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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาวป 581 การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย ์

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 วป 581 การถา่ยทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ 
RB 581 Socialization and Human Development 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร: หลักสูตรมหาบัณฑิต 
ประเภทของรายวิชา: วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร ์(สหวิทยาการ) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ  
อาจารย์ผู้สอน:    
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ  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.พิชญาณี พูนพล a.pitchayanee@gmail.com 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง saranpimthong@gmail.com 
6) Assistant Professor Dr.Kanu Priya Mohan kanum@g.swu.ac.th 
7) อาจารย์ ดร.สิทธิพร ครามานนท ์ sittipornk@g.swu.ac.th 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 
 

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

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

8. สถานทีเ่รียน/เวลาเรียน:  
On site: ห้องเรียน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ Online: Microsoft Teams RB581 
วันเสาร ์เวลา 09.00-12.00 น. 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  30 ธันวาคม 2564 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ (Course Learning Outcomes: CLOs) 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

CLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายและสรุปแนวคิดหลักการของการถ่ายทอดทางสังคม รวมทั้งระบุปัจจัย
เชิงเหตุและผลของการถ่ายทอดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย ์(สอดคล้องกับ ELO1) 

CLO2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการแนวคิดหลักการของการถ่ายทอดทางสังคม ปัจจัยเชิง
เหตุและผลของการถ่ายทอดทางสังคม เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคคลและสังคม (สอดคล้องกับ ELO2, ELO4) 

CLO3 ผู้เรียนสามารถวิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (สอดคล้องกับ 
ELO2) 

CLO4 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษา ด้านการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ และด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมและพัฒนาการของมนุษย์ 
(สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว) 

CLO5 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง (สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิต มศว) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงรายวิชาจากผลการประเมินผู้สอน (ปค 003) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

และผลการสะท้อนหลังเรียน (After Action Review) ซึ่งปรับปรุงใน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1 ด้านหัวข้อวิชา มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อวิชาให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา โดยเฉพาะส่วนที่ 1 

แนวคิดพื้นฐาน ได้แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ การถ่ายทอดทางสังคม การถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์ 

2 ด้านวิธีการสอน  การจัดการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษามุ่งพัฒนาและส่งเสริมการคิดขั้นสูง ได้แก่ 
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงวางแผนจัดกิจกรรม เน้นการคิด
หลากหลาย เช่น การสัมมนา การอภิปราย การวิพากษ์งานวิจัย เป็นต้น 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธบิายรายวิชา 
 แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการถ่ายทอดทางสังคม อิทธิพลระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม ผลที่มีต่อลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล  (The concepts, theories, and 
research findings in the socialization process; the interaction between humans and 
envioronments; and the effects on the psychological and behavioral characteristics of 
individual) 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(นอกห้องเรียน) 

45 ชั่วโมง 

(15 สัปดาห ์x3 ชม.) 

- - - 90 ชั่วโมง 

(15 สัปดาห ์x6 ชม.) 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   
ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

ELO1 มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ ทฤษฎีและหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เป็นต้น 

    

ELO2  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรูท้างด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

    

ELO3 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพได้ โดยค านึงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณนักวิจัย 

    

ELO4 สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 

    

ELO5 สามารถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

    

4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ผู้สอน จ ำนวนชั่วโมงต่อ

สัปดำห ์
วิธีกำรสื่อสำรเพื่อ 
นัดหมำยล่วงหน้ำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ    1 ชั่วโมง  
Microsoft teams 
Line  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จันประเสรฐิ 1 ชั่วโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 1 ชั่วโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี พูนพล 1 ชั่วโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง 1 ชั่วโมง 
Assistant Professor Dr.Kanu Priya Mohan 1 ชั่วโมง 
อาจารย์ ดร.สิทธิพร ครามานนท ์ 1 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

