มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
วป 803 ปฏิบตั ิการวิจยั 1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
วป 803 ปฏิบตั กิ ารวิจยั 1
RB 803 Research Practicum I
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต 3(1-4-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (โทควบเอก)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
วิชาบังคับ หมวดวิชาปฏิบตั ิการวิจยั
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ ( supapor@swu.ac.th)
อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร. อังศินนั ท์ อินทรคาแหง (ungsinun@swu.ac.th)
อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ ( supapor@swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
ชัน้ ปีท่ี 2
1

6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite): วป. 501, 503, 511
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite): ไม่มี
8. สถานที่เรียน: สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ห้องสารสนเทศ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด: 3 มิถุนายน 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพื่อให้นิสติ สามารถนาองค์ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุก ต์เพื่อสร้างเป็ นโครงการวิจยั ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนา
บุคคลและสังคมได้
2.เพื่อส่งเสริมให้นิสติ มีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทัง้ ในและนอกห้องเรียน และ เรียนรูจ้ ากการ
ฝึกปฏิบตั ิ ด้วยการค้นคว้างานวิจยั ในหัวข้อทีน่ ิสติ แต่ละคนสนใจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเค้า
โครงการวิจยั ของตนเอง
5.เพื่อให้นิสติ มีอตั ลักษณ์เกีย่ วกับทักษะการสื่อสาร ด้านการใช้ภาษา ด้านการถ่ายทอดข้อมูลและ
ด้า นการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ว ยการค้น คว้า และน าเสนอรายงานการวิจ ยั ของตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
6. เพื่อปลูกฝงั ให้นิสติ มีคุณธรรมด้านความขยันหมันเพี
่ ยร ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
และการพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ าด้านการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญตามแนวปฏิบตั ใิ นการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
นาองค์ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
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2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
16
0
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

วป 803

1.คุณธรรมจริยธรรม

1 2
3
4
   

2.ความรู้

5


1 2
3
  

ฝึกปฏิบัติ
64

ศึกษาด้วยตนเอง
64

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ตัวเลข
3.ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล และความ การสื่อสาร และ
ปัญญา
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
1
2
3
4
1
2 3
         

4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
รศ.ดร. อังศินนั ท์ อินทรคำแหง ชัวโมงนั
่
ดหมาย วันอาทิตย์/พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00
ดร.สุภาพร ธนะชานันท์

ชัวโมงนั
่
ดหมาย วันอาทิตย์/พฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิ สิต
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่
ต้องพิจารณา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

(1) สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ
โดยคานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น

-บรรยาย ปั ญหาการคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น สอน EQ. ให้
นิสิตคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ที่ถูกคัดลอกผลงาน
- การอภิปราย วิพากษ์ ปญั หา
จรรยาบรรณของนักวิจยั

พิจารณาความถูกต้องใน
การเขียนเอกสารอ้างอิง
และตรวจสอบไม่ให้นิสติ
ทางานวิจยั ทีม่ คี วาม
ซ้าซ้อนกับของผูอ้ ่นื
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(2) ให้ข้อสรุป
ของปัญหาด้วยความไว
ต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
(3) ริเริ่มยก
ปัญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อ
การทบทวนและแก้ไข
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

-ความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ และการประยุกต์

2. ความรู้
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
- บรรยาย อภิปราย การจัด
-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
กิจกรรมในห้องเรียน นิสติ
-งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง -การสอบ
ใช้การเรียนรู้แบบ Researchbased learning
- การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษา
ค้น คว้ า มาบู ร ณาการให้เ ข้ า กั บ
งานวิจัยของตนเอง

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

- สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รายงานทาง
วิชาชีพ พัฒนาความคิดใหม่ๆ หรือ
บูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือ
เสนอเป็นความรู้ใหม่
- สามารถวางแผนและดาเนิน
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง

3.2 วิธีการสอน
- ใช้การเรียนรู้ แบบ Problem
base and Research-based
learning มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาการทางานวิจัย

3.3 วิธีการประเมินผล
-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-การอภิปรายในชั้นเรียน
-การนาเสนอรายงาน
-คุณภาพของโครงการวิจัย

- การฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล
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4.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา

-สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือ
ยุ่งยาก และตัดสินใจดาเนินงานด้วย
ตนเอง
-สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

4.2 วิธีการสอน
-ฝึกปฏิบัติแก้ไขปัญหาการ

ทางานวิจัยที่ซับซ้อน และฝึก
การตัดสินใจดาเนินงานด้วย
ตนเอง ประเมินตนเอง และ
วางแผนปรับปรุงตนเองในทุก
ขั้นตอนของงานวิจัย

4.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากความสาเร็จในการแก้ไข
ปัญหาของนิสิตและการปรับปรุง
งานวิจัยของตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สิ่งที่ต้องพัฒนา
-สามารถสื่อสารกับกลุม่ บุคคลต่างๆ ทั้งวง
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชนโดยทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
-สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ

5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนในการ
พิจารณาจากคุณภาพของรายงานการ
สัมภาษณ์กลุม่ บุคคลต่างๆ ทั้งวง ฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนและการเขียน
วิชาการ วิชาชีพ และชุมชน
รายงานการวิจยั
- ฝึกเขียนรายงานการวิจัยใน
ลักษณะการตีพิมพ์ลงวารสาร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียน

1

1.แนะนาประมวลรายวิชา
2.ระดมความเห็นเกีย่ วกับ
ประเด็นการวิจยั ฯ
3. ประเมินศักยภาพผูเ้ รียน
ก่อนเรียน

2-3

-ทบทวนการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจยั ฯ
-นิสิตฝึ กวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจยั

กิ จกรรม
การเรียน
-แจกประมวล
รายวิชา
-ชีแ้ จง อธิบาย
และระดมความ
คิดเห็น
-สอบก่อนเรียน
บรรยาย อธิบาย
และนาข้อมูลที่
ค้นคว้าจาก
internet มา

สื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้
-ประมวลรายวิชา
--A tutor

-A tutor
-internet
- E-Journal
-powerpoint

ผูส้ อน
ดร.อังศินนั ท์

ดร.อังศินนั ท์

5

4-5

รายงานความก้าวหน้า
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจยั
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รายงานผลการสังเคราะห์
ผลการวิจยั และการปรับปรุง
แก้ไขฯ

7

8
9-10

11-13

14-16

อภิปรายร่วมกัน
-นิสติ นัดพบ
อาจารย์
รายบุคคล
-นิสติ นัดพบ
อาจารย์
รายบุคคล

-หนังสือ
-A tutor
-internet
- E-Journal

ดร.อังศินนั ท์

นิสติ นาเสนอผล
การสังเคราะห์
ผลการวิจยั และ
การปรับปรุง
แก้ไข

-powerpoint

ดร.อังศินนั ท์

-วิธีการเขียนเค้ า
โครงการวิจยั

บรรยาย
อธิบาย
อภิปราย
ร่วมกัน

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

ดร.อังศินนั ท์

-รายงานเค้าโครงการวิจยั
รายบุคคล

นิสิตนาเสนอ

-powerpoint

ดร.อังศินนั ท์

-A tutor
-internet
- E-Journal
-powerpoint

ดร.สุภาพร

เค้าโครงการวิจยั

บรรยาย
-ทบทวนการใช้เครื่องมือใน
อภิปรายร่วมกัน
การวิจยั , คุณภาพของ
เครื่องมือ
-ทบทวนการออกแบบการวิจยั
ในรูปแบบต่าง ๆ

-ฝึกปฏิบตั เิ ก็บข้อมูล
ฝึกปฏิบตั นิ อก
-ฝึกปฏิบตั วิ เิ คราะห์ขอ้ มูล
ห้องเรียน
-ฝึกปฏิบตั สิ รุปผลและอภิปราย
ผลการวิจยั

