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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา วป 503 พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรG   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปOการศึกษา 2564 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

วป  503   พ้ืนฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

RB  503     Foundation of Qualitative Research    

 

2. จำนวนหนWวยกิต 

 วิชาบรรยาย 3 หน\วยกิต 3(2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเลือก กลุ\มวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

 

4. อาจารยGผูZรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยGผูZสอน 

อาจารย4ผูhรับผิดชอบรายวิชา : ผูhช\วยศาสตราจารย4 ดร.ฐาศุกร4 จันประเสริฐ  

อาจารย4ผูhสอน : 1) ผูhช\วยศาสตราจารย4 ดร.ฐาศุกร4 จันประเสริฐ (thasuk@g.swu.ac.th) 

2) ผูhช\วยศาสตราจารย4 ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ  (narisarap24@gmail.com) 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปOท่ีเรียน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ช้ันปvท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตZองเรียนมากWอน (Pre-requisite) (ถZามี) ไม\มี 

7. รายวิชาท่ีตZองเรียนพรZอมกัน (Co-requisite) (ถZามี) ไม\มี 

8. ชWองทางการเรียน : Microsoft Teams RB 503  

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลWาสุด : 3 สิงหาคม 2564 

 

 

 

หมวดท่ี 1 ขZอมูลท่ัวไป 
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หมวดท่ี 2 จุดมุWงหมายและวัตถุประสงคG 

1. จุดมุWงหมายของรายวิชา(CLOs) 

 CLO 1 เพื่อใหhผู hเรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเบื้องตhนเกี ่ยวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพไดh (สอดคลhองกับ ELO1) 

 CLO 2 เพ่ือใหhนิสิตสามารถคิดวิเคราะห4และสังเคราะห4องค4ความรูhผ\านการศึกษาตัวอย\างงานวิจัยเชิง 

คุณภาพท่ีไดhมาตรฐาน (สอดคลhองกับ ELO1,ELO2,ELO3) 

 CLO 3 เพื่อใหhนิสิตมีทักษะในการทำวิจัยเชิงคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต\เริ่มกำหนดหัวขhอการวิจัย

กระท่ังสามารถเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพไดh (สอดคลhองกับ ELO3,ELO4) 

 CLO 4  เพื่อปลูกฝ�งใหhนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรมดhานความรับผิดชอบต\อการเรียน และจรรยาบรรณ

ของการเป�นนักวิจัย(สอดคลhองกับ ELO3) 

 CLO 5 เพ่ือใหhนิสิตมีทักษะเรียนรูhผ\านระบบออนไลน4 การนำเสนอผลงาน การถ\ายทอดความรูhรวมท้ัง 

การใชhเทคโนโลยีสารสนเทศอย\างเหมาะสม (สอดคลhองกับ ELO5) 

1. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา วป 503 พื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ (มคอ.5) ภาคเรียนท่ี1ปv

การศึกษา2563 นั้นเมื่อดูจากคะแนนการประเมินพบว\าส\วนใหญ\อยู\ในระดับมากที่สุดนั้นสะทhอนใหhเห็นว\าการ

จัดการเรียนรูhในรายวิชานี้จากมุมมองของผูhเรียนนั้นค\อนขhางเหมาะสมแลhว หากแต\ผูhรับผิดชอบและอาจารย4ผูhสอน

มองว\าควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อสรhางความแข็งแกร\งใหhแก\รายวิชาและผลลัพธ4การเรียนรูhที่จะเกิดขึ้นกับผูhเรียน

ใหhดียิ ่งขึ ้น ดังนั ้นจึงมีการพิจารณาร\วมกันของอาจารย4ผู hสอนในการวางแผนปรับการสอนในการสอนครั้งน้ี 

โดยเฉพาะในประเด็นของการฝ�กประสบการณ4ภาคสนาม ทั้งนี้การจัดการเรียนรูhในครั้งนี้มีการบูรณาการกับ

