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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  วป 781 การถ:ายทอดทางสังคมเก่ียวกับการทำงาน 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรG   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปLการศึกษา 2564 

 

 

หมวดท่ี 1 ขSอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

วป 781 การถ+ายทอดทางสังคมเก่ียวกับการทำงาน 

RB781 Work Socialization      

2. จำนวนหน:วยกิต 

 วิชาบรรยาย 3 หน+วยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หมวดวิชาบังคับ กลุ+มวิชาพฤติกรรมศาสตร̂ 

 

4. อาจารยGผูSรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยGผูSสอน 

อาจารย̂ผูaรับผิดชอบรายวิชา:  ผูaช+วยศาสตราจารย̂ ดร.ฐาศุกร̂ จันประเสริฐ  

อาจารย̂ผูaสอน:   1) ผูaช+วยศาสตราจารย̂ ดร.ฐาศุกร̂ จันประเสริฐ 

2) ผูaช+วยศาสตราจารย̂ ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ  

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปLท่ีเรียน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปmท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตSองเรียนมาก:อน (Pre-requisite) (ถSามี) ไม+มี 

7. รายวิชาท่ีตSองเรียนพรSอมกัน (Co-requisite) (ถSามี) ไม+มี 

8. สถานท่ีเรียน : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร̂  เวลา : ……………………………… 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล:าสุด 3 สิงหาคม 2564 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ:งหมายและวัตถุประสงคG 

 

1. จุดมุ:งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหaนิสิตสามารถอธิบายเกี่ยวกับการถ+ายทอดทางสังคมในการทำงาน ในมุมมองทางดaาน

จิตวิทยาสังคมวิทยา และบูรณาการศาสตร^อื่นที่เกี ่ยวขaองกับพฤติกรรมศาสตร̂(สอดคลaองกับ 

ELO1) 
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2. เพื่อใหaนิสิตสามารถวิเคราะห^ และสังเคราะห^องค^ความรูaที่เกี่ยวกับการถ+ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับ

การทำงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาบุคคลโดยการถ+ายทอดทางสังคมในการทำงานไดa

(สอดคลaองกับ ELO1,ELO2) 

3. เพ่ือใหaนิสิตสามารถประยุกต̂ใชaแนวคิดทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวขaองกับการถ+ายทอดทางสังคมใน

การทำงานเพื ่อสรaางสรรค^งานวิจัยในประเด็นที ่เกี ่ยวขaองกับการทำงานไดa (สอดคลaองกับ 

ELO1,ELO2,ELO3) 

4. เพื ่อใหaนิส ิตมีทักษะการสื ่อสาร การนำเสนอผลงานวิชาการ และการถ+ายทอดความรูaสู+

กลุ+มเป|าหมายท่ีหลากหลายดaวยการใชaเทคโนโลยีสารสนเทศอย+างเหมาะสม (สอดคลaองกับ ELO3) 

2. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา วป 781 การถ+ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการทำงาน (มคอ.

5) ภาคเรียนท่ี1ปmการศึกษา2562 นั้นเมื่อดูจากคะแนนการประเมินพบว+าส+วนใหญ+อยู+ในระดับมากที่สุดน้ัน

สะทaอนใหaเห็นว+าการจัดการเรียนรูaในรายวิชานี้จากมุมมองของผูaเรียนนั้นค+อนขaางเหมาะสมแลaว หากแต+

ผูaรับผิดชอบและอาจารย^ผูaสอนมองว+าควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสรaางความแข็งแกร+งใหaแก+รายวิชาและ

ผลลัพธ^การเรียนรูaที่จะเกิดขึ้นกับผูaเรียนใหaดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีการพิจารณาร+วมกันของอาจารย^ผูaสอนในการ

วางแผนปรับการสอนในการสอนครั้งนี้ โดย 1)เนaนการสอนตามศักยภาพและความตaองการของผูaเรียนโดยการ

ทดสอบก+อนเรียน ระหว+างเรียนและหลังสิ้นสุดการเรียน เพื่อดูพัฒนาการและเติมเต็มเนื้อหาที่ผูaเรียนไม+รูaไม+

