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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 วป 803  ปฏิบติัการวจิยั 1 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

              วป 803  ปฏบิตักิารวจิยั 1 

          RB  803  Research  Practicum  I 

   

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกติ 3(1-4-4) 

 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ/หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (โทควบเอก)  
    หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ(ภาคพเิศษ) 
      วชิาบงัคบั หมวดวชิาปฏิบติัการวจิยั 

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์( supapor@swu.ac.th) 

    อาจารย์ผู้สอน 

            รศ.ดร. องัศนินัท์ อินทรค าแหง (ungsinun@swu.ac.th) 

อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์( supapor@swu.ac.th) 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคตน้ ปีการศกึษา 2556 

 ชัน้ปีที ่2        

mailto:supapor@swu.ac.th
mailto:ungsinun@swu.ac.th
mailto:supapor@swu.ac.th
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6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite): วป. 501, 503, 511 

7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite): ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์หอ้งสารสนเทศ 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ: 3 มถุินายน 2556 

 

 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
  

1. เพื่อใหน้ิสติสามารถน าองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมศาสตรใ์นลกัษณะสหวิทยาการมา
วเิคราะห์ สงัเคราะห์และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวจิยัที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันา
บุคคลและสงัคมได ้
          2.เพื่อส่งเสรมิใหน้ิสติมทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน และ เรยีนรูจ้ากการ
ฝึกปฏบิตั ิดว้ยการคน้ควา้งานวจิยัในหวัขอ้ทีน่ิสติแต่ละคนสนใจเพื่อหาแนวทางในการพฒันาเคา้
โครงการวจิยัของตนเอง 
         5.เพื่อใหน้ิสติมอีตัลกัษณ์เกีย่วกบัทกัษะการสื่อสาร ดา้นการใชภ้าษา ดา้นการถ่ายทอดขอ้มลูและ
ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้วยการค้นคว้าและน าเสนอรายงานการวิจยัของตนเองโดยใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
 6. เพื่อปลกูฝงัใหนิ้สติมีคุณธรรมดา้นความขยนัหมัน่เพยีร ความรบัผดิชอบ การตรงต่อเวลา 
และการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้ าดา้นการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์ 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
 เพื่อจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัตามแนวปฏบิตัใินการประกนั
คุณภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          น าองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมศาสตรใ์นลกัษณะสหวทิยาการมาวเิคราะห ์สงัเคราะห์
และประยกุตเ์พื่อสรา้งเป็นโครงการวจิยัทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาบุคคลและสงัคม 
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
  

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 านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 
             รศ.ดร. องัศนินัท ์อนิทรค ำแหง ชัว่โมงนดัหมาย วนัอาทติย/์พฤหสับด ีเวลา 16.00-17.00 
 
           ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์       ชัว่โมงนดัหมาย วนัอาทติย/์พฤหสับด ีเวลา 16.00-17.00 
 

 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่

ต้องพิจารณา 
1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ
โดยค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน 

-บรรยาย ปัญหาการคดัลอก

ผลงานของผู้ อ่ืน สอน EQ. ให้
นิสิตค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน
ที่ถูกคัดลอกผลงาน 
- การอภิปราย วิพากษ์ ปญัหา
จรรยาบรรณของนกัวจิยั 

พจิารณาความถูกตอ้งใน
การเขยีนเอกสารอา้งองิ 
และตรวจสอบไมใ่หน้ิสติ
ท างานวจิยัทีม่คีวาม
ซ ้าซอ้นกบัของผูอ้ื่น 
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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 

(2) ให้ข้อสรุป
ของปัญหาด้วยความไว
ต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ 

(3) ริเริ่มยก
ปัญหาทาง
จรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อ
การทบทวนและแก้ไข 
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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 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อการเรียน กิจกรรม 

การเรียน 
ส่ือ/แหล่งการ

เรียนรู้ 
ผูส้อน 

1 
 

1.แนะน าประมวลรายวชิา  
2.ระดมความเหน็เกีย่วกบั
ประเดน็การวจิยัฯ 
 3. ประเมนิศกัยภาพผูเ้รยีน
ก่อนเรยีน 
  

-แจกประมวล
รายวชิา 
-ชีแ้จง  อธบิาย 
และระดมความ
คดิเหน็ 
-สอบก่อนเรยีน   

-ประมวลรายวชิา 
--A tutor 
 
 

ดร.องัศนินัท ์

2-3 
 

-ทบทวนการวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลการวจิยัฯ 

-นิสิตฝึกวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลการวจิยั 

บรรยาย อธบิาย  
และน าขอ้มลูที่
คน้ควา้จาก
internet มา

-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 

ดร.องัศนินัท ์
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อภปิรายร่วมกนั 
-นิสตินดัพบ
อาจารย์
รายบุคคล 

4-5 
 
 