ผลลัพธ์กำรเรียนรูร้ำยวิชำ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ วิธีกำร/เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรประเมิน 

CLO1 ผู้เรียนสามารถอธิบายและ
สรุปแนวคิดหลักการของการถ่ายทอด
ทางสังคม รวมทั้งระบุปัจจัยเชิงเหตุ
และผลของการถ่ายทอดทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์  

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
    1.1 ผู้สอนทดสอบความรู้ของผู้เรียน 
    1.2 ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยการ
ตั้งค าถาม หรือการใช้กรณีศึกษา หรือการใช้คลิป
วิดีโอ เป็นต้น ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดหลักการของ
การถ่ายทอดทางสังคม 
    1.3 ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
    2.1 ผู้สอนอธิบายสาระส าคัญของแนวคิด 
    2.2 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนวิเคราะห์และ
ประยุกต์แนวคิดหลักการของการถ่ายทอดทาง
สังคม ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการถ่ายทอดทาง
สังคมเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคคลและสังคม 
    2.3 ผู้เรียนน าเสนอผลงาน และผู้สอนให้
ข้อมูลย้อนกลับ 
3. ขั้นสรุปและสะทอ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
    3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1 แผ่น 
โดยใช้ผังความคิด หรือ Mind Map 
    3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม (Think Pair Share) 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
-การตั้งใจเรียน 
-การตอบค าถาม 
-การตั้งค าถาม 
แบบทดสอบ 
ผลงำน เช่น การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
 CLO2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและ

บูรณาการแนวคิดหลักการของการ
ถ่ายทอดทางสังคม ปัจจัยเชิงเหตุและ
ผลของการถ่ายทอดทางสังคม เพื่อ
เสนอแนวทางพัฒนาบุคคลและสังคม 

CLO3 ผู้เรียนสามารถวิพากษ์งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคม  

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
   1.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากบทเรียนครั้งที่ผ่านมา 
   1.2 ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน และ
ประเด็นการเรียนรู้ 
2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   2.1 ผู้เรียนน าเสนอประเด็นการเรียนรู ้
   2.2 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน  
3. ขั้นสรุปและสะทอ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
   3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 1 แผ่น 
โดยใช้ผังความคิด หรือ Mind Map 
   3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เป็นคู่ และเป็นกลุ่ม (Think Pair Share) 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
-การเตรียมประเด็นการเรียนรู้ 
-การตั้งใจเรียน 
-การตอบค าถาม 
-การตั้งค าถาม 
แบบทดสอบ 
ผลงำน เช่น การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

CLO4 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้าน
การใช้ภาษา ด้านการถ่ายทอดข้อมูล
และความรู้ และด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากวิเคราะห์ปรากฏการณ์
เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมและ
พัฒนาการของมนุษย์ 

CLO5 ผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรม
และบูรณาการเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในกระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง 

 กำรสังเกตพฤติกรรม 
-การอ้างอิงผลงาน 
-การเข้าชั้นเรียน 
-การส่งงานตามก าหนด 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ 

สัปดำห์ที ่ CLOs หัวข้อ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีกำร/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใชใ้นกำร

ประเมิน 

ผู้สอน 

1  
15 ม.ค.65 

 ประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อน
เรียน แนะน ารายวิชา และ
ท าความเข้าใจจรรยาบรรณ
นักวิจัย 

-Before Action 
Review 
-Pre-test 
 

-Microsoft Teams 
-Application survery 
 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ 

ผศ.นริสรา 

ส่วนที่ 1 แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม 

2-3 
22 ม.ค.65 
29 ม.ค.65 

1,3,5 การถ่ายทอดทางสังคม 
(socialization) 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR  

-Microsoft Teams 
 -Discussion board 
-Chat 
 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.นริสรา 

 4-5 
5 ก.พ.65 
12 ก.พ.65 

 

1,3,5 การถ่ายทอดทางสังคมใน
การท างาน (work 
socialization) 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams  
-Discussion board 
-Chat 
 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.ฐาศุกร ์

