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วป 701 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ II
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา: วป 701 วิธีการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ II
RB 701 Research Methods in Behavioral Science II
2.จานวนหน่ วยกิต: 3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (โทควบเอก) และประเภทวิชา
บังคับกลุม่ วิชาระเบียบวิธีวิจยั
4.อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
อาจารย์ ผ้ สู อน: รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชม
อาจารย์ ดร. วิชดุ า กิจธรธรรม
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน: ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 1
6.รายวิชาที่ต้องมาเรียนก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี): ไม่มี
7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี): ไม่มี
8.สถานที่เรียน: ห้ องเรี ยนสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
9.วันที่จัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด: 28 กรกฎาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
1. เพื่ อ ให้ นิ สิต มี ค วามรู้ ความเข้ าใจและสามารถจ าแนกและระบุค วามแตกต่างของการวิจัย
ประเภทต่าง ๆ ทางพฤติกรรมศาสตร์
2. เพื่อให้ นิสิตมี ความสามารถในการเลือกใช้ ระเบียบวิธีการทางการวิจัย ได้ เหมาะสมกับปั ญหา
ทางการวิจยั ความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่สาคัญ
3. เพื่อให้ นิสิตมีประสบการณ์ในการออกแบบการวิจยั เชิงพฤติกรรมศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นคุณค่าในการ
ใช้ ประโยชน์ของงานวิจยั ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
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4. เพื่อให้ นิสิตมีทกั ษะการสื่อสาร (ด้ านการใช้ ภาษาเพื่อสื่อสารได้ ชดั เจน ด้ านการถ่ายทอดข้ อมูล
และความรู้ และด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ) จากการวิ พ ากษ์ ง านวิ จัย ที่ ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ท าง
พฤติกรรมศาสตร์
6. เพื่อให้ นิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการใช้ ภาษาที่มีความถูกต้ อง ชัดเจน และใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอที่เหมาะสม
7. เพื่อให้ นิสติ ตระหนักคุณค่าและยึดมัน่ ในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการวิจยั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยที่ใช้เพื่อการพัฒนาบุคคลและสังคมในรูปแบบต่างๆและวิธีวิจัยใหม่ๆที่
ผู้เรียนสนใจ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัตวิ ิธีวิจัยในแต่ละรูปแบบที่ตอบโจทย์ทางพฤติกรรมศาสตร์
2.จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา (สอดคล้ องหน่ วยกิต)
บรรยาย
การฝึ กปฏิบตั /ิ
กรณีศึกษา
การเรียนโดยใช้
งานภาคสนาม/
ปั ญหาเป็ นฐาน
การฝึ กงาน
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

การศึกษาด้ วย
ตนเอง
(นอกห้ องเรียน)
5 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

รายวิชา
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1 2 3 4 5
    

1


2


3


4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
         

4.จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
ผู้สอน
จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์
วันและเวลาให้ คาปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชม
1 ชัว่ โมง
วันจันทร์ 13.00-14.00 น.
อาจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม
1 ชัว่ โมง
วันจันทร์ 13.00-14.00 น.
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม
จริยธรรมเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพ โดยยึด
มัน่ จรรยาบรรณนักวิจยั
2) แสดงออกหรื อสื่อสารข้ อสรุปของ
ปั ญหา โดยคานึงถึงความ รู้สกึ ของผู้อื่นที่
จะได้ รับผลกระทบ
3) ริเริ่มชี ้ให้ เห็นข้ อบกพร่องของ
จรรยาบรรณที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
4) สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นใช้ ดลุ ยพินิจทาง
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการความ
ขัดแย้ งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น
5) แสดงออกซึง่ ภาวะผู้นาในการส่งเสริม
ให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน

วิธีการสอน
- ปลูกฝั งและเน้ นย ้าเรื่ องการอ้ างอิง
ผลงานทางวิชาการแก่นิสิต ทังในการ
้
ทารายงาน การคานึงถึงการพิทกั ษ์
สิทธิของกลุม่ ตัวอย่างและผู้เกี่ยวข้ อง
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม
- ผู้สอนจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุม่
และให้ นิสิตเป็ นผู้นาการอภิปราย
- การยกตัวอย่างกรณีที่น่าสนใจและ
ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน

วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมของนิสติ ในชัน้
เรี ยน การเข้ าเรี ยน และการส่งงาน
ที่ได้ รับมอบหมาย มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
- ตรวจสอบจากผลงานของนิสิต

วิธีการสอน
- บรรยายและอภิปรายในชันเรี
้ ยน
- ให้ นิสิตค้ นคว้ าการวิจยั รูปแบบต่างๆ
ตามความสนใจ
- ให้ นิสิตจัดทารายงานการวิจยั รูปแบบ
ต่างๆ ความสนใจ เพื่อนาเสนอและ
อภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน

วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดความ
เข้ าใจหลักการ ทฤษฎี และการ
ประยุกต์
- ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย

2. ความรู้
ความรู้ ท่ ีจะได้ รับ
1) มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการวิจยั ต่างๆ ได้ แก่ การวิจยั เชิง
ประเมิน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วม การวิจยั ผสานวิธี การวิจยั และพัฒนา
การวิจยั อนาคต การวิจยั เชิงคุณภาพแนว
ปรัชญา และการวิจยั รูปแบบอื่นๆ ตาม
ความสนใจของนิสิต
2) มีความเข้ าใจรูปแบบและการประยุกต์
การวิจยั ใหม่ๆ
3) สามารถใช้ เทคนิคการวิจยั พัฒนา
ข้ อสรุป หรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้
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3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์รูปแบบการวิจยั ในการ
- การมอบหมายงานเดี่ยวและงาน
แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้ อย่างสร้ างสรรค์ กลุม่ ให้ ฝึกวิเคราะห์รูปแบบการวิจยั
2) การคิดวิเคราะห์ พัฒนาแนวทางแก้ ไข - ให้ นิสิตวางแผนการทางานร่วมกัน
ปั ญหาด้ วยวิธีการใหม่ๆ
3) การสังเคราะห์แบบแผนงานวิจยั และ
ทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจ
ใหม่ๆ ที่สร้ างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิด
ต่างๆ ทังภายใน
้
และภายนอกสาขาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การเป็ นผู้นาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ที่สามารถออกแบบ และดาเนินการวิจยั
ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้ อนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่

วิธีการประเมินผล
- งานที่มอบหมาย
- การเสนอรายงาน
- การแสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชันเรี
้ ยน

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) สามารถแสดงความคิดเห็น
ในแวดวงวิชาการได้ อย่างสร้ างสรรค์
2) การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ ด้วยตนเอง
รวมทังวางแผนปรั
้
บปรุงตนเอง และองค์กร
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถแสดงออกถึงความเป็ นผู้นาเมื่อ
ทางานกลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
4) แสดงออกในการเป็ นผู้นาทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติมด้ วยตนเอง จาก website
เพื่อนามาประกอบการจัดทารายงาน
- การนาเสนองานที่ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
ในชันเรี
้ ยน

- ผลการทางานที่มอบหมาย
- ผลการทางานกลุม่ และการส่ง
งานตามเวลาที่กาหนด
- สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการนาเสนอผลงานโดยใช้ ภาษา
สื่อสาร
2) การใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสารและการ

วิธีการสอน

- ให้ นิสิตค้ นคว้ าการวิจยั รูปแบบต่างๆ
ตามความสนใจ
- ให้ นิสิตจัดทารายงานการวิจยั

วิธีการประเมินผล

- ผลการทางานที่มอบหมาย
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ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ที่ต้องพัฒนา
ค้ นคว้ าสามารถคัดกรองข้ อมูลทางสถิติ
เพื่อนาไปใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าใน
ประเด็นปั ญหาที่ซบั ซ้ อน
3) สรุปปั ญหาและเสนอแนะแก้ ไขปั ญหา
ในด้ านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาเฉพาะ
4) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่ บุคคล
ต่างๆ โดยนาเสนอรายงานที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ และวิชาชีพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

รูปแบบต่างๆ ความสนใจ เพื่อนาเสนอ
และอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ

1

แนะนารายวิชา และ
ประเมินศักยภาพผู้เรียน

2-3

การวิจัยเชิงประเมิน

4-5

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

6-7

การวิจัยผสานวิธี

8-9

การวิจัยและพัฒนา

จานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน
3
แนะนา แสดงความ
คิดเห็น และทา
แบบทดสอบก่อน
เรียน
3
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และสะท้อน
ผลการเรียนรู้
3
กิจกรรมกลุ่ม
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้
3
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้
3
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

ประมวลรายวิชา
คณะผู้สอน
หนังสือ/ตารา/
เอกสารประกอบการ
สอน
หนังสือ/ตารา/
รศ. ดร.
เอกสารประกอบการ อรพินทร์
สอน / A-tutor
หนังสือ/ตารา/
เอกสารประกอบการ
สอน / A-tutor

วิทยากร

หนังสือ/ตารา/
อ.ดร.วิชุดา
เอกสารประกอบการ
สอน / A-tutor
หนังสือ/ตารา/
อ.ดร.วิชุดา
เอกสารประกอบการ
สอน / A-tutor
5

สัปดาห์ที่
10-11

หัวข้อ

จานวน
ชั่วโมง

การวิจัยอนาคต

3

การวิจัยเชิงคุณภาพ

3

13-15

การนาเสนอรายงานกลุ่ม
การอภิปราย การ
วิเคราะห์กรณีตัวอย่างของ
การวิจัยแบบอื่น ๆ ได้แก่
การวิจัยช่วงยาว การวิจัย
ข้ามวัฒนธรรม การวิจัย
เชิงนโยบาย การ
สังเคราะห์งานวิจัย และ
แบบอื่นๆ ตามความสนใจ
ของผู้เรียน

3

16-17

เสนอรายงาน เค้าโครง
รายงานวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์

3

12

18

กิจกรรมการเรียน
การสอน
เรียนรู้
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้
บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้

บรรยาย อภิปราย
แสดงความคิดเห็น
และสะท้อนผลการ
เรียนรู้
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
การมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
การสอน (การเข้ าชันเรี
้ ยน
การร่วมอภิปราย แสดง

คุณธรรมจริยธรรม ปั ญญา
ทักษะการสื่อสาร
ความรู้

สื่อที่ใช้

ผู้สอน

หนังสือ/ตารา/
อ.ดร.วิชุดา
เอกสารประกอบการ
สอน / A-tutor
หนังสือ/ตารา/
เอกสารประกอบการ
สอน / A-tutor

วิทยากร

รายงานของนิสิต

นิสิตและ
คณาจารย์

รายงานของนิสิต

นิสิตและ
คณาจารย์

วิธีการประเมิน
การสังเกตเมื่ออภิปราย
ร่วมกัน
การสอบก่อนและหลังเรี ยน

สัดส่ วนของ
การประเมินผล
20%
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กิจกรรม
ความคิดเห็น)
การสอบปลายภาค
รายงานกลุม่ และรายงาน
เดี่ยว

การทางานที่ได้ รับ
มอบหมาย

ผลการเรียนรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ความรู้ และปั ญญา และทักษะ
การสื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่อสาร
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการ
สื่อสาร

วิธีการประเมิน
งานที่ได้ รับมอบหมาย และ
การเข้ าชันเรี
้ ยน
แบบทดสอบปลายภาค

สัดส่ วนของ
การประเมินผล

40%

การสังเกตเมื่อมีการนาเสนอ
งานในชันเรี
้ ยน

20%

งานที่มอบหมายในแต่ละครัง้
โดยพิจารณาจากการอภิปราย
การอ้ างอิงเอกสารทาง
วิชาการ การเรี ยบเรี ยงเนื ้อหา
สาระเพื่อถ่ายทอดให้ ผ้ อู า่ นได้
เข้ าใจ

