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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 วป 803  ปฏิบัติการวิจัย 1 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

              วป 803  ปฏิบัติการวิจัย 1 

          RB  803  Research  Practicum  I 

   

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 3(1-4-4) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ม./ปร.ด.) 

วิชาบังคับ หมวดวิชาปฏิบัติการวิจัย 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ ( supapor@swu.ac.th) 

    อาจารย์ผู้สอน 

            รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรค ำแหง (ungsinun@swu.ac.th) 

อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ ( supapor@swu.ac.th) 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 

 ชั้นปีที่ 2        

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): วป. 501, 503, 511 

mailto:supapor@swu.ac.th
mailto:ungsinun@swu.ac.th
mailto:supapor@swu.ac.th


2 

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite): ไม่มี 

8. สถานที่เรียน: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ห้องสารสนเทศ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 6 มิถุนายน 2555 

 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  

1. เพื่อให้นิสิตสามารถน าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
บุคคลและสังคมได้ 
          2.เพื่อสง่เสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน และ เรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติ ด้วยการค้นคว้างานวิจัยในหัวข้อที่นิสิตแต่ละคนสนใจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเค้า
โครงการวิจัยของตนเอง 
         5.เพื่อให้นิสิตมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ด้านการใช้ภาษา ด้านการถ่ายทอดข้อมูลและ
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการค้นคว้าและน าเสนอรายงานการวิจัยของตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 6. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          น าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
16 0 64 64 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

วป 803                   

 
 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 
             รศ.ดร. อังศินันท์ อนิทรค ำแหง ชั่วโมงนัดหมาย วันพฤหัส เวลา 14.00-16.00 
 
           ดร.สุภาพร ธนะชานันท์        ชั่วโมงนัดหมาย วันพฤหัส เวลา 14.00-16.00 

 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนิสิต 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่

ต้องพิจารณา 
1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ
โดยค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

(2) ให้ข้อสรุป
ของปัญหาด้วยความไว
ต่อความรู้สึกของผู้ที่

-บรรยาย ปัญหาการคัดลอก

ผลงานของผู้อ่ืน สอน EQ. ให้
นิสิตค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน
ที่ถูกคัดลอกผลงาน 
- การอภิปราย วิพากษ ์ปัญหา
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

พิจารณาความถูกต้องใน
การเขียนเอกสารอ้างอิง 
และตรวจสอบไม่ให้นิสิต
ท างานวิจัยท่ีมีความ
ซ้ าซ้อนกับของผู้อื่น 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

  -ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ และการประยุกต์ 

 

- บรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมในห้องเรียน นิสติ
ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
ใช้การเรียนรู้แบบ Research-
based learning 

- การ เ ช่ือมโยงข้อมูลที่ ศึ กษา
ค้นคว้ามาบูรณาการให้เข้ากับ
งานวิจัยของตนเอง  

 -การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
 -งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 -การสอบ  

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

- สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย 
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทาง
วิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่ 
- สามารถวางแผนและด าเนิน
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

 

- ใช้การเรียนรู้ แบบ Problem 
base and Research-based 

learning มาใช้ในการแกไ้ข
ปัญหาการท างานวิจัย 

- การฝึกปฏิบัตินอกช้ันเรียนและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

-การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
-การอภิปรายในช้ันเรียน  
-การน าเสนอรายงาน 

-คุณภาพของโครงการวิจัย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา 4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

ได้รับผลกระทบ 
(3) ริเริ่มยก

ปัญหาทาง
จรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อ
การทบทวนและแก้ไข 
 



5 

 

4.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา 4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

-สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือ
ยุ่งยาก และตัดสินใจด าเนินงานด้วย
ตนเอง 
-สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

-ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการ
ท างานวิจัยที่ซับซ้อน และฝึก
การตัดสินใจด าเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง และ
วางแผนปรับปรุงตนเองในทุก
ขั้นตอนของงานวิจัย 

 

พิจารณาจากความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาของนิสิตและการปรับปรุง
งานวิจัยของตนเอง 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา 5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 
-สามารถสื่อสารกับกลุม่บุคคลต่างๆ ทั้งวง
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม 

-สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

- ฝึกปฏิบัตินอกช้ันเรียนในการ
สัมภาษณ์กลุม่บุคคลต่างๆ ท้ังวง
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชน 

- ฝึกเขียนรายงานการวิจัยใน
ลักษณะการตีพิมพล์งวารสาร 
 

พิจารณาจากคุณภาพของรายงานการ
ฝึกปฏิบัตินอกช้ันเรียนและการเขยีน
รายงานการวิจยั 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท์ี ่ หัวข้อการเรียน กิจกรรม 