สอบปลายภาค

-นิสิตนาเสนอ

- บทความวิจยั
- หนังสือ
- ปริญญานิพนธ์
- ปริญญานิพนธ์ ดร.สุภาพร
-A tutor
-internet

-powerpoint

ดร.สุภาพร
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โดยการ เสนอรายงานการ
วิจยั รายบุคคล

รายงานการ
วิจยั ของตนเอง
-อาจารย์สรุป
และให้
ข้ อเสนอแนะ

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
การมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการ
สอน (การเข้ าชันเรี
้ ยน การร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น)

การสอบปลายภาค
รายงานกลุม่ และรายงานเดี่ยว

การทางานที่ได้ รับมอบหมาย

คุณธรรมจริ ยธรรม ปั ญญา
ทักษะการสือ่ สาร
ความรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ความรู้ และปั ญญา และทักษะการ
สือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะทาง
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการสือ่ สาร
คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะทาง
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการสือ่ สาร

วิธีการประเมิน

สัดส่ วนของ
การประเมินผล

-ความถูกต้ องในการอ้ างอิงผลงาน
ทางวิชาการ
-การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน
การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
งานที่ได้ รับมอบหมาย และการเข้ า
ชันเรี
้ ยน
การนาเสนอรายงานการวิจยั ของ
นิสติ
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนองาน
ในชันเรี
้ ยน

20%

งานที่มอบหมายในแต่ละครัง้ โดย
พิจารณาจากการอภิปราย การ
อ้ างอิงเอกสารทางวิชาการ การ
เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาสาระเพื่อ
ถ่ายทอดให้ ผ้ อู า่ นได้ เข้ าใจ

20%

40%
20%

ในส่วนของการประเมินผล ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์ดงั นี ้
1. งานที่กาหนดให้ ทา (30 คะแนน) ประกอบด้ วย
1.1 รายงาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั (20 คะแนน)
1.2 การนาเสนอเค้ าโครงการวิจยั (10 คะแนน)