รายวิชา วป 803 ปฏิบัติวิจัย ซึ่งนิสิตไดhใชhความรูhและทักษะทั้งในชั้นเรียนและการฝ�กปฏิบัติในสนามวิจัยที่เกิด

ในช\วงการเรียนในรายวิชา วป 503 ไปสู\การออกแบบการวิจัยในหัวขhอที่สอดคลhองกับปริญญานิพนธ4ที่จะทำใน

อนาคต ซึ่งนับไดhว\าเป�นช\วงเวลาที่ดีที่นิสิตจะไดhเติมเต็มและเตรียมพรhอมสำหรับการทำปริญญานิพนธ4 ซึ่งหากใน

รายวิชานี้สามารถเชื่อมโยงใหhเห็นแนวการประยุกต4ความรูhและทักษะจากการเรียนไปสู\การทำปริญญานิพนธ4ไดhชัด

และเนhนใหhเห็นความสอดคลhองหนุนเสริมกันในแต\ละวิชาก็จะทำใหhเกิดประโยชน4สูงสุดย่ิงข้ึน  

สำหรับในภาคเรียนที่ 1 ปvการศึกษา 2564 นี้ ประเทศไทยยังคงอยู\ในช\วงของสถานการณ4การแพร\ระบาด

ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั ้นเพื ่อเป�นการสนองตอบต\อนโยบายและมาตรการของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจ ัยและนวตกรรม และนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับ
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บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒที่ใหhมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชhระบบออนไลน4 ดังนั้นทางคณะ

ผูhสอนจึงไดhมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในช\วงของภาคทฤษฎีและการฝ�กปฏิบัติเป�นแบบออนไลน4โดยใช้ Google 

Meet และ Microsoft Teams เป็นต้น ส\วนการฝ�กประสบการณ4ภาคสนามในพื้นที่จริงนั้นพิจารณาใหhอยู\ภายใตh

มาตรการท่ีส\งเสริมความปลอดภัยเป�นสำคัญและสามารถปรับเปล่ียนไดhตามสถานการณ4 ณ ช\วงเวลาท่ีมีการจัดการ

เรียนรูhในหัวขhอฝ�กปฏิบัติการภาคสนาม  

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

       แนวคิดหลักการของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวอย\างผลงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีมาตรฐานเป�นท่ี

ยอมรับ ฝ�กปฏิบัติการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมขhอมูล การวิเคราะห4ขhอมูล การเขียนรายงานการวิจัยผ\าน

การฝ�กปฏิบัต ิจร ิงในสนามวิจ ัย (Basic concept of qualitative research methodology and accepted 

standards of qualitative research and practices in research design, data collection, data analysis 

and report writing through practice in the actual setting) 

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชZตWอภาคการศึกษา 

 

บรรยาย การฝsกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ

ฝsกงาน 

การศึกษาดZวยตนเอง 

(นอกหZองเรียน) 

32 ช่ัวโมง  32 ช่ัวโมง 80 ช่ัวโมง 

 

3.  ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

ELO1 มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ ทฤษฎี และ

หลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อื่น ที่

เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 

การศึกษา เป็นต้น 

 

� 

 

� 
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ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

ELO2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านพฤติกรรม

ศาสตร ์

  

� 

   

ELO3 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลงานวิจัยเชิง

ปริมาณและ เชิงคุณภาพได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานและ

จรรยาบรรณนักวิจัย 

  

� 

 

� 

 

� 

 

ELO4 สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทาง

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ แก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและ

สังคม 

   

� 

  

ELO5 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและ 

ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

     

� 

 

4. จำนวนช่ัวโมงตWอสัปดาหGท่ีอาจารยGใหZคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกWนักศึกษาเปuนรายบุคคล 

ผูZสอน จำนวนช่ัวโมงตWอสัปดาหG วันและเวลาใหZคำปรึกษา 

ผูhช\วยศาสตราจารย4 ดร.ฐาศุกร4 จันประเสริฐ  1 ช่ัวโมง ตามนัดหมายทางกลุ\มไลน4/ 

Microsoft Teams ของวิชา 

ผูhช\วยศาสตราจารย4 ดร.นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ    1 ช่ัวโมง ตามนัดหมายทางกลุ\มไลน4 Microsoft 

