
1 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 
 วป 803 ปฏิบัติการวิจัย 1 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

         วป 803  ปฏิบัติการวิจัย 

          RB 803  Research Practicum 

2. จำนวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ)  
    วิชาบังคับ หมวดวิชาปฏิบัติการวิจัย 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
รศ.ดร. อังศินันท์ อินทรกำแหง (ungsinun@gmail.com) 

    อาจารย์ผู้สอน 

 รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง และ ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 

 ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  ช้ันปีท่ี 2        

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่มี 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite): ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน: วันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. Google Classroom RB 803 
https://meet.google.com/lookup/hgutenwagw?authuser=1&hs=179 

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด: 27 กรกฎาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO 1 เพื่อให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคมได้ (สอดคล้องกับ ELO 1, 2, 4) 

CLO 2 เพื่อให้นิสิตสามารถสืบค้นและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหัวข้อที่นิสิต  
แต่ละคนสนใจ ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อนำมาพฒันาเป็นเค้าโครงการวิจัย (สอดคล้องกับ 
ELO 1, 2, 3, 4) 

CLO 3 เพื่อให้นิสิตสามารถสื่อสารการวิจัย ทั้งด้านการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน ด้านการถ่ายทอด
ข้อมูลและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการค้นคว้าและนำเสนอรายงานการวิจัยของตนเอง
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (สอดคล้องกับ ELO 5) 

CLO 4 เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติตามครรลองของจริยธรรมนักวิจัย ด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการอย่าง
ถูกต้องได้มาตรฐาน และการตรงต่อเวลาในการส่งงาน (สอดคล้องกับ ELO 3) 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้มีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจากผล
การประเมินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่นิสิตประเมินค่าคะแนนในด้านต่างๆ โดยในแต่ละด้านมี
ประเด็นที่นิสิตให้ค่าคะแนนต่ำสุด ดังน้ี ด้านการเรียนสอน ระบุ การมอบหมายงานให้ทำอย่างเหมาะสม ด้าน
คุณสมบัติผู้สอน ระบุ จัดระบบการสอนดีและมีความมั่นใจในการสอน ด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระบุ มีการติดตามผลการเรียน สำรวจความพึงพอใจเพื่อนำมาใช้พัฒนานิสิต และด้านการพัฒนารูปแบบการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระบุ การเรียนรู้เป็นรายบุคคล น้ัน ผู้สอนได้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองโดยสอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 น้ัน จะดำเนินการอยู่ในรูปการ
สอนออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ดังน้ัน ผู้สอนเปลี่ยนแปลงหัวข้อและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นิสิตได้ค้นคว้าและนำเสนอ
หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ตนเองสนใจจะพัฒนาเป็นปริญญานิพนธ์ พร้อมกับระบุข้อสังเกต ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ นิสิตเผชิญเมื่อดำเนินการพัฒนาหัวข้อปริญญานิพนธ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปริญญานิพนธ์ใน
ขั้นตอนต่างๆ โดยร่วมกันอภิปราย ทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ และจัดการกับปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ซึ่ง
จะสนับสนุน เสริมสร้างให้นิสิตมีความพร้อมในการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรตามแผนการเรียนที่ระบุใน มคอ 2 ได้ต่อไป 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
          นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์ในลักษณะสหวิทยาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประยุกต์ในฝึกปฏิบัติการเขียนและนำเสนอเค้าโครงวิจัย และรายงานการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาบุคคลและสังคม  

ปัญหาการวิจัย ประยุกต์องค์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ วิเคราะห์สังเคราะห์สร้าง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม ลงมือปฏิบัติการวิจัยตามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 
โดยท าวิจัยเป็นกลุ่ม เด่ียวหรือเข้าร่วมวิจัยกับผู้มีประสบการณ์วิจัยสูง หลักจริยธรรมส าหรับการท าวิจัยใน
มนุษย์ตามมาตรฐานในปฏิญญาเฮลซิงกิ 
 
2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
16 0 64 64 
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3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   
ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 

ELO1 มีความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงในองค์ความรู้ ทฤษฎี และ
หลกัการที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น จิตวทิยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เป็นตน้ 

    

ELO2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัเพื่อพฒันาองค์ความรู้ ทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

    

ELO3 สามารถวิเคราะห์และประเมินขอ้มูลงานวิจยัเชิงปริมาณ
และ เชิงคุณภาพได ้โดยค านึงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณนักวิจยั 

    

ELO4 สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อการแกปั้ญหาและพฒันาบุคคลและสังคม 

    

ELO5 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจยัสู่
กลุ่มเป้าหมายในระดบัต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

    

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
ผู้สอน จ ำนวนช่ัวโมงต่อ

สัปดำห์ 
วธิีกำรสื่อสำรเพ่ือ 
นัดหมำยล่วงหน้ำ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรก าแหง 2 ชั่วโมง Google classroom 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา 2 ชั่วโมง Google classroom 