6 
19 ก.พ.65 

 

1,3,5 พัฒนาการมนุษย์ตามช่วงวัย -Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 
 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

วิทยากร 

7 
26 ก.พ.65 

 

1,3,5 สัมมนาการถ่ายทอดทาง
สังคมกับพัฒนาการของ
มนุษย์ครั้งที่ 1 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 
 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

นิสิต และ 
ผศ.นริสรา 
ผศ.ฐาศุกร ์

ส่วนที่ 2 อทิธิพลของสังคมที่มีต่อพัฒนาการบุคคล 

8 
5 มี.ค.65 

1-5 ครอบครัวกับการพัฒนา
บุคคล   

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.พิชญาณี 

9 
 

12 มี.ค.65 

 
 

1-5 การศึกษากับการพัฒนา
บุคคล                                  

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.สุดารัตน์ 

10 
19 มี.ค.65 

 

 สอบกลางภาค  
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สัปดำห์ที ่ CLOs หัวข้อ ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

วิธีกำร/เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใชใ้นกำร

ประเมิน 

ผู้สอน 

11 
26 มี.ค.65 

 

1-5 ศาสนากับการพัฒนาบุคคล                                       -Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

อ.สิทธิพร 

12 
2 เม.ย.65 

 

1-5 สื่อกับการพัฒนาบุคคล -Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.พิชญาณี 

13 
9 เม.ย.65 

 

1-5 สถานที่ท างานกับการพัฒนา
บุคคล 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

Assistant 
Professor 
Dr.Kanu 

ส่วนที่ 3 ผลของกำรถ่ำยทอดทำงสังคมที่มีต่อลักษณะทำงจิตและพฤติกรรมของบุคคล 

14 
23 เม.ย.65 

 

1-5 ผลของการถ่ายทอดทาง
สังคมต่อการพัฒนาทางจิต 
เช่น แรงจูงใจ ลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน ความ
เชื่ออ านาจในตน 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

อ.สิทธิพร 

15 
30 เม.ย.65 

 

1-5 ผลของการถ่ายทอดทาง
สังคมต่อพัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคล 

-Mini lecture 
-Group discussion 
-Think Pair Share 
-อภิปราย 
-AAR 

-Microsoft Teams 
-Discussion board 
-Chat 

-ตั้งค าถามเพื่อ
ตรวจสอบความรู้เดิม 
-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

ผศ.ศรัณย์ 

16 
7 พ.ค.65 

1-5 ศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียม
จัดสัมมนา 

-Group discussion 
 

-Microsoft Teams 
 

การเรียนรู้แบบน า
ตนเอง 
 

นิสิต 

17 
14 พ.ค.65 

1-5 สัมมนาการถ่ายทอดทาง
สังคมกับพัฒนาการของ
มนุษย์ครั้งที่ 2 

-สัมมนา 
-AAR 

-Microsoft Teams 
 
 

-การแสดงความคิดเห็น 
-งานสรุปเป็น Mind 
Map/Infographic 

นิสิตและทีม
ผู้สอน 

18 
21 พ.ค.64  

 สอบปลายภาค  
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2.แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน สัดส่วนของ 

กำรประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ออนไลน์ (เช่น การเข้าชั้นเรียน 
และการแสดงความคิดเห็น) 

- การสังเกตจากเกณฑ์ดังนี้ 
-เข้าเรียนสม่ าเสมอและตรงเวลา 
-แลกเปลี่ยนมุมมอง ตั้งค าถาม และตอบค าถาม 
-การจดจ่อใส่ใจในขณะเรียนออนไลน์ 