รายงานความกา้วหน้า 
การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ผลการวจิยั 

-นิสตินดัพบ
อาจารย์
รายบุคคล 

-หนงัสอื 
-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
 

ดร.องัศนินัท ์

6 

 
 

รายงานผลการสงัเคราะห์
ผลการวจิยัและการปรบัปรุง
แกไ้ขฯ 

นิสติน าเสนอผล
การสงัเคราะห์
ผลการวจิยัและ
การปรบัปรุง
แกไ้ข 

-powerpoint 
 

ดร.องัศนินัท ์

7 
  
 
 

-วิธีการเขียนเค้า
โครงการวิจยั 
 

บรรยาย 
อธิบาย  
อภิปราย
ร่วมกนั 

-หนงัสอื 
-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 
 
 

ดร.องัศนินัท ์

 
8 
 

 -รายงานเคา้โครงการวจิยั
รายบุคคล 

นิสิตน าเสนอ
เคา้โครงการวจิยั 

-powerpoint 
 

ดร.องัศนินัท ์

9-10 
 

 -ทบทวนการใชเ้ครื่องมอืใน
การวจิยั, คุณภาพของ
เครื่องมอื 

-ทบทวนการออกแบบการวจิยั
ในรปูแบบต่าง ๆ 

บรรยาย 
อภปิรายร่วมกนั  

-A tutor 
-internet 
- E-Journal  
-powerpoint 
- บทความวิจยั 
- หนงัสือ 
- ปริญญานิพนธ์ 

ดร.สภุาพร 

11-13 
 
 

-ฝึกปฏบิตัเิกบ็ขอ้มลู 
-ฝึกปฏบิตัวิเิคราะหข์อ้มลู 
-ฝึกปฏบิตัสิรุปผลและอภปิราย
ผลการวจิยั 

ฝึกปฏบิตันิอก
หอ้งเรยีน 

- ปรญิญานิพนธ ์
-A tutor 
-internet 

 

ดร.สภุาพร 

14-16 
 

สอบปลายภาค -นิสิตน าเสนอ -powerpoint 
 

ดร.สภุาพร 
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 โดยการ เสนอรายงานการ
วิจยัรายบคุคล 

รายงานการ
วิจยัของตนเอง 
-อาจารย์สรุป 
และให้
ข้อเสนอแนะ  
 

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

การมีสว่นร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชัน้เรียน การร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น) 

คณุธรรมจริยธรรม ปัญญา 
ทกัษะการสือ่สาร 

-ความถกูต้องในการอ้างองิผลงาน
ทางวชิาการ 
-การสงัเกตเมื่ออภิปรายร่วมกนั 

20% 

ความรู้ การทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ 

งานท่ีได้รับมอบหมาย และการเข้า
ชัน้เรียน 

การสอบปลายภาค ความรู้ และปัญญา และทกัษะการ
สือ่สาร 

การน าเสนอรายงานการวจิยัของ
นิสติ  

40% 

รายงานกลุม่และรายงานเดี่ยว คณุธรรมจริยธรรม ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
และทกัษะการสือ่สาร 

การสงัเกตเมื่อมกีารน าเสนองาน
ในชัน้เรียน 
 

20% 

การท างานท่ีได้รับมอบหมาย คณุธรรมจริยธรรม ทกัษะทาง
ปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
และทกัษะการสือ่สาร 

งานท่ีมอบหมายในแตล่ะครัง้ โดย
พิจารณาจากการอภิปราย การ
อ้างองิเอกสารทางวิชาการ การ
เรียบเรียงเนือ้หาสาระเพื่อ
ถ่ายทอดให้ผู้อา่นได้เข้าใจ 

20% 

 
ในสว่นของการประเมินผล ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์ดงันี ้
 1. งานท่ีก าหนดให้ท า (30 คะแนน) ประกอบด้วย 

1.1 รายงาน การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยั(20 คะแนน) 
1.2 การน าเสนอเค้าโครงการวิจยั (10 คะแนน) 
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2. การมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น (15 คะแนน) 
3. ความตัง้ใจและการเข้าเรียนสม ่าเสมอ (15 คะแนน) 
4. สอบปลายภาค การน าเสนอรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ (40 คะแนน) 
 

งานที่มอบหมายมี 1 งาน คือ รายงานการวิจัยรายบุคคล 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

  
ระยะที่1 ให้นิสติท ารายงานและน าเสนอ ผลการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยัในหวัข้อทีแ่ตล่ะคนสนใจ

ขนาด 10-15 หน้า 
จดุประสงค์ 
เพื่อให้นิสติได้มีทกัษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทกัษะการใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ และจะได้

ทราบวา่มีผู้ใดท างานวจิยัในหวัข้อที่ตนสนใจไว้แล้วบ้าง จะได้ไมท่ างานวิจยัซ า้ซ้อนกบังานของผู้อื่น 
 ระยะที่2 ให้นิสติน าความรู้ที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าระยะที่1มาจดัท าเป็นเค้าโครงงานวิจยัในหวัข้อที่ตนเอง