  
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้รำยวิชำ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ วิธีกำร/เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
CLO 1 เพือ่ให้นิสิต
สามารถน าองค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ศาสตร์ในลักษณะสห
วิทยาการมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประยุกต์
เพื่อสร้างเป็นโครงการวิจัย
ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
บุคคลและสังคมได้  

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
    1.1 ผูส้อนทดสอบความรู้ของผู้เรียน 
    1.2 ผูส้อนกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 
หรือการใช้กรณีศึกษาหรือการใช้คลิปวิดีโอ เป็นต้น  
    1.3 ผูส้อนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.1 ผูส้อนอธิบาย  
    2.2 ผูส้อนมอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
ใช้การเรียนรู้แบบ Research-based learning, problem-
based learning   
    2.3 ผู้เรียนน าเสนอผลงาน และผูส้อนให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. ขั้นสรุปและสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
    3.1 ผูส้อนให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ท่ีเป็นสหวิทยาการจาก
การสืบค้นงานวิจัยจากหลากหลายศาสตร์ 
    3.2 ผูส้อนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้เป็นคู่ 
(Think Pair Share) และหรือเป็นกลุ่ม (Think Group 
Share) และหรือ การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative 
learning) 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
- การตอบค าถามผ่านการคิดวิเคราะห์  
- การตั้งค าถามเพื่อการสืบเสาะ เพิ่มพูน

ความรู้ให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

- การสืบค้นข้อมูลท่ีน ามาสู่การ
วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน 

- ความกระตือรือร้นต่อการมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ 

แบบทดสอบ 
- ความรู้เบ้ืองต้นกี่ยวกับการวิจัย 

ผลงำน  
- การสรุปองค์ความรู้จากงานวจัิย 
- การวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้

จากงานวิจัยในลักษณะการบูรณากา
รสหวิทยาการ 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้รำยวิชำ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ วิธีกำร/เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
CLO 2 เพื่อให้นิสิต
สามารถสืบค้นและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยในหัวข้อท่ีนิสิตแต่
ละคนสนใจ ท้ังในและ
นอกห้องเรียน เพื่อน ามา
พัฒนาเป็นเค้า
โครงการวิจัย 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
    1.1 ผูส้อนทดสอบความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับการสืบค้น
งานวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์จากงานวิจัย 
    1.2 ผูส้อนกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยการตั้งค าถาม 
การแสดงตัวอย่างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดี 
    1.3 ผูส้อนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    2.1 ผูส้อนอธิบายขั้นตอนวิธีการสืบค้นเอกสารและ
งานวจัิยท่ีเกี่ยวข้อง 
    2.2 ผูส้อนบรรยายฐานข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการวิจัย 
    2.3 ผูส้อนอธิบายวิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
จากงานวิจัย 
    2.4 ผูส้อนมอบหมายงานให้นิสิตสืบค้นเอกสารและ
งานวจัิยจากฐานข้อมูลท่ัวไปและฐานข้อมูลวิชาการ ท้ังใน
และต่างประเทศ  
    2.5 ผูส้อนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อน ามาสู่การพัฒนาหัวข้องานวิจัยและ
หรอืพัฒนาตัวแปรท่ีจะเป็นส่วนหน่ีงของงานวิจัย  
    2.6 ผู้เรียนน าเสนอผลงาน และผูส้อนให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. ขั้นสรุปและสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
    3.1 ผูส้อนให้ผู้เรียนสรุปขั้นตอนการค้นคว้า ปัญหา
อุปสรรค ข้อสงัเกตท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูล รวมถึงเทคนิดท่ี
ได้เพิ่มเติมจากการฝึกปฏิบัติการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
    3.2 ผูส้อนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
    3.3 ผูส้อนให้ผู้เรียนสรุปทักษะท่ีเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล  รวมถึงโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
    3.4 ผูส้อนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้เป็นคู่ 
(Think Pair Share) หรือเป็นกลุ่ม (Think Group Share) 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
- การซักถาม 
- การตั้งค าถาม 
- ความกระตอืรือร้นในการสืบค้น 
- ความตั้งใจในการวิเคราะห์สังเคราะห์ 

แบบทดสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลท่ี
เหมาะสมในการสืบค้นเพื่อการพัฒนา
งานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการวิจ้ย 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
งานวิจัย 

ผลงำน  
- เอกสารและงานวิจัยท่ีสามารถสืบค้น
ได้ โดยพิจารณาจากความครอบคลุม
และความเหมาะสมของเน้ือหาและ
แหล่งท่ีมาของเอกสารและงานวิจัยด้ง
กล่าว 
- ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัย 
- การสรุปเน้ือหาท่ีได้จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 

 

