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รายละเอียดของรายวิชา วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วป 682 การวิจัยเพื่อวางนโยบายการพัฒนาเด็ก และเยาวชน
RB 682 Research for Youth Development Policy
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง อีเมล์: saranpimthong@gmail.com
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคเรียนที่ 1 / ชั้นปีที่เรียน 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องเรียน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
31 กรกฎาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจถึงการวางแนวทางการวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
2. เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
3. เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ
องค์การ ตามหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์จากหลายสาเหตุปัจจัย
คณะสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4. เพื่อฝึกให้นิสิตเป็นผู้ทมี่ ีทักษะการสื่อสาร (ด้านการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ชัดเจน ด้านการถ่ายทอด
ข้อมูลและความรู้ และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากการศึกษาและประมวลผลเกี่ยวกับ
การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน รวมทั้งส่งเสริม
จรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัย

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและประมวลผลเกี่ยวกับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
ศึกษาสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อวางแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิง
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและองค์การ

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

30
(15 ครั้ง x 2 ชั่วโมง)

ตามความต้องการ
เฉพาะกลุ่ม

30
(15 ครั้ง x 2 ชั่วโมง)

75
(15 ครั้ง x 5 ชั่วโมง)

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

1 2 3 4 5 1

ด้านที่ 2
ความรู้

2

3

ด้านที่ 3
ทักษะทางปัญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

คณะสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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วป 682
การวิจัยเพื่อ
วางนโยบาย
การพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
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4. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
วันและเวลาให้คาปรึกษา
อ.ดร. ศรัณย์ พิมพ์ทอง
3 ชั่วโมง
ตามนัดหมาย
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

สิ่งที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

1) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไว
ต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
2) ริเริ่มยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่
มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข
3) สนับสนุนให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
กับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

- ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
- ผู้สอนจัดกิจกรรมการอภิปราย
กลุ่ม และให้นิสิตเป็นผู้นาการ
อภิปราย

1) มีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระ หลักการ และทฤษฎีที่
สาคัญของสาขาวิชา
2) สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนา
ความรู้
1) สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมาใช้จัดการแก้ปัญหาใน
เชิงวิชาการและวิชาชีพได้
2) สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
รายงานทางวิชาชีพ พัฒนาความคิด
ใหม่ๆ หรือบูรณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่

- ผู้สอนมีการสอนเน้นย้าความ
ถูกต้องของวิชาการในทุก
รายวิชา
- ให้นิสิตได้มีส่วนช่วยคณาจารย์
ทาวิจัยเพื่อเรียนรู้แบบอย่างของ
ความเป็นนักวิชาการ
- จัดสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวกับ
ความรู้ทางการวิจัยพฤติกรรม
- ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้นิสิต คิดหาคาตอบ
แก้ปัญหาโดยใช้ฐานจากการทา
วิจัยเป็นหลัก
- ผู้สอนปลูกฝังประโยชน์และ
คุณค่าของการทาวิจัย
- ผู้สอนกระตุ้นและสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้นิสิตร่วม
แสดงความคิดเห็น
1) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
- ให้นิสิตทางานเป็นกลุ่ม และมี
หรือยุ่งยาก และตัดสินใจดาเนินงาน ส่วนร่วมและรับผิดชอบในงานที่
ด้วยตนเอง
ได้รับมอบหมาย
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วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
- ตรวจสอบและประเมินผล
จากผลงานของนิสิต
- ซักถามข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาอื่น อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
คณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์
- ประเมินผลรายวิชา และ
รายงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย
- แบบประเมินผลการจัด
สัมมนาในหัวข้อความรู้ที่ได้
จากการสัมมนา

- ประเมินผลรายวิชาที่
พิจารณาจากการทารายงาน
และการตอบคาถามเน้นคิด
วิเคราะห์
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายใน
ชั้นเรียน
- ผลของการทางานกลุ่ม และ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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รับผิดชอบ

2) สามารถประเมินตนเอง รวมทั้ง
วางแผนปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งวงวิชาการ วิชาชีพ และ
ชุมชนโดยทั่วไปได้อย่างเหมาะสม

- เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในกิจกรรมของ
สถาบันทั้งเชิงวิชาการและ
สันทนาการ
-จัดการเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่มและนาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียน
-ฝึกให้นิสิตเขียนบทความ
วิชาการ

-สังเกตจากพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม
-ประเมินผลความรู้ในวิชา
เรียน
-สังเกตจากการนาเสนอ
รายงานหน้าชั้น
-ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ใช้เวลาสอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน

1

แนะนารายวิชา/
ทดสอบก่อนเรียน เพื่อ
ประเมินศักยภาพและ
ความต้องการก่อนเรียน
ของนิสิต
แนวคิดนโยบาย
สาธารณะเบื้องต้น

3

-ชี้แจงอภิปรายความ
คิดเห็นต่อแผนและ
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและร่วมกาหนด
หัวข้องานเดี่ยว/กลุ่ม
- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชัน้
เรียน

-ประมวลรายวิชา
-แบบทดสอบ
-มอบหมายงาน
เดี่ยวและกลุ่ม

- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
- ฝึกการวิพากษ์
งานวิจัยบนฐาน

- เอกสารการสอน
-สื่อ power point
-ตัวอย่างผลงานวิจัย

2

3

หลักการวิจัยและพัฒนา
เพื่อการพัฒนาในเด็ก
และเยาวชน

3

3

คณะสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช้

-เอกสารคาสอน
-สื่อ power point

ผู้สอน
อ.ศรัณย์
23 ส.ค. 57

อ.ศรัณย์
30 ส.ค. 57

อ.ศรัณย์
6 ก.ย. 57
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

4

5

6

7

8

9

ทฤษฎีทางจิตและแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน:
- ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางการรู้คิดและ
สติปัญญา
- ทฤษฎีพัฒนาการของ
เหตุผลเชิงจริยธรรม
- ทฤษฎีพัฒนาการทางจิต
สังคม
แนวทางการปรับ
พฤติกรรม เพื่อการ
เสริมสร้างและป้องกันใน
เด็กและเยาวชน

แนวทางการวิจัยเพื่อ
การกากับ ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
เทคนิค/หลักสูตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ของภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน,
เทคนิคในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
สภาพสังคมไทยใน
ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบายการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
(รายงานเดี่ยว)

3

- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
- ฝึกการวิพากษ์
งานวิจัยบนฐาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3

- เอกสารการสอน
-สื่อ power point
-ตัวอย่างผลงานวิจัย

- บรรยายสรุป
-เอกสารการสอน
- อภิปรายความ
-สื่อ power point
คิดเห็นร่วมกันในชั้น -แบบทดสอบ
เรียน
-ตัวอย่าง
- ฝึกการวิพากษ์
โครงการวิจัยเพื่อการ
งานวิจัยบนฐาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในเยาชน
3
- บรรยายสรุป
-เอกสารคาสอน
- อภิปรายความ
-สื่อ power point
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
3
- อภิปรายความ
-เอกสาร/รายงาน/
คิดเห็นร่วมกันในชั้น บทความ
เรียน
-สื่อ power point
- เรียนรู้จาก
- เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
วิทยากร
-สรุปอภิปรายหลัง
กิจกรรม
3
-นิสิตนาเสนอความรู้ -เอกสารการสอน
ที่ได้จากการศึกษา -สื่อ power point
ด้วยตนเอง
-รายงานส่วนบุคคล
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
ทดสอบกลางภาค 18 ต.ค. 57
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อ.ศรัณย์
13 ก.ย. 57

อ.ศรัณย์
20 ก.ย. 57

อ.ศรัณย์
27 ก.ย. 57

วิทยากร
4 ต.ค. 57

อ.ศรัณย์
11 ต.ค. 57
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10

11

12

13

14

15

16

แนวทางการวิจัยเพื่อ
พัฒนาจริยธรรมในเด็ก
และเยาวชน

3

แนวทางการวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์แบบ
ข้ามวัฒนธรรมเพื่อหา
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

