มคอ. 3
วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา :วป 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.จานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประเภทวิชาเลือก
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 2
6.รายวิชาที่ต้องมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
8.สถานที่เรียน: ห้องเรียน1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคนิควิธีการเก็บข้อมูล และ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทาวิจัยเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพจากผลงานวิจัยตัวอย่างที่ได้มาตรฐานทั้งงานวิจัยไทย
และงานวิจัยต่างประเทศ
4. เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
5. เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสาร การนาเสนอผลงาน การถ่ายทอดความรู้รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ผู้สอนมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สามารถสร้างความรู้และทักษะการทาวิจัยเชิง
คุณภาพให้แก่ผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ทั้งนี้ในการปรับปรุงรายวิชา ผู้สอนได้ทบทวนแผนการสอนในด้านเนื้ อหาการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน
และการประเมินผู้เรียน พร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชาด้วยการให้ นิสิตทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนและวิธีการสอน ภายหลังการสอนในแต่ละครั้ง แล้ว เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนรายวิชาในครั้งสุดท้าย ผู้สอนได้สารวจความต้องการของนิสิตด้านเนื้อหาการเรียน วิธีการสอน
และการประเมิน รายวิ ช า เพื่อ น าไปปรั บ ปรุ งรายวิช าในครั้ง ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ใช้ ข้อมู ล จากการวิจั ย
ประเมินผลหลักสูตรที่ดาเนินการโดยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในส่วนของการประเมินความคิดเห็น ความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะผู้ใช้บัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรายวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเน้นด้านการศึกษาเชิงคุณภาพพื้นฐานด้านวิธีวิทยา วิธี
วิจัยเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐาน และผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่วยกิต)
บรรยาย
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
ฝึกงาน
(นอกห้องเรียน)
32 ชั่วโมง
32 ชั่วโมง
80 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบหลัก()/ความรับผิดชอบรอง()
1.คุณธรรมจริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

703

1 2 3 4 5
    

1


2


3


4


4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ วิเคราะห์เชิง
ความรับผิดชอบ
ตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
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4.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันและเวลาให้คาปรึกษา
อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
1 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย
อาจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
1 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพิจารณา
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ
2) ริเริ่มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มี
อยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
3) สนับสนุนให้ผู้อื่นมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
4) แสดงออกด้านประพฤติปฏิบัตติ าม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
-ผู้สอนปลูกฝังและเน้นย้าเรื่อง
-สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
จริยธรรมการวิจัย การอ้างอิงผลงาน
-ตรวจสอบจากผลงานของนิสิต
ทางวิชาการ/ผลงานวิจยั ของผู้อื่นให้แก่
นิสิต การคานึงถึงการพิทักษ์สิทธิของ
กลุ่มตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้อง
-ผู้สอนสอดแทรกประเด็นจริยธรรมการ
วิจัยในทุกๆหัวข้อการเรียนการสอน
-ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดดี ้านคุณธรรม
จริยธรรม
-ผู้สอนจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุม่
และให้นิสติ เป็นผู้นาการอภิปราย

2. ความรู้
ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา
สาระ หลักการ และทฤษฎีทสี่ าคัญของ
วิชาอาทิความรู้พื้นฐานด้านวิธีวิทยาการ
วิจัย เชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง
การวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
2) สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ และการประยุกต์

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
-ผู้สอนเน้นย้าความถูกต้องของหลักการ -ประเมินผลจากรายงานที่มอบหมาย
-ให้นิสิตได้มีส่วนช่วยผู้สอนค้นหา
-สังเกตจากพฤติกรรมการทางาน
งานวิจัยเพื่อเรียนรู้แบบอย่างของความ
เป็นนักวิชาการ
-การบรรยายเชิงอภิปราย และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร่ ่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผูส้ อน
-การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีมาใช้จัดการแก้ปญ
ั หาในเชิง
วิชาการ
2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ พัฒนาความคิด
ใหม่ๆ หรือบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
3) สามารถวางแผนและดาเนิน
โครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง
4) ความสามารถเชิงการประยุกต์ และ
การถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่บุคคลอืน่