เขaาใจ (Learner Center) และการตกผลึกหัวขaอที่จะเรียบเรียงเขียนเป�นบทความวิชาการ 2) มอบหมายใหa

ผูaเรียนศึกษาเนื้อหามาก+อนและมานำเสนอความรูaที่ไดaจากการศึกษาดaวยตนเองหนaาชั้นก+อนที่อาจารย^จะเร่ิม

สอนและบรรยาย (Self Study)  

นอกจากน้ีเน่ืองจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 วิชาน้ีได้วางแผนและปรับปรุงแนว 

ทางการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการประเมิน โดยกำหนดให้มีการยืดหยุ่นรูปแบบการ

นำเสนอและการประชุมในรายวิชาระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรมแกรมต่าง 

ๆ เช่น Google Meet และ Microsoft Teams เป็นต้น 

  

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขaองกับวิธีการ และกระบวนการถ+ายทอดทางสังคมเร่ืองการทำงาน การถ+ายทอดทาง

สังคมขององค̂การและวิชาชีพ ป�จจัยเชิงเหตุของการทำงานและผลของงานท่ีมีต+อบุคลิกภาพและวิถีชีวิตของ

บุคคล (Theories and research findings on work socialization; methods and processes; 

organizational and professional socialization; causal factors and outcome of work on 

individual’s personality and way of life) 
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2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชSต:อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 
การฝnกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝnกงาน 

การศึกษาดSวยตนเอง 

(นอกหSองเรียน) 

36 ช่ัวโมง - 90 ช่ัวโมง 

 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

 

ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

ELO1 สามารถวิเคราะห̂และสังเคราะห̂แนวคิดทฤษฎีและ

ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือสรaางองค̂ความรูaใหม+ทางพฤติกรรมศาสตร̂  

� � 
 

�  

ELO2 สามารถประเมินและใชaวิจารณญาณตรวจสอบ

งานวิจัยประเภทต+าง ๆ เพ่ือเสนอแนวทางแกaป�ญหาและ

พัฒนาบุคคลและสังคม 

 � �  

ELO3 สามารถสรaางสรรค^งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคลaอง

ก ับความตaองการของสังคมและประเทศ โดยคำนึงถึง

มาตรฐานและจรรยาบรรณนักวิจัย 

  � � 

 

4. จำนวนช่ัวโมงต:อสัปดาหGท่ีอาจารยGใหSคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก:นักศึกษาเปsนรายบุคคล 

 

ผูSสอน จำนวนช่ัวโมงต:อสัปดาหG วันและเวลาใหSคำปรึกษา 

ผูaช+วยศาสตราจารย̂ ดร.ฐาศุกร̂ จันประเสริฐ  1 ช่ัวโมง ต ามน ั ดหมายทา งกล ุ + ม ไ ล น̂ / 

Microsoft Teams ของวิชา 

ผูaช+วยศาสตราจารย̂ ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ    1 ช่ัวโมง ต ามน ั ดหมายทา งกล ุ + ม ไ ล น̂ / 

Microsoft Teams ของวิชา 

 

 

 

 

 



Á¤Í. 3 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÈÒÊµÃì    ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² Ë¹éÒ 4 
 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูSของนักศึกษา 

 

 

 

 

ผลลัพธGการเรียนรูSรายวิชา วิธีการจัดการเรียนรูS วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใชSใน

การประเมิน 

CLO 1 เพื่อใหaนิสิตสามารถอธิบายเกี่ยวกับการ

ถ+ายทอดทางสังคมในการทำงาน ในมุมมอง

ทางดaานจิตวิทยาสังคมวิทยาและบูรณาการ

ศาสตร^อ ื ่นที ่ เก ี ่ยวขaองกับพฤติกรรมศาสตร̂

(สอดคลaองกับ ELO1) 

- การอภิปรายแลกเปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ+ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-ผลงานท่ีไดaรับมอบหมาย  

-แบบทดสอบ 

-สังเกตจากการอภิปรายใน

ช้ันเรียน 

-การสะทaอนผลการเรียนรูa  

CLO 2 เพื่อใหaนิสิตสามารถประยุกต^ใชaแนวคิด

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขaองกับการถ+ายทอด

ทางสังคมในการทำงานเพื่อสรaางสรรค^งานวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวขaองกับการทำงานไดa (สอดคลaอง