3

แนวทางการสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน

3

วิเคราะห์และ
ประมวลผลเกีย่ วกับ
งานวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อหา
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
(รายงานเดี่ยว)
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ของการวิจัยเพื่อวาง
นโยบายการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

3

การวิจัยอนาคต
(Future Research)
เพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
นิสิตนาเสนอผลงาน
กลุ่ม และร่วมแสดง

3

3

3

- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
- เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
-สรุปอภิปรายหลัง
กิจกรรม
- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน

-เอกสาร/รายงาน/
บทความ
-สื่อ power point
- เรียนรู้จาก
วิทยากร

วิทยากร
25 ต.ค. 57

-เอกสารการสอน
-สื่อ power point
-ตัวอย่างข้อเสนอ
โครงการ/รายงาน
การวิจัย

อ.ศรัณย์

-เอกสารการสอน
-สื่อ power point
-ตัวอย่างข้อเสนอ
โครงการ/รายงาน
การวิจัย
-นิสิตนาเสนอความรู้ -เอกสารการสอน
ที่ได้จากการศึกษา -สื่อ power point
ด้วยตนเอง
-รายงานส่วนบุคคล
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
- ฝึกการวิพากษ์
งานวิจัยบนฐาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- อภิปรายความ
-เอกสาร/รายงาน/
คิดเห็นร่วมกันในชัน้ บทความ
เรียน
-สื่อ power point
- เรียนรู้จาก
- เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง
วิทยากร
-สรุปอภิปรายหลัง
กิจกรรม
- บรรยายสรุป
-เอกสาร/รายงาน/
- อภิปรายความ
บทความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น -สื่อ power point
เรียน
- บรรยายสรุป
-รายงานโครงการ
- อภิปรายความ
-นาเสนอและร่วม

อ.นริสรา

- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
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8 พ.ย. 57

อ.ศรัณย์
15 พ.ย. 57

วิทยากร
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รศ.ดุษฎี
29 พ.ย. 57

อ.ศรัณย์
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ความคิดเห็นในชั้นเรียน
17

นิสิตนาเสนอผลงาน
กลุ่ม และร่วมแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

3

18

คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
- บรรยายสรุป
- อภิปรายความ
คิดเห็นร่วมกันในชั้น
เรียน
สอบปลายภาค 20 ธ.ค. 57

อภิปรายในชั้น
-รายงานโครงการ
-นาเสนอและร่วม
อภิปรายในชั้น

อ.ศรัณย์
13 ธ.ค. 57

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
1) ภาคบรรยาย
2) การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน และ
กิจกรรมในชั้น
เรียน
3) กิจกรรม
รายบุคคล

4) กิจกรรมกลุ่ม

ผลการเรียนรู้
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5) ทักษะการสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5) ทักษะการสือ่ สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการประเมิน
- การสอบบรรยายกลางภาค
- การสอบบรรยายปลายภาค
- การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน

- รายงานศึกษาด้วยตนเอง
(1) สภาพสังคมไทยในปัจจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการ
กาหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
(2) วิเคราะห์และประมวลผลเกี่ยวกับ
งานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- ข้อสรุปที่ได้จากผลสัมภาษณ์/ดูงาน
และประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในแนวทางการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ

สัดส่วนของ
การประเมินผล
25%
25%
10%

10%

10%
20%

การดาเนินการเรียนการสอน ในส่วนงานที่มอบหมายนิสิตเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
งานเดี่ยว
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1. อ่านหนังสือ/บทความ/เอกสารการสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่มอบหมายและสรุปรายงาน 4-5
หน้า
2. นาเสนอรายงานที่ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคนละอย่างน้อย 1 หัวข้อและนามาเสนอคนละ 1
หัวข้อ ใช้เวลา 10-15 นาที
งานกลุ่ม (งานกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน)
1. เขียนรายงานสรุปที่ได้จากการลงภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้มีภารกิจในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์ ก รภาครั ฐ และ/หรื อ NGO ในเชิ ง วิ เคราะห์ บ นฐานความรู้ ท ฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งและการ
เปรียบเทียบระหว่างแนวทางการพัฒนาขององค์กรภาครัฐและ NGO
2. จัดทารายงานข้อเสนอแนวทางการวิจัยที่สามารถเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2549). การวิจัยเพื่อการพัฒนา: หนทางสู่ความสาเร็จของนักพัฒนา. วารสารพัฒนา
สังคม, 8(1), 1-40.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2553). ทฤษฎีและผลการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาบุคคล
และสังคม. กรุงเทพฯ: หจก.สามลดา.
ดุจเดือน พันธุนาวิน และงามตา วนินทานนท์. (2551). การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตแบบพหุมิติด้าน
การมีภูมิคุ้มกันตน. รายงานการวิจยั . ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2551). ลักษณะของสมมติฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เอื้อต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนา. ใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (คณะบรรณาธิการ), หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยขั้นสูงแบบ
บูรณาการทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เล่ม 2 (หน้า 61-81). โครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
สุรสิทธิ์ วชิรขจร. (2549). นโยบายสาธารณะเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ธเนศวร พริ้นติ้ง.
สุวิมล ติรกานันท์. (2550). การประเมินโครงการ: แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ (จาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2538). สาเหตุ ปัญหา และความต้องการของคนเร่ร่อน
ขอทาน. กรุงเทพฯ: กองวิชาการและแผนงาน กรมประชาสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร. (2546). รายงานการสารวจและศึกษาเด็กเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สานัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร.
----------. (2550). แผนยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: สานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สานักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร.
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2524). ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับสุขภาพจิตและจริยธรรมของนักเรียนวัยรุ่น.
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. (รายงานการ
วิจัยฉบับที่ 28).
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-----------. (2541) รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) เพื่อการวิจัยสาเหตุของพฤติกรรมการ
พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์. วารสารทันตาภิบาล, 10(2), 105-108.
ปิยวรรณ ทัศนาญชลี.(2553).กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้า : กรณีศกึ ษาผูผ้ า่ นการบาบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดในระบบบังคับบาบัด.กรุงเทพฯ: ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Rotheram-Borus, M. J; Koopman, C.; Haignere, C.; & Davies, M. (1991). Reducing HIV Sexual
Risk Behaviors among Runaway Adolescents. Journal of the American Medical
Association, 266, 1237-1241.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา (ควรศึกษาเพิ่มเติม)
ราชศรุต จันทร์โชติ. (2545). ความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์: ศึกษากรณีเด็กและผู้เยาว์ที่เร่ร่อนไม่มีบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล. วิทยานิพนธ์ น.ม. (นิติศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. (2540: กรกฎาคม –สิงหาคม). หลักและวิธีการสอนทักษะชีวิต. ข่าวสารกองบริการ
การศึกษา. 8(68): 8-28.
สุนทรี ฉายคุณากรรัตน์; วรรณวิสา อิ่มทรัพย์; และ วัชรากรณ์ ผลดี. (2546). การขายบริการทางเพศในเด็ก
เร่ร่อน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับ
ศักยภาพของนิสิตหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของนิสิตก่อน ระหว่างและหลังเรียน และรายงานผลงาน
เดี่ยวและโครงการกลุ่มพร้อมเทคนิคการนาเสนอ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ผู้ ส อนประเมิ น การสอนโดยใช้ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอน (แบบ มศว
ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
ผู้ ส อนศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าเดี ย วกั น นี้ ห รื อ รายวิ ช าใกล้ เ คี ย งของ
สถาบันการศึ กษาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ ร่วมกับนาผลการประเมิน ประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนมาพิ จารณา และหา
แนวทางปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน และการเรียนรู้ของนิสิต
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
จากผลการทดสอบระหว่างเรียน และชั่วโมงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านปัญหาหรืออุปสรรคใน
การทาโครงการของนิสิต
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ประกอบกับ
ผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชา และผลการประเมินการสอน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนเพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะทาให้ได้พัฒนาการ แนวโน้มการปรับปรุงรายวิชาในภาพกว้าง
และภาพลึก เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตรงกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาในรายวิชามีความทันสมัย
ถูกต้อง ได้มาตรฐานระดับสากล
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