Teams ของวิชา 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูZของนักศึกษา 

 

 

ผลลัพธGการเรียนรูZรายวิชา วิธีการจัดการเรียนรูZ วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใชZใน

การประเมิน 

CLO 1  เพื ่อใหhผู hเรียนสามารถอธิบายแนวคิด 

ทฤษฎีและหลักการเบื้องตhนเกี่ยวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพไดh (สอดคลhองกับ ELO1) 

  

  

- การอภิปรายแลกปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ\ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-ผลงานท่ีไดhรับมอบหมาย  

-แบบทดสอบ 

-สังเกตจากการอภิปรายใน

ช้ันเรียน 

-การสะทhอนผลการเรียนรูh  

CLO 2  เพื ่อใหhนิสิตสามารถคิดวิเคราะห4และ

สังเคราะห4องค4ความรู hผ\านการศึกษาตัวอย\าง

งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ไดhมาตรฐาน (สอดคลhองกับ 

ELO1,ELO2,ELO3) 

 

- การอภิปรายแลกปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ\ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-ผลงานท่ีไดhรับมอบหมาย  

-แบบทดสอบ 

-สังเกตจากการตอบคำถาม

การ 

อภิปราย 

-การสะทhอนผลการเรียนรูh  

CLO 3 เพื ่อใหhนิสิตมีทักษะในการทำวิจัยเชิง

คุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต\เริ่มกำหนดหัวขhอการ

วิจัยกระทั ่งสามารถเขียนรายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพไดh (สอดคลhองกับ ELO3,ELO4) 

- การอภิปรายแลกปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ\ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-ผลงานท่ีไดhรับมอบหมาย  

-แบบทดสอบ 

-สังเกตจากการตอบคำถาม

การอภิปราย 

-การสะทhอนผลการเรียนรูh  

CLO 4  เพื่อปลูกฝ�งใหhนิสิตมีคุณธรรมจริยธรรม

ด h านความร ั บผ ิ ดชอบต \ อการ เ ร ี ยน  และ

จรรยาบรรณของการเป�นนักวิจัย (สอดคลhองกับ 

ELO3) 

- การอภิปรายแลกปล่ียน 

-การบรรยาย 

-การทำงานมอบหมาย 

-การสังเกตพฤติกรรม 

-การอhางอิงผลงาน 

-การเขhาช้ันเรียน 

-การส\งงานตามกำหนด 

CLO 5 เพื ่อใหhนิสิตมีทักษะเรียนรู hผ\านระบบ

ออนไลน4 การนำเสนอผลงาน การถ\ายทอด

ความรูhรวมท้ังการใชhเทคโนโลยีสารสนเทศอย\าง

เหมาะสม (สอดคลhองกับ ELO5) 

 

- การอภิปรายแลกปล่ียน 

-การฝ�กปฏิบัติ (กลุ\ม/เด่ียว) 

-การทำงานมอบหมาย 

-การสังเกตพฤติกรรมเม่ือ

นำเสนองาน 

-ผลงานท่ีไดhรับมอบหมาย  
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

ช\องทางการเรียน Google Classroom RB 503 และ Microsoft Teams ส\วนการสอนออนไลน4ผ\าน Google  

Meet : https://meet.google.com/ghv-nczx-ezz 

 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

1 แ น ะ น ำ ป ร ะ ม ว ล

รายว ิ ชาและการ

ประเม ินศ ักยภาพ

ผูZเรียนกWอนเรียน 

 

- 3 - แนะนำรายวิชาและ

ช้ีแจงและตกลงเก่ียวกับ

การเรียนการสอนออนไลน4 

รูปแบบการจัดการเรียนรูh

ออนไลน4  

- ทำแบบทดสอบออนไลน4 

ประมวลรายวิชา 

แบบทดสอบออนไลน4 

โดยใชh Google 

Forms 

คณะผูhสอน 

2 ความรูZเบ้ืองตZน

เก่ียวกับการวิจัยเชิง

คุณภาพ:  