20%

งาน 1 โครงงานวิจยั (30%) งานเดี่ยว
จุดประสงค์
เพื่อให้ นิสิตได้ นาความรู้ ที่ได้ ศกึ ษาในเรื่ องวิธีการวิ จยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ ไปใช้ ออกแบบการวิจยั ที่
อยู่ในความสนใจของตนเอง และส่งเสริมการค้นคว้าความรู้ใหม่ทางด้านการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ขั้นสูง ที่
ทันสมัย
รูปแบบของเค้ าโครงการวิจัย
เขียนในรูปแบบของการนาเสนอหัวข้ อปริญญานิพนธ์ ความยาวไม่เกิน 20 หน้ า ในกรณีที่เป็ นการ
วิจยั เชิงประเมิน จะต้ องเป็ นโครงการที่มีอยูจ่ ริง
การนาเสนอในชัน้ เรียน
ให้ นิสติ ทาสาเนาแจกอาจารย์และเพื่อนในห้ องก่อนวันรายงานในชัน้ 1 สัปดาห์ ใช้ เวลาในการรายงาน
ซักถาม เสนอแนะ ใช้ เวลาไม่เกิน 20 นาที/คน
การให้ คะแนน
1. ตัวรายงาน 20%
2. การนาเสนอและตอบคาถาม 10%
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งาน 2 ศึกษาค้ นคว้ าอิสระในวิชา วป 701 (30%) งานกลุ่ม 3-4 คน
จุดประสงค์
เพื่อให้ นิสิตได้ ค้นคว้ าหาความรู้ ด้ วยตนเอง จัดระบบความรู้ จัดทารายงาน และนาเสนอเพื่อการ
อภิปรายร่วมกัน
ตัวอย่ างหัวข้ อเรื่อง
ให้ นิสิตเลือกเรื่ องในหัวข้ อต่อไปนี ้ ซึง่ เน้ นการค้นคว้าความรู้ใหม่ทางด้านการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ขั้น
สูงที่ทันสมัย หรื อเรื่ องอื่น ๆ ที่ผ้ สู อนอนุญาต
1. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
2. การวิจยั ช่วงยาว
3. การวิจยั ข้ ามวัฒนธรรม (cross – cultural research)
4. การสังเคราะห์งานวิจยั (Research synthesis)
ฯลฯ
รูปแบบการเขียนรายงาน
เขี ยนในรู ปแบบเอกสารเชิงวิชาการ มี การอ้ างอิง และบรรณานุกรมที่ ถูกต้ องตามแบบการเขียน
ปริญญานิพนธ์ของ มศว
หัวข้ อในรายงาน ประกอบด้ วย
1. ลักษณะของรูปแบบการวิจยั และขันตอนการวิ
้
จยั
2. สรุ ปตัวอย่างของงานวิจยั ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ใช้ รูปแบบงานวิจยั นัน้ โดยให้ ครอบคลุม
ประเด็น ดังนี ้ จุดมุง่ หมาย สมมติฐาน กลุม่ ตัวอย่าง วิธีการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
3. ข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ รูปแบบงานวิจยั และตัวอย่างงานที่นาเสนอ
4. เสนอปั ญหาการวิจยั ที่ใช้ รูปแบบการวิจยั นี ้ พร้ อมเหตุผลประกอบ ความยาวของรายงานไม่เกิน
30 หน้ า
5. จัดทาบรรณานิทศั น์ของเอกสารทุกชิ ้นที่ใช้ อ้างอิง
การนาเสนอในชัน้ เรียน
ให้ นิ สิตท าสาเนาแจกอาจารย์ และเพื่ อนในห้ องก่อนวัน รายงานในชัน้ 1 สัปดาห์ ใช้ เวลาในการ
รายงาน ซักถาม เสนอแนะ ใช้ เวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
การให้ คะแนน
1. ตัวรายงาน
2. การนาเสนอและตอบคาถาม
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
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ดุษฎี โยเหลา. (2525). การสังเคราะห์งานวิ จยั ทีเ่ กี ย่ วข้องกับการอบรมเลีย้ งดูในประเทศไทยโดยใช้การ
วิ เคราะห์เมต้า. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ดุษฎี โยเหลา องอาจ นัยพัฒน์ เสกสรร ทองคาบรรจง . (2550). การสารวจความพึงใจและทัศนคติ ของผูใ้ ช้
ไฟฟ้าทีม่ ีต่องานบริ การของการไฟฟ้านครหลวง. รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้านครหลวง
ปี งบประมาณ 2549
ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และ ประทีป จินงี่. (2552 ) การติ ดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงาน
ตามความร่ วมมือระหว่าง สสว. และ สอท. รับทุนสนับสนุนจาก สานักงานส่งเสริ มวิ สาหกิ จขนาด
กลาง และขนาดย่อม
เอกสารประชุมปฏิบตั ิการ: การวิ จยั แบบข้ามวัฒนธรรมทางพฤติ กรรมศาสตร์ . สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
อรพินทร์ ชูชม มนัส บุญประกอบ และ พรรณี บุญประกอบ. (2546). การวิ จยั ประเมิ นผลโครงการนักเรี ยนที ่
มี ความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (EPTS) โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
ปทุมวัน. สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Cooper, H.,& Hedges, L.V. (1994). The handbook of research synthesis. New York : Russell
Sage Foundation.
Glenn, J. C. (1999). Futures Research Methodology Version 1.0. NY: The American Council for
the United Nations University.
Rossi, P.H.,& Freeman, H.E. (1989). Evaluation: A systematic approach. Newbury Park, CL
:Sage Publication.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