การเรียน 
สื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
ผู้สอน 

1 
(15 มิ.ย. 55) 

1.แนะน าประมวลรายวชิา  
2.ระดมความเห็นเกีย่วกับ
ประเด็นการวิจัยฯ 
 3. ประเมินศักยภาพผู้เรยีน
ก่อนเรียน 
  

-แจกประมวล
รายวิชา 
-ชี้แจง  อธิบาย 
และระดมความ
คิดเห็น 
-สอบก่อนเรียน   

-ประมวลรายวชิา 
--A tutor 
 
 

ดร.อังศินันท์ 

2-3 
(22 มิ.ย. 55) 
(29 มิ.ย. 55) 

-ทบทวนการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจยัฯ 

-นิสิตฝึกวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจยั 

บรรยาย อธบิาย  
และน าข้อมูลที่
ค้นคว้าจาก
internet มา

-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 

ดร.อังศินันท์ 
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อภิปรายร่วมกัน 
-นิสิตนัดพบ
อาจารย์
รายบุคคล 

4-5 
(6 ก.ค. 55) 
(13 ก.ค. 55) 

 

รายงานความก้าวหน้า 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัย 

-นิสิตนัดพบ
อาจารย์
รายบุคคล 

-หนังสือ 
-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
 

ดร.อังศินันท์ 

6 

(20 ก.ค. 55) 
 

รายงานผลการสังเคราะห์
ผลการวิจัยและการปรับปรุง
แก้ไขฯ 

นิสิตน าเสนอผล
การสังเคราะห์
ผลการวิจัยและ
การปรับปรุง
แก้ไข 

-powerpoint 
 

ดร.อังศินันท์ 

7 
 (27 ก.ค. 55) 

 
 

-วิธีการเขียนเค้า
โครงการวิจัย 
 

บรรยาย 
อธิบาย  
อภิปราย
ร่วมกัน 

-หนังสือ 
-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 
 
 

ดร.อังศินันท์ 

 
8 

(10 ส.ค. 55) 

 -รายงานเค้าโครงการวิจยั
รายบุคคล 

นิสิตน าเสนอ
เค้าโครงการวจิัย 

-powerpoint 
 

ดร.อังศินันท์ 

9-10 
 (17 ส.ค. 55) 
(24 ส.ค. 55) 

 

 -ทบทวนการใช้เคร่ืองมือใน
การวิจัย, คุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

-ทบทวนการออกแบบการวจิัย
ในรูปแบบต่าง ๆ 

บรรยาย 
อภิปรายร่วมกัน  

-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 
- บทความวิจัย 
- หนังสือ 
- ปริญญานิพนธ์ 

ดร.สุภาพร 

11-13 
(31 ส.ค. 55) 
(7 ก.ย. 55) 
(14 ก.ย. 55) 

 

-ฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูล 
-ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 
-ฝึกปฏิบัติสรุปผลและอภิปราย
ผลการวิจัย 

ฝกึปฏิบัตินอก
ห้องเรียน 

- ปริญญานิพนธ์ 
-A tutor 
-internet 

 

ดร.สุภาพร 

14-16 
(21 ก.ย. 55) 

สอบปลายภาค -นิสิตน าเสนอ -powerpoint 
 

ดร.สุภาพร 
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(28 ก.ย. 55) 
(5 ต.ค. 55) 

 

โดยการ เสนอรายงานการ
วิจัยรายบุคคล 

รายงานการ
วิจัยของตนเอง 
-อาจารย์สรุป 
และให้
ข้อเสนอแนะ  
 

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

กำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำร
สอน (กำรเขำ้ชั้นเรียน กำรร่วม
อภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น) 

คุณธรรมจริยธรรม ปัญญำ 
ทักษะกำรส่ือสำร 

-ควำมถูกต้องในกำรอำ้งองิผลงำน
ทำงวชิำกำร 
-กำรสังเกตเมื่ออภิปรำยร่วมกัน 

20% 

ควำมรู ้ กำรทดสอบก่อนและหลังเรียน 
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบคุคล
และควำมรับผิดชอบ 

งำนท่ีได้รับมอบหมำย และกำรเข้ำ
ชั้นเรียน 

กำรสอบปลำยภำค ควำมรู้ และปัญญำ และทักษะกำร
ส่ือสำร 

กำรน ำเสนอรำยงำนกำรวจิัยของ
นิสิต  

40% 

รำยงำนกลุ่มและรำยงำนเดี่ยว คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำง
ปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบคุคลและควำมรับผิดชอบ 
และทักษะกำรส่ือสำร 