- กระบวนทัศน4การ

วิจัยเชิงคุณภาพ  

- ความแตกต\าง

ระหว\างกระบวน

ทัศน4ปฏิฐานนิยมและ

สรhางสรรค4นิยม 

- ความหมายและ

ลักษณะของการวิจัย

เชิงคุณภาพ 

1,2 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย เรื ่อง

กระบวนทัศน4 

- อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

คณะผูhสอน 

3 การออกแบบการ

วิจัยและการเขียน

1,2,3 3 -น ิ ส ิ ตศ ึ กษา เอกสาร  /

บทความ /งานว ิจ ัย  ท่ี

เก ี ่ยวข hองก ับหัวข hอการ

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

คณะผูhสอน 



7 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

เคZาโครงการวิจัยเชิง

คุณภาพ 

ออกแบบการว ิจ ั ยและ

ตัวอย\างเคhาโครงการวิจัย  

- นิสิตฝ�กปฏิบัติการ

ออกแบบการวิจัย นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

4 รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ (คร้ังท่ี 1): 

การวิจัยเชิงชาติพันธุ4

วรรณนา และ

การศึกษาเฉพาะกรณี 

1,2 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย  

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

-นิสิตสะทhอนผลการเรียนรูh 

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

คณะผูhสอน 

5 รูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ (คร้ังท่ี 2): 

การวิจัยแบบสรhาง

ทฤษฎีจากขhอมูล 

1,2 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย  

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

คณะผูhสอน 



8 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

และการวิจัยแนว

ปรากฏการณ4วิทยา 

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

6 วิธีการเก็บขZอมูลเชิง

คุณภาพ (คร้ังท่ี 1): 

การสังเกตและฝ�ก

ปฏิบัติ 

1,2 3 - นิสิตศึกษาคลิปวิดีโอ/

เอกสารท่ีเก่ียวขhอง 

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- คลิปวิดิโอ/ เอกสาร 

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

คณะผูhสอน 

7 สอบกลางภาคโดยใชZ Google Forms 

8 วิธีการเก็บขZอมูลเชิง

คุณภาพ (คร้ังท่ี 2): 

การสัมภาษณ4เชิงลึก

และฝ�กปฏิบัติ 

1,2 3 - นิสิตศึกษาคลิปวิดีโอ/

เอกสารท่ีเก่ียวขhอง  

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- คลิปวิดิโอ/ เอกสาร 

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

คณะผูhสอน 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

การเรียน และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

9 วิธีการเก็บขZอมูลเชิง

คุณภาพ (คร้ังท่ี 3): 

การสนทนากลุ\มและ

ฝ�ก 

1,2 3 - นิสิตศึกษาคลิปวิดีโอ/

เอกสาร 

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- คลิปวิดิโอ/ เอกสาร 

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

- Poll Everywhere 

คณะผูhสอน 

10 การวิเคราะหGขZอมูล

เชิงคุณภาพดZวยมือ:

การจัดระเบียบขhอมูล 

การใหhรหัส การหา

ขhอสรุป และ

ตรวจสอบความ

ถูกตhอง 

 

1,2 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย เรื ่อง

กระบวนทัศน4 

- นิสิตฝ�กปฏิบัติ นำเสนอ 

และอภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google meet 

- Online board 

คณะผูhสอน 



10 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

11 การวิเคราะหGขZอมูล

เชิงคุณภาพดZวย

โปรแกรม

คอมพิวเตอรG : 

Atlas.ti 

1,2 3 - ผูhสอนบรรยายและใหh

หลักการใชhโปรแกรม  

- นิสิตฝ�กปฏิบัติการใชh

โปรแกรมและอภิปราย

แสดงความคิดเห็น  

- สะทhอนผลการเรียนรูh 

- โปรแกรม Atlas.ti/ 

เอกสารประกอบการ

สอน 

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

วิทยากร 

12-13 การลงภาคสนาม 

(Field trip) 