กับ ELO1,ELO2,ELO3) 

 

 

- การอภิปรายแลกเปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ+ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-ผลงานท่ีไดaรับมอบหมาย  

-แบบทดสอบ 

-สังเกตจากการตอบคำถาม

การ 

อภิปราย 

-การสะทaอนผลการเรียนรูa  

CLO 3 เพื่อใหaนิสิตสามารถประยุกต^ใชaแนวคิด

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวขaองกับการถ+ายทอด

ทางสังคมในการทำงานเพื่อสรaางสรรค^งานวิจัยใน

ประเด็นที่เกี่ยวขaองกับการทำงานไดa (สอดคลaอง

กับ ELO1,ELO2,ELO3) 

 

- การอภิปรายแลกเปล่ียน 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ+ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-การบรรยาย 

-การสังเกตพฤติกรรม 

-การอaางอิงผลงาน 

-การเขaาช้ันเรียน 

-การส+งงานตามกำหนด 

CLO 4 เพื ่อใหaน ิส ิตมีทักษะการสื ่อสาร การ

นำเสนอผลงานวิชาการ และการถ+ายทอดความรูa

ส ู +กล ุ +มเป |าหมายท ี ่หลากหลายด aวยการใชa

เทคโนโลยีสารสนเทศอย+างเหมาะสม (สอดคลaอง

กับ ELO3) 

- การอภิปรายแลกเปล่ียน 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ+ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-การสังเกตพฤติกรรมเม่ือ

นำเสนองาน 

-ผลงานท่ีไดaรับมอบหมาย  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ 

จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 

 

แนะนำรายวิชา กิจกรรม

การเรียนรู้ และการเขียน

ผังความคิด และการ

ทดสอบก่อนเรียน 

- 3 - แนะนำรายวิชาและชี้แจง

และตกลงเกี่ยวกับการเรียน

การสอนออนไลน์ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ออนไลน์  

- ทำแบบทดสอบออนไลน ์

ประมวลรายวิชา 

แบบทดสอบออนไลน์

โดยใช้ Google 

Forms 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

2 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การถ่ายทอดทางสังคม  

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียน  และมอบหมาย

งาน 

 

ผศ.ดร.นริสรา 

ผศ.ดร.ฐาศุกร ์

3 

 

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ

จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ

ถ่ายทอดทางสังคมด้าน

การทำงาน 

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียน  และมอบหมาย

งาน 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ 

จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4-5 การถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์กรและการถ่ายทอด

ทางสังคมเชิงวิชาชีพ 

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียน  และมอบหมาย

งาน 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

6 คุณภาพชีวิตในการทำงาน 

(Quality of Worklife)  

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียน  และมอบหมาย

งาน 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

7 การสร้างสมดุลระหว่าง

ชีวิตครอบครัวและการ

ทำงาน (Work Life 

Balance) 

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียน  และมอบหมาย

งาน 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

8 

 

การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อ

การดำรงรักษาคนใน

องค์กร (Organizational 

Resocialization) 

1 3 - น ิ ส ิ ต ศ ึ ก ษ า เ อ ก ส า ร  /

บทความ /งานวิจัย  

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นจากสิ่งที่ได้ศึกษามา

ล่วงหน้า 

- เอกสาร /บทความ /

งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใช้ Microsoft 

Teams เพื่อจัดเก็บ

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 
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สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ 

จุดมุ่งหมาย

รายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

- ผู้สอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะท้อนผลการเรียนรู้ 

สื่อ/เอกสารที่ใช้ในการ

เรียนและมอบหมาย

งาน 

 

9 

 

สอบกลางภาค 

 

 

10 

 

สัมมนาหัวข้อสำหรับการ

เขียนบทความวิชาการ 

1,2 3 -สัมมนา/อภิปรายแลกเปลี่ยน 

-AAR 

 