วิธีการสอน
-ผู้สอนสอนแบบมุ่งเน้นให้นิสิต คิดหา
คาตอบ แก้ปัญหาโดยใช้ฐานจากการทา
วิจัยเป็นหลัก
-ผู้สอนปลูกฝังประโยชน์และคุณค่าของ
การทาวิจัย
-ผู้สอนกระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้นิสติ ร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยการตั้งคาถามก่อนและหลังเรียน
เช่น ให้ นิสิตเขียนคาถามที่สงสัยและ
สนใจในแต่ละหัวข้อ และให้ร่วมกัน
ตอบภายหลังเรียน

วิธีการประเมินผล
-ประเมินผลจากรายงานทีม่ อบหมาย
และการตอบคาถามข้อสอบที่มีลักษณะ
เน้นการคิดวิเคราะห์
-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายในชั้นเรียน
-ประเมินผลจากการให้นสิ ิตสะท้อนผล
การเรียนรู้ (After Action Review)
และการสังเกตนิสิต ขณะที่แสดงความ
คิดเห็นและอภิปรายในชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ความรับผิดชอบ
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนหรือ -เปิดโอกาสให้นสิ ิตทางานเป็นกลุม่ และ -ประเมินจากผลของการทางานกลุ่ม
ยุ่งยาก และตัดสินใจดาเนินงานด้วย
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในงานที่ได้รับ และการส่งงานตามเวลาที่กาหนด
ตนเอง
มอบหมาย
-สังเกตจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
2) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที่
3) สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นา
เมื่อทางานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การค้นคว้าหาข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์
2) สามารถคัดกรองข้อมูลทางวิชาการ
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3) สามารถสื่อสารกับผู้สอนและเพื่อน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

-จัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม -ประเมินผลความรู้ในวิชาเรียน
และนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
-สังเกตจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้น
- กระตุ้นให้นิสติ มีส่วนร่วมเป็นผู้นาการ -ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
อภิปรายตามหัวข้อที่มอบหมาย
- ให้นิสิตค้นคว้าบทความวิจยั เชิง
คุณภาพจากฐานข้อมูลออนไลน์
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
ร่วมชั้นได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการความสามารถในการใช้ภาษา
สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลและความรู้
ได้เข้าใจชัดเจน
5) ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Atlas.ti

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Atlas.ti

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
จานวน
ชั่วโมง
3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

1

แนะนาประมวลรายวิชาและการ
ประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อนเรียน

2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ: พื้นฐานปรัชญา
ความหมายและลักษณะของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
การเริ่มต้นการวิจัยเชิงคุณภาพ:
การออกแบบการวิจัย และการ
เขียนโครงร่างการวิจัย

3

4

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (ครั้ง
ที่ 1): การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
และการศึกษาเฉพาะกรณี

3

5

รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (ครั้ง
ที่ 2): การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจาก
ข้อมูล และการวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยา

3

3

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
แนะนา แสดงความ
คิดเห็น และทา
แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมกลุ่ม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

สื่อที่ใช้

ประมวลรายวิชา
หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/
powerpoint
ประกอบการสอน
กิจกรรมกลุ่ม บรรยาย หนังสือ/ตารา/เอกสาร
อภิปราย แสดงความ
ประกอบการสอน/
คิดเห็น และสะท้อนผล powerpoint
การเรียนรู้
ประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น และ
ประกอบการสอน/
สะท้อนผลการเรียนรู้
powerpoint
ประกอบการสอน/คลิป
วิดีโอ
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น และ
ประกอบการสอน/
สะท้อนผลการเรียนรู้
powerpoint
ประกอบการสอนคลิป