7

2. การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น (15 คะแนน)
3. ความตังใจและการเข้
้
าเรี ยนสม่าเสมอ (15 คะแนน)
4. สอบปลายภาค การนาเสนอรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (40 คะแนน)
งานที่มอบหมายมี 1 งาน คือ รายงานการวิจัยรายบุคคล
โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่1 ให้ นิสติ ทารายงานและนาเสนอ ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจยั ในหัวข้ อทีแ่ ต่ละคนสนใจ
ขนาด 10-15 หน้ า
จุดประสงค์
เพื่อให้ นิสติ ได้ มีทกั ษะในการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้ เทคโนโลยีในการหาความรู้ และจะได้
ทราบว่ามีผ้ ใู ดทางานวิจยั ในหัวข้ อที่ตนสนใจไว้ แล้ วบ้ าง จะได้ ไม่ทางานวิจยั ซ ้าซ้ อนกับงานของผู้อื่น
ระยะที่2 ให้ นิสติ นาความรู้ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าระยะที่1มาจัดทาเป็ นเค้ าโครงงานวิจยั ในหัวข้ อที่ตนเอง
สนใจ ขนาด 10-15 หน้ า แล้ วนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
จุดประสงค์
เพื่อให้ นิสติ ได้ มีทกั ษะในการเขียนเค้ าโครงการวิจยั และทักษะการสือ่ สาร
รูปแบบของรายงาน
ให้ นิสติ เขียนรายงานในรูปแบบของเขียนเค้ าโครงการวิจยั ประกอบด้ วย
1. ชื่อเรื่ อง
2. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
3. คาถามการวิจยั
4. วัตถุประสงค์การวิจยั
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
6. สมมติฐานการวิจยั (ถ้ ามี)
7. นิยามศัพท์
8. วิธีการดาเนินการวิจยั
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
ให้ นิสิตทาสาเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้ องก่อนวันรายงานในชัน้ เรี ยน 1 สัปดาห์ ใช้ เวลาในการรายงาน
ซักถาม เสนอแนะ ใช้ เวลาไม่เกิน 20 นาที/คน
ระยะที่3 ให้ นิสติ ดาเนินงานวิจยั ตามเค้ าโครงการวิจยั ระยะที่2 แล้ วนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
จุดประสงค์
เพื่อให้ นิสติ มีทกั ษะในการเขียนรายงานการวิจยั เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร และทักษะการสือ่ สาร
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รูปแบบการเขียนรายงาน
เขียนในรู ปแบบเอกสารเชิงวิชาการ มีการอ้ างอิง และบรรณานุกรมที่ถกู ต้ องตามแบบการเขียนปริ ญญานิพนธ์
ของ บัณฑิตวิทยาลัย มศว. และการเขียนบทความลงวารสาร
การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
ให้ นิสติ ทาสาเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้ องก่อนวันรายงานในชัน้ 1 สัปดาห์ ใช้ เวลาในการรายงาน ซักถามไม่
เกิน 20 นาที/คน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.(2551) ตาราขัน้ สูงทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย หลักและวิธีการประมวล
เอกสารเพื่อความเป็ นเลิศในการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ .กรุงเทพ :สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ
ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์ และศิลป์แห่ งการวิจัยเชิงคุณภาพ. นครปฐม : สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
องอาจ นัยพัฒน์ (2551). การออกแบบการวิจัย:วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสาน
วิธีการ . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,สนพ.แห่ง
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (จาเป็ นต้ องศึกษาเพิ่มเติม)
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วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
วารสารวิธีวิทยาการวิจยั คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา (ควรศึกษาเพิ่มเติม)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). หลักและวิธีวิจัยทางสังคมพฤติกรรมศาสตร์ . คณะพัฒนาสังคม.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .
ศูนย์วิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (2553).การเขียนข้ อเสนอ
เค้ าโครงวิจยั ที่เข้ ามาตรฐานศูนย์วิจยั และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย กทม. โรงพิมพ์เดือนตุลา.
วารสารวิธีวิทยาการวิจยั http://www.cued-research.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=5
สานักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ http//www.nrct.go.th
สานักงานกองทุนสนับสุนการวิจยั http//www.trf.or.th
วัดผลจุดคอม Http//www.watpon.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรี ยนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ
ประเมิน พร้ อมทังให้
้ ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ประเมินโดยให้ นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้ อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลัก เพื่อ
การปรั บ ปรุ ง ในครั ง้ ถัด ไป รวมทัง้ พิ จ ารณาจากผลการสอบและการร่ ว มกิ จ กรรมในชัน้ เรี ย นของนิ สิ ต
3. การปรับปรุ งการสอน
ผู้สอนนาผลการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ที่ได้ คะแนนต่า
กว่า 3.00 มาใช้ ในการปรับปรุ งวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ได้ แก่ การมีความสามารถในการเขียน
บทความทางวิชาการ การเผยแพร่หรื อบริ การทางวิชาการให้ แก่สงั คมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต
สื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทันสมัย การเสนอบทความทางวิช าการในการประชุมระดับชาติ การ
เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ โดยฝึ กให้ นิสิตเขียนบทความทางวิชาการและฝึ กการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศที่ทนั สมัย
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตจากพัฒนาการการเรี ยนของนิสิต ทัง้ จากการทางานที่ได้ รับ
มอบหมายในห้ องเรี ยน การนาเสนอรายงาน ผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยน เป็ นต้ น
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้ องการการเรี ยนของนิสิต และ
ผลการเรี ยนของนิสิตทัง้ ก่อนและหลังเรี ยน จากแบบสารวจความต้ องการการเรี ยนของนิสิต และแบบ
ประเมินศักยภาพผู้เรี ยนก่อนและหลังเรี ยน หลังจากนันน
้ ามาสรุปเป็ นแผนการปรับปรุ งรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา ซึง่ จะทาให้ เห็นแนวโน้ มของการปรับปรุงการเรี ยนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้ อมทัง้
ปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรี ยนการสอนและเนื ้อหาให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
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