- เอกสารประกอบการ

สัมมนา 

- Microsoft Teams 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

11 สัมมนาหัวข้อสำหรับ

ประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับ

การถ่ายทอดทางสังคม

เกี่ยวกับการทำงาน 

1,2 3 -สัมมนา/อภิปรายแลกเปลี่ยน 

-AAR 

 

- เอกสารประกอบการ

สัมมนา 

- Microsoft Teams 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

12-13 

 

เก็บรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยใน

ประเด็นเกี่ยวกับการ

ถ่ายทอดทางสังคมในการ

ทำงาน 

1,2,3,4  6 นิสิตเก็บรวมรวมข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์

ข้อมูล 

ระหว่างการเก็บข้อมูลและ

การวิเคราะห์สามารถนัด

หมายปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ 

การรายงาน

ความก้าวหน้าและ

ปรึกษาผ่านMicrosoft 

Teams 

และไลน์กลุ่มของวิชา 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

14-15 

 

นิสิตนำเสนอบทความ

วิชาการ 

(งานเดี่ยว) 

1,2,3,4  6 ร่วมกันอภิปราย และแสดง

ความคิดเห็น 

- เอกสารบทความ

วิชาการของนิสิตแต่ละ

คน 

- Microsoft Teams 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

16 

 

นิสิตนำเสนอรายงานการ

วิจัยในประเด็นการ

ถ่ายทอดทางสังคมในการ

ทำงาน 

(งานกลุ่ม) 

1,2,3,4 3 -นิสิตอภิปราย วิเคราะห์ 

สังเคราะห์  

-ผู้สอนสรุปและเชื่อมโยง 

- เอกสารรายงานการ

วิจัยของแต่ละกลุ่ม 

- Microsoft Teams 

 

ผศ.ดร.ฐาศุกร์

ผศ.ดร.นริสรา 

 

17 

 

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูS 

 

กิจกรรม ผลการเรียนรูS วิธีการประเมิน 
สัดส:วนของ 

การประเมินผล 

1. การมีส+วนร+วมในการ

เรียนการสอน (การเขaาช้ัน

เรียน การแสดงความ

คิดเห็น) 

ELO1 ,ELO2 - การสังเกตเม่ืออภิปรายร+วมกัน 

- ความพรaอมในการใชaส่ือเทคโนโลยีเม่ือ

เรียนผ+านระบบออนไลน̂ 

10% 

แบบทดสอบก+อนและหลังเรียนโดยใชa 

Google forms 

- ปฏิสัมพันธ̂กับผูaสอนและเพ่ือนร+วมช้ันผ+าน

การแสดงความคิดเห็นในดaวยวาจาหรือการ

พิมพ̂ผ+าน Online board /Chat  

- การส+งงานท่ีไดaรับมอบหมาย  

- การเขaาช้ันเรียน 

2. การทดสอบก+อนเรียน 

การสอบกลางภาคและ

ปลายภาค 

ELO1,ELO2,ELO3 - แบบทดสอบปลายภาค 

โดยใชa Scoring Rubrics 

30% 

3. รายงานเด่ียว (บทความ

วิชาการท่ีเก่ียวขaองกับการ

ถ+ายทอดทางสังคมในงาน) 

ELO1 ,ELO2 - การสังเกตเม่ือมีการนำเสนอดaวยวาจาผ+าน

ระบบออนไลน̂ 

- การส+งงานท่ีไดaรับมอบหมาย 

- ตัวเล+มรายงาน 

 

30% 

4. รายงานกลุ+ม (รายงาน

การวิจัยการศึกษาการ

ถ+ายทอดทางสังคมเชิง

อาชีพ หรืออาชีพท่ีกำหนด

ในหลักสูตรไดaแก+ นักวิจัย 

นักประเมินโครงการ นัก

บริหารโครงการ 

นักพัฒนาบุคคลและสังคม 

และนักวิชาการ) 

ELO1,ELO2,ELO3 - ผลรายงานกลุ+มท่ีไดaรับมอบหมายและการ

สังเกตจากการนำเสนอดaวยวาจาโดย

พิจารณาจากการอภิปราย การอaางอิง

เอกสารทางวิชาการ การเรียบเรียงเน้ือหา

สาระตามกระบวนการวิจัยเพ่ือถ+ายทอดใหa

ผูaอ+านไดaเขaาใจ 

- การสังเกตขณะลงฝ�กปฏิบัติภาคสนาม 

หรือจากการท่ีผูaเรียนนำเสนอประสบการณ̂

30% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรูS วิธีการประเมิน 
สัดส:วนของ 

