันท์

12

นิสิตศึกษาประสบการณ์จริงในการ
ถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับอาชีพ

3

ร่วมกันอภิปราย และ
-เอกสารการสอน และ
แสดงความคิดเห็น
บทความวิจัย
การศึกษานอกห้องเรียน -กรณีศึกษา –รายงาน
ความก้าวหน้าทางA-Tutor
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ปัจจัยเชิงเหตุของการทางาน และ
ผลของงานที่มีต่อบุคลิกภาพและวิถี
ชีวิตของบุคคล
นิสิตรายงานผลการสังเคราะห์
องค์ความรู้กระบวนการถ่ายทอดใน
อาชีพเสรีอาเซียน (บทความวิชาการ)
นิสิตรายงานการสังเคราะห์
องค์ความรู้กระบวนการถ่ายทอด
-ต่อ- (บทความวิชาการ)
นิสิตรายงานการศึกษาการถ่ายทอด
ทางสังคมเกี่ยวกับอาชีพ
(รายงานการวิจัยนาร่อง)

3

ร่วมกันอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็น

รศ.อังศินันท์

14
15
16

17

-หนังสือตามรายชื่อ
-เอกสารประกอบการสอน

คณะผู้สอน

-Q-sort technique

3

-นิสิตนาเสนอ
-ผู้สอนสรุปและ
เชื่อมโยง
-นิสิตนาเสนอ
-ผู้สอนสรุปและ
เชื่อมโยง
-นิสิตอภิปราย วิเคราะห์
สังเคราะห์
-ผู้สอนสรุปและเชื่อมโยง

3
3

-รายงานเดี่ยว
-เผยแพร่รายงานเดี่ยวฯ
ผ่าน A-tutor
-รายงานเดี่ยว
-เผยแพร่รายงานเดี่ยวฯ
ผ่าน A-tutor
-รายงานกลุ่ม
-เผยแพร่รายงานกลุม่ ฯ
ผ่าน A-tutor

นิสิตคณะ
ผู้สอน
นิสิตคณะ
ผู้สอน
นิสิตและ
คณะผู้สอน

สอบปลายภาค

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

-การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การ
แสดงความคิดเห็น)

คุณธรรมจริยธรรม ปัญญา ทักษะการ
สื่อสาร
ความรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ความรู้ และปัญญา และทักษะการสื่อสาร

-การสอบก่อน/กลางภาคและ
ปลายภาค
-รายงานเดี่ยว (รายงานการ

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา ทักษะ

วิธีการประเมิน
การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน
แบบทดสอบก่อน/ระหว่าง/หลังเรียน
งานที่ไดรับมอบหมาย และการเข้าชั้น
เรียนตรงเวลาที่กาหนด
พัฒนาการการตอบแบบทดสอบก่อน/
กลางภาคและปลายภาค
ผลรายงานที่ได้รับมอบหมายที่มี

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%

30%
30%
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กิจกรรม
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทาง
สังคมในงานในประเทศอาเซียน
หรือนานาชาติ)
-รายงานกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน
(รายงานการวิจัยนาร่อง
การศึกษาการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงอาชีพเสรีในกลุม่
อาเซียน หรืออาชีพที่กาหนดใน
หลักสูตรได้แก่ นักวิจัย นัก
ประเมินโครงการ นักบริหาร
โครงการ นักพัฒนาบุคคลและ
สังคม และนักวิชาการ)

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการสื่อสาร

คุณภาพดีและปริมาณอย่างพอเพียง
และการสรุป Concept Mapping ไว้
ท้ายบทรายงาน

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการสื่อสาร

ผลรายงานกลุม่ ที่ได้รับมอบหมายและ
การสังเกตจากการนาเสนอด้วยวาจา
โดยพิจารณาจากการอภิปราย การ
อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ การเรียบ
เรียงเนื้อหาสาระตามกระบวนการวิจัย
เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

