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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
วป 541 พ้ืนฐานทางสังคมเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

RB 541 Social Foundations of Human Behavior      

2. จำนวนหน่วยกิต 
 วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ  

อาจารย์ผู้สอน:    

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ  narisarap@g.swu.ac.th 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ thasuk@g.swu.ac.th 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ juntuntivivat@gmail.com 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา piyadas053@gmail.com 

5) รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ungsinun@gmail.com 

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล a.pitchayanee@gmail.com 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน/เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.  

Microsoft Teams RB541: xxxx 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 4 สิงหาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Course Learning Outcomes: CLOs) 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของแนวคิดทางสังคมต่างๆ เช่น แนวคิดสังคมวิทยา 

แนวคิดมานุษยวิทยา แนวคิดรัฐศาสตร์ และแนวคิดอ่ืนๆ ในกลุ่มสังคมศาสตร์ (สอดคล้องกับ ELO 1) 

CLO2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดทางสังคมที่สำคัญเพื่ออธิบายพฤติกรรม

มนุษย์  (สอดคล้องกับ ELO 2) 

CLO3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษา ด้านการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ และด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการสัมมนากลุ่มและการวิพากษ์งานวิจัยที่ใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (สอดคล้องกับ ELO 3) 

CLO4 เพื่อให้นิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน และจรรยาบรรณของการ

เป็นนักวิจัย (สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว) 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ผู้สอนได้นำผลการประเมินผู้สอน (ปค 003) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 และรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา (มคอ 5) มาเป็นแนวทางปรับปรุงรายวิชา ดังน้ี 

1. ด้านระบบจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมาตรการจัดการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึง

วางแผนระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Learning Management 

System) โดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Teams เป็นเครื ่องมือสร้างรายวิชาและติดตาม

ประเมินผล 

2. ด้านวิธีการสอน  

2.1 การจัดการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษามุ่งพัฒนาและส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้แก่ คิดวิเคราะห์

สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงวางแผนจัดกิจกรรมวิเคราะห์และสังเคราะห์

ทฤษฎี รวมท้ังใช้งานวิจัยเป็นฐานในการยกตัวอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

2.2 การจัดการเรียนการสอนใช2การบรรยายสลับกับสัมมนาส6งเสริมทักษะการคิด การฟ?ง การพูด 

ผู2รับผิดชอบจึงเชิญอาจารย์แต่ละท่านที่สอนในแต่ละศาสตร์เข้าร่วมสัมมนาของนิสิต เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง

ในการมองปรากฎการณ์ได้หลากหลายแง่มุม  

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

1. คำอธิบายรายวิชา 
 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ และการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือ

การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  (Concepts, theories, and social research on human behaviors and the 

way to apply concepts and theories for behavioral science research) 
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2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(นอกห้องเรียน) 

42 ชั่วโมง 

(14 สัปดาห์ x3 ชม.) 

- - - 84 ชั่วโมง 

(14 สัปดาห ์x6 ชม.) 

 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

ELO1 มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ ทฤษฎีและหลักการที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 

จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เป็นต้น 

�    

ELO2  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร ์

 �   

ELO3 สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและประเทศ 

  �  

 

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จำนวนช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ 

วิธีการส่ือสารเพ่ือ 

นัดหมายล่วงหน้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ    1 ช่ัวโมง  

�Microsoft teams 

�Group Line  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 1 ช่ัวโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 1 ช่ัวโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 1 ช่ัวโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 1 ช่ัวโมง 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง 1 ช่ัวโมง 
 

  



มคอ. 3 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร7    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หน>า 4 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

CLO1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

อธิบายสาระสำคัญของแนวคิดทาง

สังคมต่างๆ เช่น แนวคิดสังคม

วิทยา แนวคิดมานุษยวิทยา 

แนวคิดรัฐศาสตร์ และแนวคิดอื่นๆ 

ในกลุ่มสังคมศาสตร ์

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

    1.1 ผู้สอนทดสอบความรู้ของผู้เรียน 

    1.2 ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วย

การตั้งคำถาม หรือการใช้กรณีศึกษา หรือการ

ใช้คลิปวิดีโอ เป็นต้น ที่เชื่อมโยงกับแนวคิด

ทางสังคม 

    1.3 ผู้สอนชี้แจงวตัถุประสงค์ของบทเรียน 

2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    2.1 ผู้สอนอธิบายสาระสำคัญของแนวคิด 

    2.2 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนและแจกใบงาน

หรืองานมอบหมายทีใ่ห้ผู้เรียนวิเคราะห์และ

ประยุกต์แนวคิดทางสังคมเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และสังคม 

    2.3 ผู้เรียนนำเสนอผลงาน และผู้สอนให้

ข้อมูลย้อนกลบั 

3. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

    3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1 

แผ่น โดยใช้ผังความคิด หรือ Mind Map 

    3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้

เรียนรู้เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม (Think Pair 

Share) 