***ช " ว ง เ วลาลงฝ) ก

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ1

ภาคสนามสามารถ

ยืดหยุ"นได=ทั้งนี้ขึ้นอยู"

กับสถานการณ1และ

ความเหมาะสมโดย

ค ณ ะ ผ ู = ส อ น แ ล ะ

ผู = เร ียนจะพิจารณา

ร"วมกันอีกคร้ัง 

1,2,3  - น ิส ิตฝ �กประสบการณ4

ก า ร ท ำ ง า น ว ิ จ ั ย เ ชิ ง

คุณภาพ/ฝ�กเทคนิคการ

เก็บรวบรวมขhอมูลและการ

วิเคราะห4ขhอมูล 

- นำเสนอผลการฝ�กปฏิบัติ

และแลกเปล่ียนเรียนรูh 

- การเรียนรูhผ\านการ

ปฏิบัติจริงกับสถานท่ี

และผูhใหhขhอมูลใน

พ้ืนท่ีจริงหรือเก็บ

ขhอมูลผ\านช\องทาง

ออนไลน4ตามความ

เหมาะสม 

- นำเสนอโดยใชhการ

ประชุมออนไลน4ผ\าน  

Google meet 

คณะผูhสอน 

14 การเขียนรายงาน

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

1,2,3 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย เรื ่อง

กระบวนทัศน4 

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

คณะผูhสอน 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

- อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

15 จริยธรรมในการวิจัย

เชิงคุณภาพ 

3 3 - น ิส ิตศ ึกษาเอกสาร /

บทความ /งานวิจัย เรื ่อง

กระบวนทัศน4 

- อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นจากส่ิงท่ีไดh

ศึกษามาล\วงหนhา 

- ผูhสอนบรรยายสรุปและ

กิจกรรมถามตอบ 

- นิสิตสะทhอนผลการ

เรียนรูh 

- เอกสาร /บทความ 

/งานวิจัย  

- PowerPoint 

ประกอบการบรรยาย 

- ใชh Microsoft 

Teams เพ่ือจัดเก็บ

ส่ือ/เอกสารท่ีใชhใน

การเรียน  และ

มอบหมายงาน 

- Google  meet 

- Online board 

คณะผูhสอน 

16 นำเสนอรายงานการ

วิพากษGงานวิจัย 

1,2 3 - นิสิตนำเสนอรายงานการ

วิพากษ4ผ\าน Google 

meet 

- ผูhสอนและเพ่ือนใหh

ความเห็นดhวยวาจาผ\าน

หhองเรียนออนไลน4หลังจบ

การนำเสนอและการพิมพ4

ขhอสังเกตไวhใน Online 

board 

- รายงานของนิสิตท่ี

อัพโหลดไวhใน  

Microsoft Teams  

- Online board 

 

คณะผูhสอน 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สัปดาหGท่ี หัวขZอ 

จุดมุWงหมาย

ของรายวิชา 

(CLO) 

จำนวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือ/เคร่ืองมือ /

เทคโนโลยีท่ีใช้จัด

กิจกรรมออนไลน์ 

ผูZสอน 

17 ทบทวนและประเมิน

ศักยภาพผูZเรียนหลัง

เรียน 

- 3 -นิสิตและผูhสอนร\วมกัน

ทบทวนและสรุปความรูh

และจัดเก็บไวhในรูปของ 

Concept map หรือ 

Mind map 

-นิสิตสะทhอนผลการเรียนรูh 

- Google  meet 

- Microsoft Teams 

- Online board 

 

คณะผูhสอน 

18 สอบปลายภาคโดยใชZ Google Forms 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูZ 

กิจกรรม ผลการเรียนรูZ วิธีการประเมิน สัดสWวนของ 

การประเมินผล 

การมีส\วนร\วมในการเรียนการสอน 

(การเขhาช้ันเรียนออนไลน4 การแสดง

ความคิดเห็น) 