Yoelao, D. (2007). The evaluation of the HIV Save Mobility media package. Supported by the
International Organization for Migration. Bangkok, Thailand.
King. J. A., Morris, L. L. & Fitz – Gibbon, C. T. (1987). How to assess program implementation.
Newbury park : Sage Publication.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และวิชดุ า กิจธรธรรม. (2552). แผนงานวิจยั สหวิทยาการด้ านคุณภาพชีวิตชุมชน.
วารสารสภาวิ จยั แห่งชาติ , 41(4): 133-143.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ วิชดุ า กิจธรธรรม บุณฑริกา บูลภักดิ์ และเฟื่ องอรุณ ปรี ดีดิลก. (2553). การพัฒนา
รู ปแบบสมัชชาการศึกษาเพือ่ ส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชน.
วิชดุ า กิจธรธรรม สิริพนั ธุ์ สุวรรณมรรคา และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ . (2551). การคาดการณ์อนาคตคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: การประยุกต์ใช้ เทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ. วารสารสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย. 1(3): 33-46.
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วิชดุ า กิจธรธรรม. (2553). การประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้ อยโอกาส: กลุม่ เด็กที่
ได้ รับผลกระทบจากเอดส์. วารสารการศึกษาไทย, 7(69): 28-32.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การุณย์ ประทุม. (2548). รู ปแบบการส่งเสริ มพฤติ กรรมการพยาบาลแบบองค์รวมของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชัน้ ปี ที ่ 4 วิ ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์) สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ . (2540).
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2552) การประเมิ นศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กผูม้ ีความสามารถพิเศษในท้องถิ่ น
รับทุนสนับสนุนจาก สสอน.
ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร 2552. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานโครงการวิ จยั แม่บท: การวิ จยั และ
พัฒนาระบบพฤติ กรรมไทย ระยะที ่ 3 ( 2547-2551). รับทุนสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2552). การสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การขององค์การเภสัชกรรมประจาปี
2551. ทุนสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรม.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ และวิชดุ า กิจธรธรรม. (2555). ความร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักร
ไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน: ผลลัพธ์ ดา้ นการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส/
ความหวังในอนาคต. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติประจาปี งบประมาณ 2553.
วิชดุ า กิจธรธรรม และคณะ. (2555). ความร่ วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา: ผลลัพธ์ ดา้ นการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส/
ความหวังในอนาคต. สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติประจาปี งบประมาณ 2553
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรี ยบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรี ยนกับ
ศักยภาพของนิสติ หลังเรี ยนด้ วยแบบประเมินศักยภาพของนิสติ ก่อนและหลังเรี ยน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน (แบบ มศว
ปค.003) และใช้ การสัมภาษณ์นิสติ เป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้ องการของรายวิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
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ผู้สอนนาผลประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผลประเมินการสอนมาวางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในครัง้ ต่อไป พร้ อมทังค้
้ นคว้ าข้ อมูลความรู้ใหม่ๆ นามาใช้ ในการสอนในครัง้ ต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ผู้สอนให้ นิสติ ได้ มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดเพื่อประมวลผล
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
นาผลที่ได้ จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นามาสรุ ปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้ า
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