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วป 501 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา: วป 501 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1
RB 501 Research Methods in Behavioral Sciences I
2. จานวนหน่วยกิต: 3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โท
ควบเอก) และประเภทวิชาบังคับกลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. สุภาพร ธนะชานันท์ และอาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งมาเรียนก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี
8. สถานที่เรียน: ห้องเรียนสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2557
หมวดที่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการในการทาวิจัย
2. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้
3. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการเขียนเค้าโครงการวิจัย
4. เพื่อให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
5. เพื่อให้นิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้ ด้านการวิจัยด้วยการใช้ภาษาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอที่เหมาะสม
6. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตตระหนักและยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์และสังคม โดย
เน้นทั้งการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ และการวิจัยเชิงคุณ ภาพ กระบวนการในการทาวิจัย
ได้แก่ การตั้งปัญ หาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การเลือกตัวอย่าง การ
1

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงาน
ผลการวิจัย
2.จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้องหน่วยกิต)
บรรยาย
การฝึกปฏิบัต/ิ งาน
กรณีศึกษา
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบตรง
1.คุณธรรมจริยธรรม
2.ความรู้

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษาด้วยตนเอง
(นอกห้องเรียน)

1 ชั่วโมง/สัปดาห์

5 ชั่วโมง/สัปดาห์

3.ทักษะทาง
ปัญญา

4.ทักษะ
5.ทักษะการ
ความสัมพันธ์
วิเคราะห์
รายวิชา
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข
ความรับผิดชอบ การสือ่ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
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4.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันและเวลาให้คาปรึกษา
อาจารย์ ดร. สุภาพร ธนะชานันท์
1 ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี 9.00-12.00 น.
อาจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม
1 ชั่วโมง
วันพุธ 13.00-14.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพและมีจรรยาบรรณนักวิจัย
2) แสดงออกหรือ สื่ อ สารข้ อ สรุป ของ
ปั ญ หาโดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ สึ ก ของ
ผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
3) ริ เ ริ่ ม ชี้ ใ ห้ เห็ น ข้ อ บ กพ ร่ อ งของ

วิธีการสอน
- การสอนสอดแทรกและยกตัวอย่าง
ประกอบ
- การอภิปราย
- การวิพากษ์

วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
อภิปรายในห้องเรียน
- ประเมินจากการส่งงานและงานที่
มอบหมาย
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จรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4) สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทาง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการจั ด การ
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ปั ญ ห า ที่ มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5) แสดงออกซึ่ ง การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมในการทางาน

2. ความรู้
1)
2)
3)
4)

ความรู้ทจี่ ะได้รับ
ความหมายและขอบข่ายของการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
วิธีการแสวงหาความรู้แบบ
ต่าง ๆ เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
กระบวนการในการทาวิจัย
ประกอบด้วย การนิยามปัญหาการ
วิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
เค้าโครงการวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย

วิธีการสอน
- การบรรยาย
- การฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล
- การมอบหมายงาน
- การนาเสนอในห้องเรียน

วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
อภิปรายในห้องเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติใน
ห้องเรียน
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- การนาเสนอในห้องเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในทฤษฎี และเทคนิค การแสวงหา
ความรู้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
และปั ญ หาส าคั ญ ทางพฤติ ก รรม
ศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
2) พั ฒ นาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ด้วยการวิจัย
3) สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และ
ทฤษฎี ออกแบบ และด าเนิ น การ
วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ท า ง
พฤติกรรมศาสตร์

วิธีการสอน
- การอภิปราย
- การฝึกปฏิบัติการใช้สถิติ การ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
- การฝึกปฏิบัติการนาเสนอผลการวิจัย

วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการมี ส่วนร่วม
อภิปรายในห้องเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

วิธีการสอน

1) สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
2) สามารถวางแผน วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและวางแผน
ปรับปรุงตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่ม
อย่างสร้างสรรค์
4) แสดงออกถึงความเป็นผู้นาทางการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

- การปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม

วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- งานที่มอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1) สามารถคัดกรองข้อมูล
- การปฏิบัติงานเดี่ยวและกลุ่ม
ทางสถิติ สืบค้นและนาเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีและใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อ
นาไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์
2) สรุปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาเฉพาะที่เกี่ยวกับการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกลุ่มบุคคล โดยนาเสนอรายงานที่
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ

แนะนาประมวลรายวิชา

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
-อธิบาย แนะนา

สื่อที่ใช้
- ประมวลรายวิชา

ผู้สอน
อ.ดร.
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมง

-จุดมุ่งหมาย และ รายละเอียดของ
เนื้อหาวิชา
- ประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อน
เรียน