คุณธรรมจริยธรรม  

ทักษะทางป�ญญา 

ทักษะการส่ือสาร 

ELO1, ELO3 

- การสังเกตเม่ืออภิปราย

ร\วมกัน 

- ความพรhอมในการใชhส่ือ

เทคโนโลยีเม่ือเรียนผ\านระบบ

ออนไลน4 

20% 

ความรูh 

ELO,1 ELO3 

แบบทดสอบก\อนและหลังเรียน

โดยใชh Google forms 

ทักษะความสัมพันธ4ระหว\าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

- ปฏิสัมพันธ4กับผูhสอนและ

เพ่ือนร\วมช้ันผ\านการแสดง

ความคิดเห็นในดhวยวาจาหรือ

การพิมพ4ผ\าน Online board 

/Chat  

- การส\งงานท่ีไดรับมอบหมาย  

- การเขhาช้ันเรียน 

การสอบกลางภาคและ ความรูh  - แบบทดสอบปลายภาค 40% 
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กิจกรรม ผลการเรียนรูZ วิธีการประเมิน สัดสWวนของ 

การประเมินผล 

ปลายภาค ทักษะทางป�ญญา  

ELO,1 ELO3 

โดยใชh Scoring Rubrics  

รายงานเด่ียว (วิพากษ4งานวิจัยเชิง

คุณภาพ) 

คุณธรรมจริยธรรม 

ความรูh 

ทักษะทางป�ญญา  

ทักษะความสัมพันธ4ระหว\าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการส่ือสาร 

ELO1- ELO3 

- การสังเกตเม่ือมีการนำเสนอ

ดhวยวาจาผ\านระบบออนไลน4 

- การส\งงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ตัวเล\มรายงาน 

 

20% 

รายงานกลุ\ม(รายงานการวิจัยเชิง

คุณภาพจากการลงภาคสนาม) 

คุณธรรมจริยธรรม 

ความรูh  

ทักษะทางป�ญญา  

ทักษะความสัมพันธ4ระหว\าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการส่ือสาร 

ELO1- ELO3 

- การสังเกตขณะลงฝ�กปฏิบัติ

ภาคสนาม หรือจากการท่ี

ผูhเรียนนำเสนอประสบการณ4

การลงพ้ืนท่ีในรูปแบบคลิปวิดิ

โอส้ัน/ไฟล4เสียงเม่ือลงพ้ืนท่ี 

- การส\งงานท่ีไดรับมอบหมาย 

- ตัวเล\มรายงาน 

 

20% 

 

3. แนวทางการทำงานมอบหมาย 

l งานเด่ียว : รายงานการวิพากษGงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

- นิสิตแต\ละคนคhนควhาและเลือกงานวิจัยมา คนละ 1 เรื ่อง (ปริญญานิพนธ4/วิทยานิพนธ4ในระดับ

มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต หรืองานวิจัยของอาจารย4และนักวิจัยในหน\วยงานต\างๆ)ที่ใชhระเบียบ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยก\อนนิสิตทำการวิพากษ4ขอใหhส\งรายชื่องานวิจัยที่แต\ละคนเลือก ส\งใหhคณะ

ผูhสอนพิจารณาในเบื้องตhนรวมทั้งขอใหhนิสิตแต\ละคนเลือกงานวิจัยที่ไม\ซ้ำกันเพื่อใหhไดhเรียนรูhจาก

ตัวอย\างงานมากท่ีสุด 

- นิสิตทำการวิพากษ4โดยในรายงานการวิพากษ4ประกอบดhวยเน้ือหา 2 ส\วน ไดhแก\ 
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ส\วนท่ี1 : ส\วนของการสรุปย\อเน้ือหาของงานวิจัยความยาวประมาณ 5-7 หนhา 

ส\วนท่ี2 : ส\วนของการวิพากษ4 ใหhนิสิตวิพากษ4ในประเด็นดังต\อไปน้ี  1) การวิพากษ4ในส\วนของมุมมอง