กำรสังเกตเมื่อมกีำรน ำเสนองำน
ในชั้นเรยีน 
 

20% 

กำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำง
ปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบคุคลและควำมรับผิดชอบ 
และทักษะกำรส่ือสำร 

งำนท่ีมอบหมำยในแต่ละครั้ง โดย
พิจำรณำจำกกำรอภิปรำย กำร
อ้ำงองิเอกสำรทำงวิชำกำร กำร
เรียบเรียงเนื้อหำสำระเพื่อ
ถ่ำยทอดให้ผู้อ่ำนไดเ้ข้ำใจ 

20% 

 
ในส่วนของกำรประเมินผล ผู้สอนพิจำรณำจำกเกณฑ์ดังนี้ 
 1. งำนท่ีก ำหนดให้ท ำ (30 คะแนน) ประกอบด้วย 

1.1 รำยงำน กำรวเิครำะหแ์ละสังเครำะห์ผลกำรวิจยั(20 คะแนน) 
1.2 กำรน ำเสนอเค้ำโครงกำรวิจยั (10 คะแนน) 
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2. กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเห็น (15 คะแนน) 
3. ควำมตัง้ใจและกำรเข้ำเรียนสม่ ำเสมอ (15 คะแนน) 
4. สอบปลำยภำค กำรน ำเสนอรำยงำนกำรวจิัยฉบับสมบูรณ ์(40 คะแนน) 
 

งานที่มอบหมายมี 1 งาน คือ รายงานการวิจัยรายบุคคล 
โดยแบ่งออกเปน็ 3 ระยะ ได้แก ่

  
ระยะที่1 ให้นิสิตท ำรำยงำนและน ำเสนอ ผลกำรวเิครำะหแ์ละสังเครำะห์ผลกำรวิจัยในหัวข้อทีแ่ต่ละคนสนใจ

ขนำด 10-15 หน้ำ 
จุดประสงค ์
เพื่อให้นิสิตได้มีทกัษะในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรหำควำมรู้ และจะได้

ทรำบว่ำมีผู้ใดท ำงำนวจิัยในหัวขอ้ที่ตนสนใจไว้แล้วบ้ำง จะได้ไม่ท ำงำนวิจยัซ้ ำซ้อนกับงำนของผู้อื่น 
 ระยะที่2 ให้นิสิตน ำควำมรู้ที่ไดจ้ำกกำรศกึษำค้นคว้ำระยะที่1มำจัดท ำเป็นเคำ้โครงงำนวิจยัในหัวข้อที่ตนเอง

สนใจ ขนำด 10-15 หน้ำ แล้วน ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน  
จุดประสงค ์
เพื่อให้นิสิตได้มีทกัษะในกำรเขยีนเค้ำโครงกำรวิจยั และทักษะกำรส่ือสำร  
รูปแบบของรำยงำน 
ให้นิสิตเขียนรำยงำนในรูปแบบของเขียนเค้ำโครงกำรวิจัย ประกอบด้วย 

1. ชื่อเรื่อง 

2. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 

4. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

6. สมมติฐำนกำรวิจัย (ถ้ำมี) 

7. นิยำมศัพท์ 

8. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

กำรน ำเสนอในชั้นเรียน 
ให้นิสิตท ำส ำเนำแจกอำจำรย์และเพื่อนในห้องก่อนวันรำยงำนในชั้นเรียน  1 สัปดำห์ ใช้เวลำในกำรรำยงำน 

ซักถำม เสนอแนะ ใช้เวลำไม่เกิน 20 นำที/คน 
 

ระยะที่3 ให้นิสิตด ำเนินงำนวิจัยตำมเค้ำโครงกำรวิจัยระยะที่2 แล้วน ำเสนอรำยงำนหน้ำชั้นเรียน 
จุดประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตมีทักษะในกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวำรสำร และทักษะกำรส่ือสำร               
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รูปแบบกำรเขียนรำยงำน 
เขียนในรูปแบบเอกสำรเชิงวิชำกำร มีกำรอ้ำงอิง และบรรณำนุกรมที่ถูกต้องตำมแบบกำรเขียนปริญญำนิพนธ์