การประเมินผล 

การลงพ้ืนท่ีในรูปแบบคลิปวิดิโอส้ัน/ไฟล̂

เสียงเม่ือลงพ้ืนท่ี 

 

 

3. แนวทางการทำงานมอบหมาย 

   งานเด่ียว 

1. เขียนบทความวิชาการท่ีเก่ียวขaองกับการถ+ายทอดทางสังคมในงาน ประกอบดaวย บทนำ เน้ือหา 

บทสรุป แผนผังความคิด (Concept mapping) และเอกสารอaางอิง ประมาณ 10-20 หนaากระดาษ 

2. นำเสนอรายงานท่ีศึกษาในช้ันเรียน      

งานกลุ:ม    

1. ทำวิจัยในประเด็นที ่เกี ่ยวขaองกับการถ+ายทอดทางสังคมในการทำงานโดยศึกษาขaอมูล

ประสบการณ̂ตรงของบุคคล/กลุ+มตัวอย+างในสาขาอาชีพต+าง ๆ ที ่กำหนดในหลักสูตร เช+น 

นักวิจัย นักประเมินโครงการ นักบริหารโครงการ นักพัฒนาบุคคลและสังคม และนักวิชาการ 

หรืออาชีพอ่ืนๆท่ีน+าสนใจในป�จจุบันและมีแนวโนaมเป�นท่ีนิยมในอนาคต 

2. เขียนรายงานการวิจัย  

3. นำเสนอรายงานการวิจัย 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ตำราและเอกสาร 

กีรติ  บุญเจือ และ เจริญ  อาทิตยา. (2538). จริยศาสตร)วิชาชีพ.  กรุงเทพฯ: ศูนย̂คaนควaาจริยศาสตร̂ 

และศาสนา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

งามตา วนินทานนท̂. (2545). เอกสารคำสอนวิชา วป 581 การถ;ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของ 

มนุษย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร̂  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

จรัล อุ+นฐิติวัฒน̂. (กันยายน, 2548). กลวิธีการถ;ายทอดทางสังคมขององค)การท่ีส;งผลต;อความผูกพันใน

องค)การ และความพึงพอใจในงานสำหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ. วารสารพฤติกรรม

ศาสตร), 11(1), 145-164. 
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วันเพ็ญ พิศาลพงศ̂ (2547). การถ;ายทอดทางสังคมกับพัฒนาการของมนุษย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย 

พฤติกรรมศาสตร̂ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

อaอมเดือน  สดมณี (2543).  ค;านิยมเก่ียวกับการทำงาน  การถ;ายทอดการทำงานและลักษณะทางจิต 

สังคมของประชาชน.  รายงานการวิจัยฉบับท่ี 78  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร̂  มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ. 

Berns, R.M. (2005).  Child, family, school, community: Socialization and support. (6th ed).  

Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning. 

Howard J. Klein, Jinyan Fan, and Kristopher J. Preacher. (2006) The effects of early 

socialization experiences on content mastery and outcomes: A meditational 

Approach . Journal of Vocational Behavior, 68, 96–115. 

Hudson, R. & Sullivan, T.A. (1995). The social organization of work (2nd ed).  Belmont :  

Wadsworth Publishing Company. 

Isaacson, L.E. & Brown, D. (1993). Career information, career counseling , and career  

Development. (5th ed.) Boston : Allyn and Bacon. 

Lickona, T. (1976). Moral development and behavior: Theory, research, and social issues.  

New York: Holt, Rinehart and Winson. 

Maureen, G. (2002). Interactive behavior at work. Harlow, England : Prentice Hall. 

Mortimer, J. & Lorence, J. (1996). Work experience and Occupational value socialization: A  

longitudinal study. American Journal of Sociology, 84, 1361-1385. 

Mortimer, J. & Simmons, R. (1978). Adult Socialization in R. Turner J. Coleman, and P.Fax  

(eds.). Annual Review of Sociology (vol.4). Palo Alto, CA: Annual Reviews. 