ในเชิงปรัชญา ไดhแก\ ภววิทยา ญาณวิทยา 2) การวิพากษ4ตามแนวทางการออกแบบการวิจัยของ Maxwell 

ไดhแก\ คำถามการวิจัย วัตถุประสงค4การวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่ใชh วิธีดำเนินการวิจัย และถูกตhองตรงประเด็น  3) 

การวิพากษ4การเขียนผลการวิเคราะห4 อภิปรายผล และขhอเสนอแนะ 

- นิสิตนำเสนอผลการวิพากษ4ในชั้นเรียนและร\วมแลกเปลี่ยนเรียนรูhอภิปรายร\วมกันในระหว\างเพื่อน

และคณะผูhสอน 

- นิสิตปรับปรุงรายงานการวิพากษ4จากขhอเสนอแนะและขhอสังเกตที่ไดhรับในวันนำเสนอและส\งรายงาน

ฉบับสมบูรณ4ก\อนวันสอบปลายภาค 

 

l งานกลุWม :  รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพจากการลงภาคสนาม 

 ในส\วนของรายงานกลุ\มนี้เป�นรายงานที่นิสิตทำร\วมกันในช\วงท่ีฝ�กประสบการณ4ภาคสนามซ่ึง

ในช\วงสถานการณ4การแพร\ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป�นการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน4น้ันมีแนวทางในฝ�กและการทำรายงาน ดังน้ี 

- นิสิตแบ\งกลุ\ม (จำนวนสมาชิกกลุ\มขึ้นอยู\กับจำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ขนาดของกลุ\มที่เหมาะสม

สำหรับทำงานวิจัยในภาคสนามประมาณ 5-6 คน)  

- นิสิตแต\ละกลุ\มเลือกประเด็นหัวขhอท่ีสนใจ ออกแบบการวิจัยและเขียนโครงร\างในประเด็นท่ีกลุ\มเลือก

ประมาณ 8-10 หนhา ตามแบบฟอร4มท่ีคณะผูhสอนกำหนดใหhและส\งใหhผูhสอนพิจารณาเบ้ืองตhน 

- ในช\วงการฝ�กประสบการณ4ภาคสนามนิสิตแต\ละกลุ\มดำเนินการเก็บรวบรวมขhอมูลผ\านช\องทาง

ออนไลน4หรืออาจเก็บแบบขhอมูลโดยติดต\อแบบเผชิญหนhากับกลุ\มเป¢าหมายตามความเหมาะสม

ภายใตhมาตรการความปลอดภัยภายใตhสถานการณ4 COVID-19 พรhอมทั้งวิเคราะห4ขhอมูลไปพรhอม ๆ 

กันจากน้ันจึงเร่ิมเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

- นิสิตนำเสนอรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ (จำนวน 5 บทในลักษณะของ Baby Thesis)ในชั้นเรียน

และร\วมแลกเปล่ียนเรียนรูhอภิปรายร\วมกันในระหว\างเพ่ือนและคณะผูhสอน 

- นิสิตแต\ละกลุ\มปรับปรุงรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพจากขhอเสนอแนะและขhอสังเกตที่ไดhรับในวัน

นำเสนอและส\งรายงานฉบับสมบูรณ4ก\อนวันสอบปลายภาค 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.ตำราและเอกสาร  

ชาย  โพธิสิตา. (2562). ศาสตรGและศิลป~การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ4คร้ังท่ี 8  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ4 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

นิศา  ชูโต. (2545).  การวิจัยเชิงคุณภาพ.  กรุงเทพฯ: บริษัท แมทส4ปอย จำกัด. 

เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ4. (2552). การวิเคราะหGขZอมูลเชิงคุณภาพ: การจัดการขZอมูล การ 

ตีความ และการหาความหมาย. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 

เบญจา  ยอดดำเนิน-แอ¥ตติกจ4  บุปผา  ศิริรัศมี  และ  วาทินี  บุญชะลักษี. (2544).  การศึกษาเชิง 

คุณภาพ : เทคนิคการวิจัยภาคสนาม.  นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 

สุภางค4  จันทวานิช. (2540). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพ4ครั ้งที ่ 7. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ4จุฬาลงกรณ4

มหาวิทยาลัย. 