ผู้สอน
คณะผู้สอน

อ.ฐาศุกร์

อ.นริสรา

อ.ฐาศุกร์

อ.ฐาศุกร์

5

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

6

การเก็บข้อมูล (ครั้งที่ 1): การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบตั ิ

7

การเก็บข้อมูล (ครั้งที่ 2): การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและฝึกปฏิบัติ

8

การเก็บข้อมูล (ครั้งที่ 3): การ
สนทนากลุ่มและฝึก

9
10

11

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยมือ:การจัดระเบียบข้อมูล
การให้รหัส การหาข้อสรุป และ
ตรวจสอบความถูกต้อง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

วิดีโอ
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น ฝึกปฏิบตั ิ ประกอบการสอน
และสะท้อนผลการ
powerpoint
เรียนรู้
ประกอบการสอน/คลิป
วิดีโอ
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น ฝึกปฏิบตั ิ ประกอบการสอน
และสะท้อนผลการ
powerpoint
เรียนรู้
ประกอบการสอน/คลิป
วิดีโอ/งานวิจัย
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น ฝึกปฏิบตั ิ ประกอบการสอน
และสะท้อนผลการ
powerpoint
เรียนรู้
ประกอบการสอน/คลิป
วิดีโอ/งานวิจัย
สอบกลางภาค
3
บรรยาย อภิปราย แสดง หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ความคิดเห็น และ
ประกอบการสอน
สะท้อนผลการเรียนรู้
powerpoint
ประกอบการสอน/งานวิจัย
3

12-13

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ :
Atlas.ti
การลงภาคสนาม (Field trip)

14

การเขียนรายงานการวิจัยเชิง

3

3

บรรยาย อภิปราย แสดง
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้
แ บ่ ง ก ลุ่ ม นิ สิ ต ฝึ ก
ประสบการณ์การทางาน
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ/ฝึ ก
เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ผ่ า นการลงพื้ น ที่
จริ ง ในชุ ม ชน/น าเสนอ
ผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บรรยาย อภิปราย แสดง

ผู้สอน
คณะผู้สอน

คณะผู้สอน

คณะผู้สอน

คณะผู้สอน

โปรแกรม Atlas.ti/
เอกสารประกอบการสอน

วิทยากร

การเรียนรู้ผา่ นการปฏิบัติ
จริงกับสถานที่และผู้ให้
ข้อมูลในพื้นที่จริง

คณะผู้สอน

หนังสือ/ตารา/เอกสาร

คณะผู้สอน

6

สัปดาห์ที่

15

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ
คุณภาพ และจริยธรรมการวิจัย/
การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ/
การไม่ลักลอกผลงานวิชาการของ
ผู้อื่น
นาเสนอรายงานการวิพากษ์
งานวิจัย
นาเสนอรายงานการวิพากษ์
งานวิจัย
ทบทวนและประเมินศักยภาพ
ผู้เรียนหลังเรียน

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ความคิดเห็น และ
สะท้อนผลการเรียนรู้

3

อภิปราย และสะท้อน
ผลการเรียนรู้
16
3
อภิปราย และสะท้อน
ผลการเรียนรู้
17
3
อภิปราย และสะท้อน
ผลการเรียนรู้
18
สอบปลายภาค
หมายเหตุ แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประกอบการสอน
powerpoint /งานวิจัย

รายงานของนิสิต

คณะผู้สอน

รายงานของนิสิต

คณะผู้สอน
คณะผู้สอน

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การ
แสดงความคิดเห็น)

การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค
รายงานเดีย่ ว (วิพากษ์งานวิจัย
เชิงคุณภาพที่ได้มาตรฐาน)

รายงานกลุ่ม(รายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพจากการลง
ภาคสนาม)

ผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม ปัญญา
ทักษะการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ความรู้ และปัญญา และทักษะการ
สื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการ
สื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการ
สื่อสาร

วิธีการประเมิน
การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
งานที่ไดรับมอบหมาย และการลง
ชื่อเข้าชั้นเรียน
แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนอด้วย
วาจา

การสังเกตขณะลงฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามและผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย

สัดส่วนของ
การประเมินผล
10%

40%
20%

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.ตาราและเอกสาร
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์. (2546). การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธีวิจัย.
กรุงเทพ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ นครปฐม: โครงการเผยแพร่
ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัท แมทส์ปอย จากัด.
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ็ตติกจ์. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการข้อมูล การ
ตีความ และการหาความหมาย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
เบญจา ยอดดาเนิน-แอ๊ตติกจ์ บุปผา ศิริรัศมี และ วาทินี บุญชะลักษี. (2544). การศึกษาเชิง
คุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
สุภางค์ จันทวานิช. (2540). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
-------. (2542). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สธญ ภู่คง. (2545). การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน ประมวลสาระชุดวิชา วิทยานิพนธ์ 1.
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
-------. (2546). แหล่งสารสนเทศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการศึกษา ใน เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการวิจัย.
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะ http://course.swu.ac.th/?cid=1481&g=3 posted august 18, 2003.
-------. (2546). การวิเคราะห์ข้อมูล 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใน เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการวิจัย. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ และคณะhttp//course,swu.ac.th/?
cid=1487&g=3 posted August 19, 2003.
อุษา ดวงสา (ผู้แปล). (2537). การวิจัยเชิงคุณภาพ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ
สังคมสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ
Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. (1992). Qualitative Research for Education: An Introduction
to Theory and Methods. Boston : Allyn and Bacon.
Creswell, J.W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five
Traditions. Thousand Oaks, CA : Sage.
Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2000). Handbook of Qualitative Research. 2nd ed. Thousand
Oaks, CA : Sage.
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2.เอกสารและข้อมูลสาคัญ (จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)
กมลวรรณ คารมปราชญ์. (2553).กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).กรุงเทพฯ:บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กัญญ์ฐิตา ศรีภา. (2554). ประสบการณ์ใกล้ตายของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย:การศึกษาเชิงปรากฏการณ์
วิทยา.ปริญญานิพนธ์ วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ. (2550). การขับเคลื่อนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง. การศึกษาก่อนการ
นาเสนอปริญญานิพนธ์.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต.
_____________.(2553).โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทาใน
โรงเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง.ปริญญานิพนธ์ วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิรนาท แสนสา. (2543). กระบวนการเข้าสู่การใช้ยาบ้าของนักเรียนวัยรุ่น.ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.
(พัฒนศึกษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้ ส อนประเมิน การสอนโดยใช้แ บบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกั บการเรียนการสอน (แบบ มศว
ปค.003) รวมทั้งได้สารวจความต้องการของนิสิตด้านเนื้อหาการสอนต่อสัปดาห์ วิธีการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลของรายวิชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการให้นิสิตเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละครั้งก่อนหมด
ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบว่านิสิตเข้าใจในหัวข้อที่ได้เรียนหรือไม่ และใช้การสะท้อนผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละ
ครั้ง (After Action Review) นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการสังเกตนิสิต เมื่อตั้งคาถาม การอภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็นของนิสิตในชั้นเรียน รวมทั้งเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับศักยภาพ
ของนิสิตหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อนและหลังเรียน
3.การปรับปรุงการสอน
ภายหลังการสอนในแต่ละครั้ง ผู้สอนให้นิสิตทุกคนได้ประเมินเนื้อหาการสอนและวิธีการสอน โดย
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาในครั้งสุดท้าย ผู้สอนได้สารวจความ
ต้องการของนิสิตด้านเนื้อหาการเรียน วิธีการสอน และการประเมินรายวิชา เพื่อนาไปปรับปรุงรายวิชาในครั้ง
ต่อไป
4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต จากการพิจารณาพัฒนาการการเรียนของนิสิตทั้งจาก
แบบฝึกหัด ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น
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5.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิ น
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ซึ่งจะทาให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงสื่อการ
เรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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