สนใจ ขนาด 10-15 หน้า แล้วน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน  
จดุประสงค์ 
เพื่อให้นิสติได้มีทกัษะในการเขยีนเค้าโครงการวิจยั และทกัษะการสือ่สาร  
รูปแบบของรายงาน 
ให้นิสติเขียนรายงานในรูปแบบของเขียนเค้าโครงการวิจยั ประกอบด้วย 

1. ช่ือเร่ือง 

2. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

3. ค าถามการวิจยั 

4. วตัถปุระสงค์การวิจยั 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

6. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ามี) 

7. นิยามศพัท์ 

8. วิธีการด าเนินการวิจยั 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

การน าเสนอในชัน้เรียน 
ให้นิสิตท าส าเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้องก่อนวนัรายงานในชัน้เรียน  1 สปัดาห์ ใช้เวลาในการรายงาน 

ซกัถาม เสนอแนะ ใช้เวลาไมเ่กิน 20 นาที/คน 
 

ระยะที่3 ให้นิสติด าเนินงานวิจยัตามเค้าโครงการวิจยัระยะที่2 แล้วน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
จดุประสงค์ 
เพื่อให้นิสติมีทกัษะในการเขียนรายงานการวิจยัเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร และทกัษะการสือ่สาร               
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รูปแบบการเขียนรายงาน 
เขียนในรูปแบบเอกสารเชิงวิชาการ มีการอ้างอิง และบรรณานกุรมที่ถกูต้องตามแบบการเขียนปริญญานิพนธ์

ของ บณัฑิตวิทยาลยั มศว. และการเขียนบทความลงวารสาร 
การน าเสนอในชัน้เรียน 
ให้นิสติท าส าเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้องกอ่นวนัรายงานในชัน้ 1 สปัดาห์ ใช้เวลาในการรายงาน ซกัถามไม่

เกิน 20 นาที/คน 
  
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
ดจุเดือน  พนัธุมนาวิน.(2551) ต าราขัน้สูงทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย หลักและวิธีการประมวล

เอกสารเพื่อความเป็นเลิศในการวิจัยทางจิตพฤตกิรรมศาสตร์.กรุงเทพ :สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ โครงการสง่เสริมเอกสารวิชาการ 

ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. นครปฐม : สถาบนัวิจยั ประชากร
และสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล.  

องอาจ นยัพฒัน์ (2551). การออกแบบการวิจัย:วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสาน

วิธีการ . กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,สนพ.แหง่ 
สชุาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ : ศนูย์หนงัสือ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
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 าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเตมิ) 

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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วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วารสารวิธีวิทยาการวิจยั คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ควรศึกษาเพิ่มเตมิ) 
ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. (2543). หลักและวิธีวิจัยทางสังคมพฤตกิรรมศาสตร์. คณะพฒันาสงัคม.  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  
ศนูย์วิจยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(2553).การเขียนข้อเสนอ

เค้าโครงวิจยัท่ีเข้ามาตรฐานศนูย์วิจยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย  กทม. โรงพิมพ์เดือนตลุา.  
วารสารวิธีวิทยาการวิจยั http://www.cued-research.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5 
ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแหง่ชาติ http//www.nrct.go.th 
ส านกังานกองทนุสนบัสนุการวิจยั http//www.trf.or.th 
วดัผลจดุคอม Http//www.watpon.com  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้ เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ
ประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ  

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ ร่วมสอนสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลกั เพ่ือ
การปรับปรุงในครัง้ถัดไป รวมทัง้พิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชัน้เรียนของนิสิต  
 
3. การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนน าผลการส ารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตตามความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีได้คะแนนต ่า
กว่า 3.00 มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ได้แก่ การมีความสามารถในการเขียน
บทความทางวิชาการ การเผยแพร่หรือบริการทางวิชาการให้แก่สงัคมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต
ส่ือการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย การเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมระดบัชาติ การ
เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ โดยฝึกให้นิสิตเขียนบทความทางวิชาการและฝึกการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการผา่นส่ือสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ผู้สอนพิจารณาผลสมัฤทธ์ิของนิสิตจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทัง้จากการท างานท่ีได้รับ
มอบหมายในห้องเรียน การน าเสนอรายงาน  ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัเรียน เป็นต้น 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เม่ือสิน้สดุการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และ
ผลการเรียนของนิสิตทัง้ก่อนและหลังเรียน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบ
ประเมินศกัยภาพผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียน  หลงัจากนัน้น ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศกึษา ซึง่จะท าให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา พร้อมทัง้
ปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะส่ือการเรียนการสอนและเนือ้หาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
 