10% 

2. งานเดี่ยว: น าเสนอประเด็น
ปัญหาเพื่อการเรียนรู้  

CLO3, CLO4 การสังเกต จากเกณฑ์ดังนี้ 
-มีการศึกษาประเด็นทางวิชาการล่วงหน้า 
-มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและ
ทันสมัย 
-มีการเตรียมการเพื่อน าเสนอ เช่น การตั้งค าถาม 
การใช้สื่อ เป็นต้น 
-มีความสามารถในการน าอภิปราย สรุปได้ชัดเจน 
และตรงประเด็น 

10% 

3. งานกลุ่ม: จัดสัมมนาการ
ถ่ายทอดทางสังคมกับ
พัฒนาการของมนุษย์   

CLO2, CLO3, 
CLO4 

การสังเกต จากเกณฑ์ดังนี้ 
-การก าหนดประเด็นสัมมนา 
-การเลือกแหล่งเรียนรู้ 
-การประยุกต์และบูรณาการความรู้เพื่อเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา 

20% 

4. สอบ 
4.1 กลางภาค 
4.2 ปลายภาค 

CLO1-CLO5 แบบทดสอบอัตนัย  
 

60% 

 
3. แนวทางการท างานมอบหมาย 
3.1 งานเดี่ยว: การน าเสนอประเด็นปัญหาเพื่อการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ 
 นิสิตน าเสนอประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อ (8-13) โดยจะได้รับการประเมินผลตาม
เกณฑ์ต่อไปนี ้
  1.  มีการศึกษาประเด็นทางวิชาการล่วงหน้าอย่างละเอียดก่อนน าเสนอในชั้นเรียน 
  2.  มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างถูกต้องและทันสมัย 
  3.  มีการเตรียมการเพื่อน าเสนอ เช่น การต้ังค าถาม การใช้สื่อ เป็นต้น 
  4.  มีความสามารถในการน าอภิปราย สรุปได้ชัดเจน และตรงประเด็น 
 
3.2 งานกลุ่ม: การจัดสัมมนาการถ่ายทอดทางสงัคมกับพัฒนาการของมนุษย์ 
 นิสิตร่วมกันจัดสัมมนา “การถ่ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย์” โดยมีแนวทางการจัด
สัมมนา ดังนี ้
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1) สัมมนาครั้งที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายทอดทาง
สังคมเพื่ออธิบายพัฒนาการของมนุษย์ ส่วนสัมมนาครั้งที่  2 มีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิต
ประยุกต์ใช้ความรู้จากทุกหัวข้อเพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล  

2) ให้นิสิตร่วมกันคิดประเด็นสัมมนา รูปแบบการสัมมนา และสื่อที่ใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการสัมมนาในแต่ละครั้ง และเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา  

3) ในวันสัมมนาให้แบ่งหน้าที่ในการด าเนินการสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ด าเนินการสัมมนา ผู้บันทึก
การสัมมนา และผู้ร่วมสัมมนา (นิสิต และบุคคลที่เกี่ยวข้อง) 

4) จัดท ารายงานสรุปการสัมมนา จ านวน 1 เล่ม ที่มีเนื้อหาหลักประกอบด้วย ประเด็นการสัมมนา 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสัมมนาในแต่ละประเด็น และข้อเสนอแนะเพื่อการสัมมนาครั้งต่อไป 

 
4. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

พิจารณาตามเกณฑ์  A  ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
B+  ได้คะแนน 80-84 คะแนน 
B  ได้คะแนน 70-79 คะแนน 
C  ได้คะแนน น้อยกว่า 70 คะแนน 
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Magnusson, D. & Endler, N.S. (1977)  Interaction psychology: Present status and future 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.
003) และให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านเนื้อหาการสอนต่อสัปดาห์ วิธีการเรียนการสอน 
และการประเมินผลของรายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป  
 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอนของผู้สอน เพื่อการปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้ง
พิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
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3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนน าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชา (แบบ มศว ปค.003) มาพิจารณาและหาแนวทาง
ปรับปรุงวิธีการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
เนื้อหาการสอน วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน  
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวชิา 

ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหัด ข้อสอบกลาง
ภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน  
 
5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 