การสังเกตพฤติกรรม 

-การตั้งใจเรียน 

-การตอบคำถาม 

-การตั้งคำถาม 

แบบทดสอบ 

ผลงาน เช่น การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้

 CLO2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

วิเคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิด

ทางสังคมที่สำคัญเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมมนุษย์   

CLO3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ

สื่อสารด้านการใช้ภาษา ด้านการ

ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ และ

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการสัมมนากลุ่มและการ

วิพากษ์งานวิจัยที่ใช้แนวคิดทฤษฎี

ทางสังคมเพื่อศึกษาพฤติกรรม

มนุษย์  

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 

   1.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่

ได้เรียนรู้จากบทเรียนครั้งที่ผ่านมา 

   1.2 ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

และประเด็นสัมมนา 

2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   2.1 ผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนำ

สัมมนา  

   2.2 ผู้เรียนแต่ะละกลุ่มดำเนินการสัมมนา  

3. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

   3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1 

แผ่น โดยใช้ผังความคิด หรือ Mind Map 

   3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้

เรียนรู้เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม (Think Pair 

Share) 

การสังเกตพฤติกรรม 

-การตั้งใจเรียน 

-การตอบคำถาม 

-การตั้งคำถาม 

แบบทดสอบ 

ผลงาน เช่น การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

CLO4 เพื่อให้นิสิตมคีุณธรรม

จริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

การเรียน และจรรยาบรรณของ

การเป็นนักวิจัย  

 การสังเกตพฤติกรรม 

-การอ้างอิงผลงาน 

-การเข้าชั้นเรียน 

-การส่งงานตามกำหนด 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน ์

สัปดาห์

ที่ 

CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ออนไลน ์

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่

ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

1  

 

 5 ก.ย.   

- ประเมินศักยภาพผู้เรียน

ก่อนเรียน แนะนำรายวิชา 

และทำความเข้าใจ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

-Before Action 

Review 

-Pre-test 

 

สอนออนไลน์ 

-Microsoft Teams 

-Poll Everywhere 

-Discussion board 

-Chat 

 

-Google survey 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-สรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

ผศ.นริสรา 

2 

12 ก.ย. 

2 ความสำคัญของทฤษฎีใน

การวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร ์

 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-AAR 

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

ผศ.นริสรา 

3-4 

19 ก.ย. 

26 ก.ย.     

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์จากมุมมองสังคม

วิทยา 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR  

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

ผศ.ฐาศุกร ์

 

5-6 

 3 ต.ค. 

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

-Mini lecture 

-Group discussion 

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

วิทยากร 
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สัปดาห์

ที่ 

CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ออนไลน ์

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่

ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

10 ต.ค. 

 

มนุษย์จากมุมมอง

มานุษยวิทยา 

 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

-เอกสารประกอบการ

สอน 

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

7-8 

17 ต.ค. 

24 ต.ค. 

 

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์จากมุมมอง

รัฐศาสตร์ 

 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR 

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

 

-ตั้งคำถามเพือ่

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-สรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

อ.สุดารัตน ์

 

9-10 

31 ต.ค. 

7 พ.ย. 

 

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์จากมุมมอง

เศรษฐศาสตร ์

 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR  

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

ผศ.ปิยดา 

 

11 

14 พ.ย.  

 สอบกลางภาค ผศ.นริสรา 

12-13 

 21 พ.ย. 

28 พ.ย.  

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์จากมุมมอง

จิตวิทยาสุขภาพ 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR  

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

รศ. 

อังศินันท ์

 

14-15 

5 ธ.ค. 

12 ธ.ค. 

 

1,2,3,4 การอธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์จากมุมมองนิเทศ

ศาสตร ์

 

-Mini lecture 

-Group discussion 

-Think Pair Share 

-อภิปรายและสัมมนา 

-AAR 

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Google Classroom  

-Discussion board 

-Chat 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

อ.พิชญาณ ี
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สัปดาห์

ที่ 

CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ออนไลน ์

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่

ใช้จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/เครื่องมือ/

เทคโนโลยีที่ใช้ในการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

16 

19 ธ.ค.  

2,3,4 สัมมนาบูรณาการศาสตร์

เพื่ออธิบายและวิเคราะห์

สาเหตุของพฤติกรรม

มนุษย์ 

-สัมมนา 

-AAR 

 

สอนออนไลน ์

-Microsoft Teams 

-Discussion board 

-Chat 

-Blog 

-ตั้งคำถามเพื่อ

ตรวจสอบความรู้

ความเข้าใจใน

ห้องเรียนออนไลน ์

-การแสดงความ

คิดเห็นในห้อง 

-งานสรุปเป็น Mind 

Map/Infographic 

นิสิตและ

ทีมผู้สอน 

17 

26 ธ.ค.  