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

-ให้นิสิตทาแบบ
ทดสอบก่อนเรียน

- ข้อสอบ

ผู้สอน
สุภาพร และ
อ.ดร.วิชุดา

2-3

1. ความหมายและขอบข่ายของ
พฤติกรรมศาสตร์
2. วิธีการแสวงหาความรู้แบบต่างๆ
เน้นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ เนื้อหา
ประกอบด้วย ความหมาย ขั้นตอน
การทาวิจัย ประเภท
การวิจัย และประโยชน์จาก
ผลการวิจัย
- การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
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บรรยาย อธิบาย
อภิปรายร่วมกัน
และนิสิตนาเสนอ
กรณีศึกษา

- หนังสือเกี่ยวกับระเบียบ อ.ดร.
วิธีวิจัยทางพฤติกรรม
สุภาพร
ศาสตร์
- รายงานการวิจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
- ปริญญานิพนธ์ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
-A-tutor

4–6

4. กระบวนการในการทาวิจัย
ประกอบด้วย
4.1 การนิยามปัญหาการวิจัยเนื้อหา
ประกอบด้วย
ความเป็นมาและความสาคัญของ
ปัญหาการวิจัย
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- ความสาคัญของการวิจัย
- ขอบเขตของการวิจัย
- การนิยามศัพท์และสมมติฐาน
- กรอบแนวคิด
สอบกลางภาค
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บรรยาย อธิบาย
อภิปรายร่วมกัน
และนิสิตนาเสนอ
กรณีศึกษา

- หนังสือระเบียบวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
- รายงานวิจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
- ปริญญานิพนธ์ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
-A-tutor

4.2 วิธีดาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย
- แบบวิจัย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 ผลการวิจัย ประกอบด้วย
- การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- การสรุปและอภิปรายผล

3

7
8 – 11

บรรยาย อธิบาย
อภิปรายร่วมกัน
และนิสิตนาเสนอ
กรณีศึกษา

- หนังสือระเบียบวิธีวิจัย
ทางพฤติกรรมศาสตร์
- รายงานวิจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
- ปริญญานิพนธ์ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
-A-tutor

อ.ดร.
สุภาพร

อ.ดร.
สุภาพร
อ.ดร.วิชุดา
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ

12

- ข้อเสนอแนะ
5. การเขียนรายงาน
6. การเขียนเค้าโครงการวิจัย
7. การเผยแพร่ผลงานวิจัย

13 -16

นิสิตนาเสนอเค้าโครงการวิจัย

17

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อที่ใช้

3

ผู้สอน

บรรยาย อธิบาย
- หนังสือระเบียบวิธีวิจัย
อภิปรายร่วมกัน และ
ทางพฤติกรรมศาสตร์
นิสิตนาเสนอกรณีศึกษา - บทความวิจัย
-A-tutor
3
-นิสิตอภิปรายและ
- รายงานวิจัยทางด้าน
นาเสนองานเป็น
พฤติกรรมศาสตร์
รายบุคคล
- ปริญญานิพนธ์ด้าน
-อาจารย์สรุปเชื่อมโยง พฤติกรรมศาสตร์
-A-tutor
สอบปลายภาค

อ.ดร.วิชุดา

คณะอาจารย์

อ.ดร.วิชุดา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้

การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น)

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

การสอบกลางภาคและปลาย
ภาค
รายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว

การทางานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการประเมิน

สัดส่วนของ
การประเมินผล

การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน

20%

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
งานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้า
ชั้นเรียน
การสอบกลางภาค
และปลายภาค
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนองานใน
ชั้นเรียน

40%

งานที่มอบหมายในแต่ละครั้ง โดย
พิจารณาจากการอภิปราย การ
อ้างอิงเอกสารทางวิชาการ การ
เรียบเรียงเนื้อหาสาระเพื่อถ่ายทอด
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจ

20%

20%

งานที่มอบหมายมี 3 งาน ประกอบด้วย งานรายบุคคลและงานกลุม่
1. เค้าโครงงานวิจัย รายงานรายบุคคล
ให้นิสิตนาเสนอเค้าโครงงานวิจัยตามความสนใจ ขนาด 20-25 หน้า
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จุดประสงค์
เพื่อให้นิสิตได้นาความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าจัดทาเค้าโครงงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ตามความสนใจของนิสิต และ
นาเสนอรายงาน
รูปแบบของรายงาน
ให้นิสิตเขียนรายงานในรูปแบบของเขียนเค้าโครงงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง
2. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
3. คาถามการวิจัย
4. วัตถุประสงค์การวิจัย
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
7. นิยามศัพท์
8. วิธีการดาเนินการวิจัย
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การนาเสนอในชั้นเรียน
ให้นิสิตทาสาเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้องก่อนวันรายงานในชั้นเรียน 1 สัปดาห์ ใช้เวลาในการรายงาน ซักถาม
เสนอแนะ ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที/คน
2. สรุปสาระสาคัญของบทความวิจัย รายงานรายบุคคล
ให้นิสิตค้นคว้า แปล และสรุปสาระสาคัญของบทความวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 1 เรื่อง และนาเสนอรายงาน
จุดประสงค์
เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาแนวคิดการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
รูปแบบการเขียนรายงาน
เขียนในรูปแบบเอกสารเชิงวิชาการ มีการอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบการเขียนปริญญานิพนธ์ของ
มศว
การนาเสนอในชั้นเรียน
ให้นิสิตทาสาเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้องก่อนวันรายงานในชั้น 1 สัปดาห์ ใช้เวลาในการรายงาน ซักถาม
3. การทางานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน งานกลุ่ม
ให้นิสิตปฏิบัติงานกลุ่มตามที่อาจารย์มอบหมายในชั้นเรียน
จุดประสงค์
เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการวิจัยเป็นทีม
รูปแบบการเขียนรายงาน
เขียนในรูปแบบเอกสารเชิงวิชาการ มีการอ้างอิง และบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามแบบการเขียนปริญญานิพนธ์ของ
มศว

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
พิจารณาตามเกณฑ์

A
B+
B
C

ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
ได้คะแนน 84-80 คะแนน
ได้คะแนน 79-70 คะแนน
ได้คะแนน น้อยกว่า 70 คะแนน
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2551) ตำรำขั้นสูงทำงระเบียบวิธีวิทยำกำรวิจัย หลักและวิธีกำรประมวลเอกสำรเพื่อ
ควำมเป็นเลิศในกำรวิจัยทำงจิตพฤติกรรมศำสตร์. กรุงเทพ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชาย โพธิสิตา. (2547). ศำสตร์และศิลป์แห่งกำรวิจัยเชิงคุณภำพ. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
องอาจ นัยพัฒน์. (2554). กำรออกแบบกำรวิจัย : วิธีกำรเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ และผสมผสำนวิธีกำร. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Bourne, L. E. Jr. (1971). The Psychology of Thinking. Englewood Cliffs, New Jersey:
Prentice Hall.
Galliers, R. (1992). Information Systems Research : Issues, Methods and Practical Guidelines.
Oxford : Blackwell Scientific.
Kumar, Ranjit.(2014). Research Methodology : a Step - by – Step Guide for beginners. Los
Angeles :SAGE.
Loods, F. M. (1995). Research Foundations for Psychology and the Behavioral Sciences. New
York: Harper Collins College Publisher.
Rosnow, R. L.; & Rosenthal, R. (1993). Beginning Behavioral Research: A Conceptual Primer.
New York : Macmillan Publishing Company.
Tashakkori, Abbas ;& Teddlie,Charles .(2010) . Handbook of mixed methods in social &
behavioral research. Los Angeles ,Calif. : SAGE Publications.
th

Wiersma, W. (1991). Research Methods in Education: An Introduction. 5 .ed. Boston: Allyn
and Bacon.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์(ภาษาไทย)
Journal of Behavioral Science
วารสารพฤติกรรมศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) International Journal of Behavioral Science
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา Journal of Behavioral Science for Development
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย Journal of psycho-behavioral science : Thai
behavioral system.
The Journal of Applied Behavioral Science.
รายงานการวิจัยและปริญญานิพนธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา (ควรศึกษาเพิ่มเติม)
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2543). หลักและวิธีวิจัยทำงสังคมพฤติกรรมศำสตร์. คณะพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2553). สมมติฐำนกำรวิจัย
กับทักษะกำรวิเครำะห์ทำงสถิติที่เหมำะสม. กรุงเทพฯ. เดือนตุลา.
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2553). กำรเขียนข้อเสนอเค้ำ
โครงวิจัยที่เข้ำมำตรฐำน. กรุงเทพฯ. เดือนตุลา.
พันธ์ทิพย์ รามสูต. (2540). กำรวิจัยปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วม. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเชียน
มหาวิทยาลัยมหิดล.

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. (2539). จุลสำรชุดคู่มือกำรทำวิจัย ฉบับที่ 1 – 12. กรุงเทพฯ: สถาบันฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุธีระ ประเสริฐสรรพย์. (2544). สนุกกับงำนวิจัย. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
Reis, H. T.; & ,Judd C. M. (2000). Handbook of Research Methods in Social and Personality
Psychology. Cambridge University Press.
Punch, K. F. (1998). Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative
Approaches. Great Britain: The Cromwell Press.
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ http//www.nrct.go.th
สานักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย http//www.trf.or.th
วัดผลจุดคอม Http//www.watpon.com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ เนื้อหา
วิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอนของผู้สอนหลัก (After Action Review) เพื่อ
การปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน
และการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่ อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
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ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหัดในห้องเรียน
ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ซึ่งจะทาให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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