สัดส่วนของ
การประเมินผล

30%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
พิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 3 รายการในการประเมินผลตัดเกรดตั้งแต่ระดับ C ถึง A
การดาเนินการเรียนการสอน ในส่วนงานที่มอบหมายนิสิตเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
งานเดี่ยว
1. อ่านหนังสือ/บทความวิจัยภาษาอังกฤษ/เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนการสอนและ
เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์พร้อมสรุปเป็นรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองประมาณ 10 - 20 หน้า
2. นาเสนอรายงานที่ศึกษาคนละ 10-15 นาที
3. ศึกษาอ่านหนังสือ/บทความวิจัย/เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย/วิพากษ์ในชั้นเรียน
4. เขียนผัง ซีเอ็ม ของสาระที่ได้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง
งานกลุ่ม (งานกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-3 คน)
1. ศึกษาข้อมูลประสบการณ์ตรงเชิงลึกกับบุคคลต้นแบบถึงกระบวนการถ่ายทอดเชิงอาชีพเสรีในกลุ่ม
อาเซียน หรืออาชีพที่กาหนดในหลักสูตรได้แก่ นักวิจัย นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ
นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ
2. เขียนรายงานการวิจัยนาร่อง
กิจกรรมการเรียนรู้
1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยประเมินศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนก่อนเรียน ใช้
การเรียนรู้จากปัญหาและการฝึกประสบการณ์ตรง ใช้การถามและการบรรยายตรงตามความต้องการของผู้เรียน
2) เลือกอ่านหนังสือ/บทความวิจัย
3) ร่วมอภิปราย/ซักถาม
4) ฝึกปฏิบัติการเขียน ซี เอ็ม ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักหัวใจนักปราชญ์
5) เลือกข้อเสนอการศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้ เป็นรายบุคคลและวิพากษ์ในชั้นเรียน
6) เขียนและนาเสนอรายงานการวิจัยนาร่องของกลุ่มย่อย
7) สืบค้นแสวงหาความรู้ จากเอกสารและงานวิจัยเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น หนังสือ
วารสาร/งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ ตารา ผู้เชี่ยวชาญและเว็บไซต์ เป็นต้น
8) ปฏิบัติกิจกรรมย่อย ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์หรือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน
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F. Balos (Eds.). Family, socialization, and interaction Process (pp. 35-131). Glenioe, Il:
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.003)
นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจนิสิตด้านเนื้อหาการสอนต่อสัปดาห์ วิธีการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลของรายวิชา เมื่อได้ดาเนินการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาใน
ภาคการศึกษาถัดไป
ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับศักยภาพ
ของนิสิตหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อน ระหว่างและหลังเรียน และรายงานผลโครงการเดี่ยวและ
โครงการกลุ่มพร้อมเทคนิคการนาเสนอ พิจารณาจาก เนื้อหาที่ปรับปรุงในแต่ละปีในช่วง 3ปี
การปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ดังรายละเอียดในตาราง
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ภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
เนื้อหาที่ปรับปรุง
ปีการศึกษา 2554
- ให้นิสิตศึกษามาก่อน
รูปแบบการสอน
และมาสรุปความเข้าใจ
ก่อนเรียนทุกคาบ
- เน้น Self study และ
ฝึกปฏิบัตสิ ร้างองค์
ความรู้
(Constructivism
learning) ของนิสิตเอง
โดยผ่านรายงานเดี่ยว
- ฝึกประสบการณ์ตรง
(Experience learning)
โดยการลงพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลจริงกับบุคคลโดย
เสนอเส้นทางอาชีพที่
นิสิตสนใจและนาเสนอ
เป็นรายงานกลุ่ม

สื่อ/เอกสารการสอน

- ให้การบ้านและตั้งข้อ
คาถาม ให้นิสิต ตอบ
ผ่าน A- Tutor
- มีเอกสารประกอบ
สอน และมอบหมาย
งานให้นิสิตอ่านมาก่อน
และนิสติ สรุปความ
เข้าใจในหัวข้อที่อ่านมา
ก่อนการสอนของ
อาจารย์

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555
-เน้นการสอนตามศักยภาพและ
ความต้องการของผู้เรียนโดย
การทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียนและหลังสิ้นสุดการเรียน
เพื่อดูพัฒนาการและเติมเต็ม
เนื้อหาที่ผู้เรียนไม่รไู้ ม่เข้าใจ
(Learner Center)

ภาคเรียนที่ 1,2
ปีการศึกษา 2557
-เน้นการสอนตามศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนโดยการทดสอบก่อนเรียน
ระหว่างเรียนและหลังสิ้นสุดการเรียน เพื่อดู
พัฒนาการและเติมเต็มเนื้อหาที่ผเู้ รียนไม่รไู้ ม่
เข้าใจ (Learner Center) และแสวงหาการ
เรียนรูเ้ พิ่มเติมจากหัวข้อที่นิสติ สนใจ

- ให้สื่อเทคโนโลยี เช่น CD, You
tube, ภาพยนตร์ เพื่อ
ประกอบด้วยเนื้อหาในหลักสูตร
อย่างละเอียดตั้งแต่วัตถุประสงค์
แนวคิดหลักเนื้อหาใบงานเพื่อ
การศึกษาด้วยตนเอง
- เกมส์เพื่อทดสอบระบบการคิด
ของผู้เรียนและกระตุ้นให้คิด
ด้วยการใช้คาถามเพื่อให้อิสระ
ทางความคิดแก่ผเู้ รียน

- ยังคงให้สื่อเทคโนโลยี เช่น CD, You tube,
ภาพยนตร์ เพื่อประกอบด้วยเนื้อหาใน
หลักสูตรอย่างละเอียดตั้งแต่วัตถุประสงค์
แนวคิดหลักเนื้อหาใบงานเพื่อการศึกษาด้วย
ตนเองและร่วมวิเคราะห์เนื้หาและวิพากษ์บน
ฐานการประยุกต์ทฤษฎีทางการถ่ายทอดทาง
สังคม
- เกมส์เพื่อทดสอบระบบการคิดของผู้เรียน
และกระตุ้นให้คดิ ด้วยการใช้คาถามเพื่อให้
อิสระทางความคิดแก่ผเู้ รียน

- ยังคงเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ
- เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทาวิจัยนาร่องโดยเสนอเป็นกรอบแนวคิด
จากการประยุกต์ทฤษฎีฐานราก ตามกระบวนการถ่ายทอดทางอาชีพเสรี
ที่เสนอเป็นโมเดลกระบวนการ อาเซียนด้วยการทาเป็นรายงานกลุ่ม
ถ่ายทอดทางอาชีพเสรีอาเซียน
-เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากผลการวิจัย
จากรายงานกลุม่
นาร่องที่นิสิตลงไปดาเนินการเก็บรวบรวม
-เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ข้อมูลจริงตามหลักการเรียนรู้วจิ ัยเป็นฐาน
จากผลการวิจัย “คุณลักษณะ ของบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ทางจิตและสถานการณ์ทางการ ศาสตร์ มศว
เรียนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
-ยังคงมอบหมายให้ผเู้ รียนศึกษาเนื้อหามา
เรียนรู้วจิ ัยเป็นฐานของ
ก่อนและมานาเสนอความรู้ที่ได้จาก
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัย
การศึกษาด้วยตนเองหน้าชั้นก่อนที่อาจารย์
พฤติกรรมศาสตร์ มศว
จะเริม่ สอนและบรรยาย (Self-Study)
-ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหามาก่อน
และมานาเสนอความรู้ทไี่ ด้จาก
การศึกษาด้วยตนเองหน้าชั้น

ช่วงเวลาที่อาจารย์
ผู้สอนให้คาปรึกษานิสติ

เปิดโอกาสให้สัปดาห์ละ
1 ชั่วโมง/อาจารย์ 1 คน
ตามนัดหมาย และช่วง
เย็นหลังชั่วโมงสอน

เปิดโอกาสให้ตลอด เวลา
16.00-17.00 น.ในวันธรรมดา,
ช่วงเวลาตามนัดหมายและ เพิม่
ช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์
และ e-mailได้ตลอด

เปิดโอกาสให้ตลอดเวลาในวันธรรมดาที่
อาจารย์มาทางาน, ช่วงเวลาตามนัดหมาย
และ เพิ่มช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์และ
e-mail, A- Tutor ได้ตลอดไม่มีวันหยุด

งานที่มอบหมาย
ให้นิสิต

- ให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
และศึกษาจาก

- ให้เขียนบทความวิชาการที่มา
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้

- ให้ทารายงานการวิจัยนาร่องและนาเสนอ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียนพร้อมภาพถ่าย
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ภาคการศึกษา
เนื้อหาที่ปรับปรุง

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ประสบการณ์ของบุคคล การถ่ายทอดในอาชีพเสรี
อาเชียน
- ทา concept map เพื่อสรุป
เชื่อมโยงความคิดในสาระจาก
การศึกษาด้วยตนเอง
- ให้ทารายงานการวิจัยนาร่อง
และนาเสนอร่วมอภิปรายในชั้น
เรียนพร้อมภาพถ่าย วิดโี อ จาก
การไปศึกษาประสบการณ์จริง

ภาคเรียนที่ 1,2
ปีการศึกษา 2557
วิดีโอ จากการไปศึกษาประสบการณ์จริง
- ให้เขียนบทความวิจัยที่มาจากการทาวิจัย
นาร่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดในอาชีพเสรี
อาเชียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
- ทา concept map เพื่อสรุปเชื่อมโยง
ความคิดในสาระจากการศึกษาด้วยตนเอง
- ทารายงานเดี่ยวสรุผลการอ่าน research
paper ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม
พร้อมวิพากษ์บนฐานทฤษฎี socialization

การประเมินผล

ทดสอบก่อนเรียน ผ่าน
A- Tutor และทดสอบ
หลังเรียนโดยให้คะแนน
จากพัฒนาการความรู้
และพฤติกรรมที่ดีขึ้น

-ทดสอบ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่างและหลัง เพื่อ
ประเมินพัฒนาการ และ คะแนนที่ได้จาก
การทารายงานเดี่ยวและกลุม่ และการ
นาเสนอผลงาน

-ทดสอบ 3 ครั้ง ก่อน ระหว่าง
และหลัง เพื่อประเมิน
พัฒนาการ และ คะแนนทีไ่ ด้
จากการทารายงานเดี่ยวและ
กลุ่ม

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือล้นระหว่างการเรียนการสอน การทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
และประเมินคุณภาพของรายงาน และ ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียน
การสอน (แบบ มศว ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการ
ของรายวิชา
3.การปรับปรุงการสอน
ตามความสนใจและศักยภาพของนิสิตในช่วงเดือนแรกของการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงกิจกรรม
และเทคนิคการสอน
4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จากการพิจารณาพัฒนาการการเรียนของนิสิตทั้งจาก
แบบฝึกหัด การทารายงานที่มอบหมาย ข้อสอบปลายภาค และผลการเรียนรู้ก่อน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
5.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผลการ
เรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมินศักยภาพ
ผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะทาให้
เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา

