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รายวิชา วป 512 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วป 512 สถิตเิ พื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ II
RB 512 Statistics for Data Analysis in Behavioral Science II
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) แบบ 2.1
ประเภทรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อ.ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. วัน เวลา และสถานทีเ่ รียน
วันอังคาร เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องเรียน 2 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
22 กรกฎาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของแบบแผนการทดลองในรูปแบบต่าง ๆ ทาง
พฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับแบบแผนการทดลอง
ต่าง ๆทางพฤติกรรมศาสตร์ การแปลผล และการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 1

มคอ. 3

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมตามแบบแผนการ
ทดลองต่าง ๆทางพฤติกรรมศาสตร์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของการดาเนินการวิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอและรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนาเสนอรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลภายในชั้นเรียน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมี มาตรฐานผลการเรียนรู้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเพื่อให้รายวิชามีประโยชน์และเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนิสิตมากขึ้น โดยปรับปรุงจาก
ข้อมูลย้อนกลับและผลการประเมินของนิสิต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางเพื่อใช้ในแบบแผนการทดลองในรูปแบบต่าง ๆทาง
พฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงการเปรียบเทียบพหุคูณ ของแฟคเตอร์หลัก และผลของปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยฝึกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝึกปฏิบัต/ิ
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรมจริยธรรม

1
วป
512

2

3

4

2.ความรู้

5

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
4.ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลข
บุคคลและความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

1

2

3
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4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
อาจารย์ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

วันและเวลาให้คาปรึกษา
วันอังคาร 13.00-14.00 น.
วันอังคาร 13.00-14.00 น.

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดาเนินการวิจัยเชิงทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถูกต้องและ
ซื่อสัตย์ เหมาะสมต่อการเป็นแบบอย่าง
ของนักวิจัยในสังคม

1.2 วิธีการสอน
การสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางตรงคือสอนหลักจรรยาบรรณในการ
วิจัยเชิงทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางอ้อม คือ การเรียนรู้จากแบบอย่างที่
ดีของการวิจัยเชิงทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์
จากบทความวิจยั ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1.3 วิธีการประเมินผล

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- การนาเสนองานและการส่งงาน
ที่มอบหมาย
- การวิพากษ์บทความวิจัย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

ความรู้เกีย่ วกับสถิติสาหรับแบบ
แผนการวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์ การใช้โปรแกรมใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งการอ่าน
แปลผล และรายงานผลการวิเคราะห์

บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ดว้ ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแปล
ผล มอบหมายแบบฝึกหัดและหัวข้อ
ให้ค้นคว้าด้วยตนเอง

- พฤติกรรมในชั้นเรียน
- การนาเสนองานและการส่งงาน
ที่มอบหมาย

3.2 วิธีการสอน
กระตุ้นโดยการตั้งคาถามให้นิสิตคิดและ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการ
วิจัย

3.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
- การวิพากษ์บทความวิจัยในรายงาน
- การสอบกลางภาคและปลายภาค

- การสอบกลางภาคและปลายภาค

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความคิดเชิงวิจารณญาณและ
ความสามารถเชิงประยุกต์ในการเลือก
และใช้สถิติที่เหมาะสมต่อแบบแผนการ
วิจัยเชิงทดลองทางพฤติกรรมศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลายและแตกต่าง การทางาน
กลุ่มร่วมกัน และความรับผิดชอบในการ
เรียนและการทางานที่มอบหมาย

4.2 วิธีการสอน
ตั้งคาถามหรือประเด็นแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน การมอบหมายงาน
กลุ่มให้ทาร่วมกัน การมาเรียน การส่ง
งานที่มอบหมายให้ทา

4.3 วิธีการประเมินผล
- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
_ การทาและนาเสนอรายงานกลุ่ม

แบบฝึกหัดและงานที่มอบหมายให้ทา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการวิเคราะห์ทางสถิติที่
เพียงพอต่อการทางานวิจัยเชิงทดลอง
ทางพฤติกรรมศาสตร์ สามารถใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล อ่านแปลผล และรายงานผลได้
รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน
ต่างๆ เช่น การใช้ E-learning

5.2 วิธีการสอน
ให้ทาแบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานที่
มอบหมายให้ทา โดยให้ส่งงานผ่าน
ระบบ Atutor ซึ่งเป็นระบบ Elearning ของมหาวิทยาลัย

5.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากการทาแบบฝึกหัดและงาน
ที่มอบหมายให้ทา การใช้ระบบ Atutor
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียน เช่น การ
ตั้งคาถามที่สงสัย การติดต่อสื่อสาร
เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอน และ
การส่งงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ
ที่
1
ชี้แจงและตกลงเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตรวจสอบพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียน วิเคราะห์ความสนใจ
และความพร้อมของผู้เรียน
2

3–6

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิง
ทดลอง และการออกแบบการวิจัย
เชิงทดลอง
2.ความรู้พื้นฐานด้านจริยธรรมของ
การดาเนินการวิจัยเชิงทดลองทาง
พฤติกรรมศาสตร์
- General Linear Model:
ANOVA and Regression
Analysis)
- การเปรียบเทียบพหุคูณ
(Multiple Comparison)
- แบบแผนสุ่มสมบูรณ์ที่มแี ฟคเตอร์

จานวน
ชั่วโมง
3

3

12

กิจกรรมการเรียน
การสอน
แนะนา แสดงความคิดเห็น และ
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประมวลรายวิชา
หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/ตัวอย่าง
โปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูล
-บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ และ หนังสือ/ตารา/เอกสาร
อภิปรายในชั้นเรียน
ประกอบการสอน/A-การฝึกวิเคราะห์จากการทา
tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
แบบฝึกหัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
-การใช้การวิจัยเป็นฐานโดยศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยและเชื่อมโยงการ
วิเคราะห์กับกระบวนการวิจัย
-บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ใน
หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ชั้นเรียน
ประกอบการสอน/A-การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จาก tutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล/
-การใช้การวิจัยเป็นฐานโดยศึกษา เอกสารงานวิจัยที่
ตัวอย่างงานวิจัยและอภิปราย
เกี่ยวข้อง/รายงานของนิสิต
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สัปดาห์
ที่

7–9

หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมง

เดียว (Completely
Randomized One-Factor
Design)
- แบบแผนแฟคทอเรียลสองแฟค
เตอร์ที่มีการสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized 2Factored Factorial Design)
- แบบแผนแฟคทอเรียลสามแฟค
เตอร์ที่มีการสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized 3Factored Factorial Design)

9

10
11 –13 - แบบแผนสุ่มภายในบล็อก
(Randomized Block Design)
- แบบแผนวัดซ้า (Repeated
Measures Design)

9

14 –17 - แบบแผนจาตุรสั ลาติน (Latin
Square Design)
- แบบแผนไฮราคิคอลและสปลิทพล็อท (Hierarchical and Split
Plot Design)
- แบบแผนความแปรปรวนร่วม
(Covariance Design)

12

18

- นิสิตเสนองานกลุ่มชิ้นที่ 1
- สรุปบทเรียนและสะท้อนผลการ
เรียนรู้

19

3

กิจกรรมการเรียน
การสอน
เชื่อมโยงการวิเคราะห์กับ
กระบวนการวิจัย (งานกลุ่มชิ้นที่ 2
ครั้งที่ 1)
-บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ใน
ชั้นเรียน
-การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จาก
การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
-การใช้การวิจัยเป็นฐานโดยศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยและอภิปราย
เชื่อมโยงการวิเคราะห์กับ
กระบวนการวิจัย (งานกลุ่มชิ้นที่ 2
ครั้งที่ 2)
สอบกลางภาค
-บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ใน
ชั้นเรียน
-การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จาก
การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
-การใช้การวิจัยเป็นฐานโดยศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยและอภิปราย
เชื่อมโยงการวิเคราะห์กับ
กระบวนการวิจัย (งานกลุ่มชิ้นที่ 2
ครั้งที่ 3)
-บรรยาย สาธิตการวิเคราะห์ใน
ชั้นเรียน
-การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์จาก
การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
-การใช้การวิจัยเป็นฐานโดยศึกษา
ตัวอย่างงานวิจัยและอภิปราย
เชื่อมโยงการวิเคราะห์กับ
กระบวนการวิจัย (งานกลุ่มชิ้นที่ 2
ครั้งที่ 4)
อภิปราย และสะท้อนผลการ
เรียนรู้

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล/
เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง/รายงานของนิสิต

คณะ
ผู้สอน

หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล/
เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง/รายงานของนิสิต

คณะ
ผู้สอน

หนังสือ/ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน/Atutor/ตัวอย่างโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล/
เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง/รายงานของนิสิต

คณะ
ผู้สอน

รายงานของนิสิต

คณะ
ผู้สอน

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
การมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน (การเข้าชั้นเรียน การ

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การสังเกตเมื่ออภิปรายร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
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การประเมินผล
10%
หน้า 5

มคอ. 3
แสดงความคิดเห็น)

ความรู้
ทักษะความสัมพันธ์

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
งานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้า
ชั้นเรียน
การสอบกลางภาคและ
ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะ แบบทดสอบกลางภาคและปลาย
ปลายภาค
การสื่อสาร
ภาค
รายงานกลุ่มชิ้นที่ 1 (ดาเนินการ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนอด้วยใน
วิจัยเชิงทดลองขนาดย่อ โดยใช้ ทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ และ ชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการ
แบบแผนการวิจยั จากทีไ่ ด้เรียนรู้ ทักษะการสื่อสาร
อภิปราย การอ้างอิงเอกสารทาง
วิเคราะห์ข้อมูล และเขียน
วิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
ออกมาในรูปบทความวิจัยที่จะ
และการถ่ายทอดความรู้และ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร มีความยาว
สารสนเทศ แก่ผู้อ่าน
ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ พร้อม
ทั้งส่งไฟล์ข้อมูล คาสั่งที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ และผลการ
วิเคราะห์ของโปรแกรม
(Output))
รายงานกลุ่มชิ้นที่ 2 (เลือกอ่าน คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ปัญญา
การสังเกตเมื่อมีการนาเสนอด้วยใน
งานวิจัยจากวารสาร
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ชั้นเรียน โดยพิจารณาจากการ
ต่างประเทศ 4 เรื่อง(วารสารที่ และความรับผิดชอบ และทักษะการ อภิปราย การอ้างอิงเอกสารทาง
ตีพมิ พ์จากต่างประเทศ) ซึ่ง
สื่อสาร
วิชาการ การเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
ตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดย
และการถ่ายทอดความรู้และ
เลือกงานวิจัยเชิงทดลองที่
สารสนเทศ แก่ผู้อ่าน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์
และมีแบบแผนการทดลอง การ
วิเคราะห์ หรือประเด็นอื่นๆ ที่
แตกต่างและไม่ซ้าซ้อนกับสิ่งที่
เรียนในชั้นเรียน เป็นและเป็น
เรื่องที่คณะผู้สอนเห็นชอบให้
ดาเนินการได้)
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รายละเอียดการทารายงาน
งานกลุ่มชิ้นที่ 1
ให้นิสิตรวมกลุ่มกัน กลุ่มละไม่เกิน 6 คน ให้นิสิตดาเนินการวิจัยเชิงทดลองขนาดย่อ (กลุ่มตัวอย่าง
ไม่ต่ากว่า 30 คน) โดยใช้แบบแผนการวิจัยจากที่ได้เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนออกมาในรูปบทความวิจัย
ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ พร้อมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล คาสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์
และผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม (Output)
งานกลุ่มชิ้นที่ 2
ให้นิสิตรวมกลุ่มกัน กลุ่มละไม่เกิน 3 คน เลือกอ่านงานวิจัยจากวารสารต่างประเทศ 4 เรื่อง
(วารสารที่ตีพิมพ์จากต่างประเทศ) (หัวข้อละ 1 เรื่อง) ซึ่งตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี โดยเลือกงานวิจัยเชิง
ทดลองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และมีแบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ หรือประเด็นอื่นๆ ที่แตกต่าง
และไม่ซ้าซ้อนกับสิ่งที่เรียนในชั้นเรียน เป็นและเป็นเรื่องที่คณะผู้สอนเห็นชอบให้ดาเนินการได้ (นิสิตต้องเสนอ
ชื่อเรื่องและงานวิจัยให้คณะผู้สอนพิจารณาก่อนการฝึกภาคปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ ) แล้วทารายงานเพื่อใช้ใน
การอภิปรายในชั้นเรียนในสัปดาห์ที่ 6, 9, 13 และ 17 โดยสาระของรายงานประกอบด้วย
1. ความสาคัญหรือปัญหาของงานวิจัยในวารสาร
2. งานวิจัยต้องการตอบคาถาม และทดสอบสมมุติฐานอะไรบ้าง
3. งานวิจัยใช้แบบแผนการรทดลองหรือมี การวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะใดที่แตกต่างและไม่
ซ้าซ้อนกับที่เรียนในชั้นเรียน แนวคิดและสาระสาคัญพอสังเขปของแบบแผนการทดลองและสถิติที่ใช้ พร้อม
ทั้งวิจารณ์แบบแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลของบทความวิจัยนั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ (เช่น
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ , ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์, การเสนอผลการวิเคราะห์ ฯลฯ) โดยยกเหตุผลทางวิชาการ
ประกอบ
4. การวิเคราะห์ทางสถิติที่นามาใช้พบผลการวิจัยที่สาคัญอะไรบ้าง และถูกต้องหรือไม่
5. ประโยชน์ ห รื อ ความรู้ ที่ ได้ จ ากงานวิ จั ย ที่ เลื อ กมา ทั้ งในแง่ข องสถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
กระบวนการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ
ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลัก เพื่อ
การปรับปรุงในครั้งถัดไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน
และการเรียนรูข้ องนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผู้สอนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตโดยพิจารณาจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากแบบฝึกหัด
ในห้องเรียน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน หลังจากนั้นนามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ซึ่งจะทาให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
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