Mortimer. J. (1975). Occupational value socialization in Business and Professional Families,  

Sociology of Work and Occupations, 2, 29-53. 

Pei Kuan Lai &  Pek Hong Lim. (2012).  Concept of professional socialization in nursing,  

IeJSME, 6(1), 31-35.   

Sheri L. Price. (August, 2009). Becoming a nurse: a meta-study of early professional 

socialization and career choice in nursing. Journal of Advanced Nursing, 65(1), 11–19. 

 doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04839.x. 

William A. Pitney; Paul Ilsley; Jan Rintala. (2002).  The Professional Socialization of Certified 

 Athletic Trainers in the National Collegiate Athletic Association Division I Context 

Journal of Athletic Training, 37(1),63–70. 

Wipper, A. (1984).  The sociology of work : Paper in honor of Oswald Hall. Carlton University  
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 Press Inc. 

2.เอกสารและขaอมูลสำคัญ (จำเป�นตaองศึกษาเพ่ิมเติม) 

 

กมลวรรณ คารมปราชญ)  ดุษฎี โยเหลา ชลัช จงสืบพันธ) และธีรภัทร) เสรีรังสรรค) . (มกราคม, 2554)

กระบวนการอบรมกล+อมเกลาทางการเมืองดaานจริยธรรมของสมาชิกสภาผูaแทนราษฎร. วารสาร

พฤติกรรมศาสตร), 17(1), 31-54. 

 เช่ียวเวทย̂  ย้ิมศิริกุล (ผูaแปล). (2545).  ข้ันตอนเชิงปฏิบัติของกิจกรรมวิศวกรรมคุณค;า. กรุงเทพฯ:  

สำนักพิมพ̂ ส.ส.ท. 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

ผูaสอนประเมินการสอนโดยใชaแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.

003) รวมทั้งไดaสำรวจความตaองการของนิสิตดaานเนื้อหาการสอนต+อสัปดาห^ วิธีการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลของรายวิชาเพ่ือใชaเป�นขaอมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 

 

2.กลยุทธGการประเมินการสอน 

ผูaสอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการใหaนิสิตเขียนสรุปสิ่งที่ไดaเรียนรูaในแต+ละครั้งก+อนหมด

ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบว+านิสิตเขaาใจในหัวขaอที่ไดaเรียนหรือไม+ และใชaการสะทaอนผลการเรียนรูaของนิสิตในแต+ละ

คร้ัง (After Action Review) นอกจากน้ียังใชaเทคนิคการสังเกตนิสิต เม่ือต้ังคำถาม การอภิปราย และการแสดง

ความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน รวมทั้งเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก+อนเรียนกับศักยภาพของนิสต

หลังเรียนดaวยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก+อนและหลังเรียน 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 ภายหลังการสอนในแต+ละครั้ง ผูaสอนใหaนิสิตทุกคนไดaประเมินเนื้อหาการสอนและวิธีการสอน โดย

แสดงความคิดเห็นและใหaขaอเสนอแนะ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาในครั้งสุดทaาย ผูaสอนไดaสำรวจความ

ตaองการของนิสิตดaานเนื้อหาการเรียน วิธีการสอน และการประเมินรายวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงรายวิชาในคร้ัง

ต+อไป 
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4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ผูaสอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต จากการพิจารณาพัฒนาการการเรียนของนิสิตท้ังจาก

แบบฝ�กหัด ขaอสอบกลางภาค ขaอสอบปลายภาค ผลการเรียนรูaก+อนและหลังเรียน เป�นตaน 

 

5.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต+ละภาคการศึกษา ผูaสอนจะสรุปผลความตaองการการเรียนของนิสิต และผล

การเรียนของนิสิตทั้งก+อนและหลังเรียน จากแบบสำรวจความตaองการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน

ศักยภาพผูaเรียนก+อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นนำมาสรุปเป�นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต+ละภาคการศึกษา 

ซ่ึงจะทำใหaเห็นแนวโนaมของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต+ละภาคการศึกษา 

 
 