-------. (2542).  การวิเคราะหGขZอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพ4คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ4 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย. 

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.Sciences: Outlook and Needs. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

2.เอกสารและขZอมูลสำคัญ (จำเปuนตZองศึกษาเพ่ิมเติม) 
 

Glaser,B (1978).  Theoretical sensitivity. California: The Sociology Press. 

Lofland, John.  (1971). Analyzing Social Setting California: Wadsworth. 

Maykut P. and Morehouse, R. (1994).  Beginning Qualitative Research: A Philosophic and  

Practical Guide.  London : Flamer Press. 

Smelser, J. Neil. (1988).  Sociology. 3th  ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
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Strauss, L. Anselm .(1990). Qualitative Analysis for Social Scientists. New York: Cambridge  

University Press. 

Strauss,L.Anselm and Corbin Juliet.  (1990). Basic of Qualitative Research Grounded  

Theory and Procedures and Technique. Newbery Park: Sage Publication,Inc.  

 

3.เอกสารและขhอมูลแนะนำ (ควรศึกษาเพ่ิมเติม) 

1. International Journal of Qualitative Methods, SAGE publication 

2. The Journal of Behavioral Science 

3. วารสารพฤติกรรมศาสตร4 

4. วารสารพฤติกรรมศาสตร4เพ่ือการพัฒนา 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.กลยุทธGการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผูhสอนประเมินการสอนโดยใชhแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.003) 

รวมทั้งไดhสำรวจความตhองการของนิสิตดhานเนื้อหาการสอนต\อสัปดาห4 วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล

ของรายวิชาเพ่ือใชhเป�นขhอมูลในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไป 

 

2.กลยุทธGการประเมินการสอน 

ผูhสอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการใหhนิสิตเขียนสรุปสิ่งที่ไดhเรียนรูhในแต\ละครั้งก\อนหมดชั่วโมง 

เพื่อตรวจสอบว\านิสิตเขhาใจในหัวขhอที่ไดhเรียนหรือไม\ และใชhการสะทhอนผลการเรียนรูhของนิสิตในแต\ละครั้ง (After 

Action Review) นอกจากนี้ยังใชhเทคนิคการสังเกตนิสิต เมื่อตั้งคำถาม การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น

ของนิสิตในชั้นเรียน รวมทั้งเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก\อนเรียนกับศักยภาพของนิสตหลังเรียนดhวย

แบบประเมินศักยภาพของนิสิตก\อนและหลังเรียน 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 ภายหลังการสอนในแต\ละครั้ง ผูhสอนใหhนิสิตทุกคนไดhประเมินเนื้อหาการสอนและวิธีการสอน โดยแสดง

ความคิดเห็นและใหhขhอเสนอแนะ และเมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชาในครั้งสุดทhาย ผูhสอนไดhสำรวจความตhองการของ

นิสิตดhานเน้ือหาการเรียน วิธีการสอน และการประเมินรายวิชา เพ่ือนำไปปรับปรุงรายวิชาในคร้ังต\อไป 
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4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ผูhสอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต จากการพิจารณาพัฒนาการการเรียนของนิสิตท้ังจาก

แบบฝ�กหัด ขhอสอบกลางภาค ขhอสอบปลายภาค ผลการเรียนรูhก\อนและหลังเรียน เป�นตhน 

 

5.การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต\ละภาคการศึกษา ผูhสอนจะสรุปผลความตhองการการเรียนของนิสิต และผลการ

เรียนของนิสิตทั้งก\อนและหลังเรียน จากแบบสำรวจความตhองการการเรียนของนิสิต และแบบประเมินศักยภาพ

ผูhเรียนก\อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นนำมาสรุปเป�นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต\ละภาคการศึกษา ซึ่งจะทำใหh

เห็นแนวโนhมของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต\ละภาคการศึกษา 

 