ของ บัณฑิตวิทยำลัย มศว. และกำรเขียนบทควำมลงวำรสำร 
กำรน ำเสนอในชั้นเรียน 
ให้นิสิตท ำส ำเนำแจกอำจำรย์และเพื่อนในห้องกอ่นวันรำยงำนในชั้น 1 สัปดำห ์ใช้เวลำในกำรรำยงำน ซักถำมไม่

เกิน 20 นำที/คน 
  
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ดุจเดือน  พันธุมนำวิน.(2551) ต าราขั้นสูงทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย หลักและวิธีการประมวล

เอกสารเพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์.กรุงเทพ :สถำบันบัณฑิตพัฒ
นบริหำรศำสตร์ โครงกำรส่งเสริมเอกสำรวิชำกำร 

ชำย โพธิสิตำ. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. นครปฐม : สถำบันวิจัย ประชำกร
และสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล.  

องอำจ นัยพัฒน์ (2551). การออกแบบการวิจัย:วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสาน

วิธีการ . กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,สนพ.แห่ง 
สุชำติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
Creswell, John W., Plano Clark, Vicki L.. (2011). Designing and conducting mixed methods 

research . Los Angeles : SAGE Publications.  
Gravetter, Frederick J. (2005). Research methods for the behavioral sciences. Belmont,CA : 

Wadsworth. 
Kerlinger, Fred N. (Fred Nichols), Lee, B. (Howard Bing). (2000). Foundations of behavioral 

research. Fort Worth, TX : Harcourt College Publishers. 

 
  

Plowright, David. (2011). Using mixed methods : frameworks for an integrated methodology. 
Thousand Oaks,CA : SAGE Publications.  

Rosnow, Ralph L., Rosenthal, Robert. (1999). Beginning behavioral research : A conceptual  

 primer. Upper Saddle Riber : Prentice Hall.  
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม) 

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1T384W58388C0.1770%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21387114%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Dcreswell%26index%3D.AW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1T384W58388C0.1770%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21387114%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Dcreswell%26index%3D.AW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')
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วำรสำรพฤติกรรมศำสตร์ สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วำรสำรวิธีวิทยำกำรวิจัย คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ควรศึกษาเพิ่มเติม) 
ดวงเดือน พันธุมนำวิน. (2543). หลักและวิธีวิจัยทางสังคมพฤติกรรมศาสตร์. คณะพัฒนำสังคม.  
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์.  
ศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบพฤติกรรมไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (2553).กำรเขียนข้อเสนอ

เค้ำโครงวิจัยที่เข้ำมำตรฐำนศูนย์วิจัยและพัฒนำระบบพฤติกรรมไทย  กทม. โรงพิมพ์เดือนตุลำ.  
วำรสำรวิธีวิทยำกำรวิจัย http://www.cued-research.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ http//www.nrct.go.th 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสุนกำรวิจัย http//www.trf.or.th 
วัดผลจุดคอม Http//www.watpon.com  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรำยวิชำโดยแบบ
ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลกำรสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลัก เพื่อ
กำรปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้งพิจำรณำจำกผลกำรสอบและกำรร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
 
3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนน ำผลกำรส ำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้คะแนนต่ ำ
กว่ำ 3.00 มำใช้ในกำรปรับปรุงวิธีกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม ได้แก่ กำรมีควำมสำมำรถในกำรเขียน
บทควำมทำงวิชำกำร กำรเผยแพร่หรือบริกำรทำงวิชำกำรให้แก่สังคมผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรผลิต
สื่อกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรเสนอบทควำมทำงวิชำกำรในกำรประชุมระดับชำติ กำร
เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรทำงวิชำกำร โดยฝึกให้นิสิตเขียนบทควำมทำงวิชำกำรและฝึกกำรน ำเสนอผลงำน
ทำงวิชำกำรผ่ำนสื่อสำรสนเทศที่ทันสมัย  
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ผู้สอนพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจำกพัฒนำกำรกำรเรียนของนิสิต ทั้งจำกกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยในห้องเรียน กำรน ำเสนอรำยงำน  ผลกำรเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น 



11 

 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผู้สอนจะสรุปผลควำมต้องกำรกำรเรียนของนิสิต และ
ผลกำรเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จำกแบบส ำรวจควำมต้องกำรกำรเรียนของนิสิต และแบบ
ประเมินศักยภำพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจำกนั้นน ำมำสรุปเป็นแผนกำรปรับปรุงรำยวิชำในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะท ำให้เห็นแนวโน้มของกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงรำยวิชำโดยเฉพำะสื่อกำรเรียนกำรสอนและเนื้อหำให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 