 สอบปลายภาค ผศ.นริสรา 

หมายเหตุ:  หัวข้อการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์จากมุมมองด้านต่างๆ กำหนดการเรียนหัวข้อละ 2 ครั้ง ครั้งแรก เป็นการจัดการเรียนรู้

แบบบรรยายเพื่อให้ความรู้ ส่วนครั้งที่สองเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสัมมนาการใช้ทฤษฎ ี

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม ผลลัพธ์การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ออนไลน์ (เช่น การเข้าชั้นเรียน 

และการแสดงความคิดเห็น) 

- การสังเกตจากเกณฑ์ดังนี้ 

-เข้าเรียนสม่ำเสมอและตรงเวลา 

-แลกเปลี่ยนมุมมอง ตั้งคำถาม และตอบคำถาม 

10% 

2. งานเดี่ยว  

   2.1 สรุปสาระสำคัญจาก

หัวข้อที่เรียน 

   2.2 วิพากษ์งานวิจัย 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

-รายงานวิพากษ ์

-สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้

20% 

3. งานกลุ่ม: การจัดสัมมนาการ

ใช้ทฤษฎ ี

CLO3 

CLO4 

การสังเกต จากเกณฑ์ดังนี้ 

-ศึกษาประเด็นทางวิชาการล่วงหน้า 

-ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและทันสมัย 

-เตรียมการเพื่อนำเสนอ เช่น การตั้งคำถาม การ

ใช้สื่อ เป็นต้น 

-สามารถนำอภิปราย สรุปได้ชัดเจน และตรง

ประเด็น 

10% 

4. สอบกลางภาคและปลายภาค CLO1-CLO4 แบบทดสอบอัตนัย  60% 
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3. แนวทางการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

งานมอบหมาย แนวทางการทำงาน 

3.1 งานเดี่ยว การสรุปสาระสำคัญในแต่ละหัวข้อ

ที่เรียน 

1. จับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยเครื่องมือ 

Concept map หรือ Mind map หรือ Infographic  

2. ส่งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อทุกวันอังคารทาง Google Classroom 

งานวิพากษ์งานวิจัย 1. เลือกงานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ทางสังคมศาสตรจ์ำนวน 1 เรื่อง (ได้ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

2. อ่านเชิงวิเคราะห์บทที่ 2 ในหัวข้อแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3. วิพากษ์งานวิจัยดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้แนวคิดทฤษฎี โดยมีแนวทางในการ

วิพากษ์ดังนี้ 

   3.1 จุดประสงค์ของการใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

   3.2 ลักษณะการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

   3.3 ที่มาของการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

   3.4 ความเกี่ยวข้องระหว่างการสร้างเครื่องมือกับแนวคิดทฤษฎ ี

   3.5 ความเกี่ยวข้องระหว่างการอภิปรายผลกับแนวคิดทฤษฎ ี

   3.6 จุดแข็งและจุดอ่อนของการใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย 

3.2 งานกลุ่ม การจัดสัมมนาการใช้ทฤษฎี  1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มจับสลากเลือกหัวข้อการศึกษาตามมุมมอง 6 ด้าน ได้แก่ 

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และจิตวิทยา

สุขภาพ 

2. แต่ละกลุ่มจัดสัมมนาการใช้ทฤษฎีตามที่เลือก ดังนี้ 

   2.1 ตั้งคำถามประเด็นสัมมนา ซึ่งประเด็นสัมมนาควรมีลักษณะดังนี้ 

-เป็นคำถามที่สามารถโต้เถียงทางวิชาการได้ โดยไม่มีถูกหรอืผิด  

-เป็นคำถามเชิงคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาใช้แนวคิดทฤษฎีมาอธิบาย

พฤติกรรมมนุษย ์

   2.2 มีบทความวิจัยประกอบการสัมมนาเพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้อ่านล่วงหน้า  

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสาร 

1.1 มุมมองด้านสังคมวิทยา 

จรรจา สุวรรณฑัต. (2537). แนวคิดหลักพฤติกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักสูตรการวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์. ใน ยุทธนา ไชยจูกุล (บรรณาธิการ). พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ท่ี

แตกต่าง. (หน้า 47-57). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรจนพร้ินต้ิง. 
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สุรพันธ์ เพชราภาค. (2549). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เชษฐา พวงรัตน์. (มปป.). โครงสร้าง-ผู้กระทำการ. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ผู้เรียนประเมินผลรายวิชาด้วยแบบประเมิน ปค 003 ของมหาวิทยาลัย และแบบประเมิน Rubric for 

online instruction ของสถาบัน 
 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยให้นิสิตสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอน เพื่อการปรับปรุงในคร้ัง

ถัดไป รวมท้ังพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนของนิสิต  
 

3.การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนนำผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน

และการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน 

วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน  
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4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนการประกาศผลการเรียนในรายวิชา  
 

5.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล

การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสำรวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน

ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากน้ันนำมาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

ซึ่งจะทำให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา

โดยเฉพาะส่ือการเรียนการสอนและเน้ือหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 