CLO 3 เพื่อให้นิสิต
สามารถสื่อสารการวิจัย 
ท้ังดา้นการใช้ภาษาพูด
และภาษาเขียน ด้านการ
ถ่ายทอดข้อมูลและด้าน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการ
ค้นคว้าและน าเสนอ
รายงานการวิจัยของ
ตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
   1.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้น 
   1.2 ผู้สอนชีแ้จงวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
2. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   2.1 ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตน าเสนอผลงานท้ังรูปแบบ
เอกสารและรายงานด้วยวาจา เป็นรายบุคคล  
   2.2 ผูส้อนน าการอภิปรายกลุ่มและให้ขอ้มูลย้อนกลับแก่นิสติ  
3. ขั้นสรุปและสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
   3.1 ผูส้อนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการพฒันางานวิจัย  
   3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปทักษะท่ีเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน  
   3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้เป็นคู่ 
(Think Pair Share) และ/หรือเป็นกลุ่ม (Think Group 

กำรสังเกตพฤติกรรม 
- ความพร้อมในการน าเสนอท้ังด้าน

เอกสารและการรายงานด้วยวาจา 
- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
- การซักถามท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มพูน

ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเรียน 
- การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
- การใช้และความช านาญในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอผลงาน 
ผลงำน  

- หัวข้อปริญญานิพนธ์ (ร่าง) 
- เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ร่าง) 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้รำยวิชำ วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ วิธีกำร/เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
Share)   

CLO 4 เพื่อให้นิสิต
สามารถปฏิบัติตาม
ครรลองของจริยธรรม
นักวิจัย ด้านการอ้างอิง
ผลงานวิชาการอย่าง
ถูกต้องได้มาตรฐานและ
การตรงต่อเวลาในการส่ง
งาน 

1. ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 
   1.1 ผูส้อนทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับจริยธรรมการ
วิจัย และการตรงต่อเวลาในการส่งงานของนักวิจัย 
   1.2 ผูส้อนกระตุน้ความสนใจของผู้เรียนด้วยการยกตวัอย่างผล
การกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณนักวจัิย หรือการตัง้ค าถาม  
   1.3 ผู้สอนชีแ้จงวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
2. ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   2.1 ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตแสดงการอ้างอิงผลงาน
วิชาการท่ีถูกต้อง ได้มาตรฐาน  
   2.2 ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตเข้ารับการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
   2.2 ผู้สอนน าการอภิปรายกลุ่มในระหว่างเวลาเรียนและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิต  
3. ขั้นสรุปและสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
   3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ้างอิง
ผลงานวิชาการ 
   3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้เป็นคู่ (Think 
Pair Share) และ/หรือเป็นกลุ่ม (Think Group Share)  

กำรสังเกตพฤติกรรม 
- การอ้างอิงผลงาน 
- การส่งงานตรงเวลาตามท่ีก าหนด 

แบบทดสอบ 
- ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย

ของนักวิจัย 
ผลงำน 

- ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

- การเสนอการอ้างอิงผลงานท่ีถูกต้อง
และเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อการเรียน ข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการ
เรียนรู้ออนไลน ์

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีท่ีใช้จัด
กิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/
เครื่องมือ/

เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผู้สอน 

1 
(4 ก.ย. 
64) 

 

- 1. แนะนำประมวลรายวิชา  
2. ระดมความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นการวิจัยฯ 
3. ประเมินศักยภาพผู้เรยีน 

- ชี้แจง อธิบาย การ
เรียนผา่น
ออนไลน์  

- การทดสอบก่อน
เรียนแบบ TBL   

- Google 
classroom 

- Google meet 

- Google form 
- แบบทดสอบ

ความรู้ 
 
 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

2 
(11 ก.ย. 

64) 
 

1,2 สัมมนาปัญหาการวิจัย 
และพฤติกรรมเสี่ยงหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

- Group 
discussion 

- การอภิปรายในชั้น
เรียน 

- Google 
classroom 

- Google meet 

Pre-proposal 
ฉบับสั้น 

 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

3-4 
(18-25 
ก.ย. 64)  

 

1, 2 - การสืบค้นข้อมูลและ
งานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ  
- แนวทางและวิธีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยฯ 
- นิสิตฝึกวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการวิจัย 

- Pre-test 
- Mini lecture 
- Workshop  
- Cooperative 

learning 
- Post-test 
- AAR 

- Infographic 
- search engine 
- online academic 

data base 
- E-journal 

- การรายงาน
ขั้นตอน ปัญหา
อุปสรรค ทักษะ
และสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร. 
ปิยดา /   
รศ.ดร.
อังศินันท์   
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อการเรียน ข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ออนไลน ์

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีท่ีใช้จัด
กิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/
เครื่องมือ/

เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผู้สอน 

5 
(2 ต.ค. 

64) 

1, 2 การออกแบบวิจัยและการ
เลือกใช้สถิติ 
 

บรรยาย  
อภิปรายร่วมกัน 

- google 
classroom 

- google meet 
- power point 

ผลการนำเสนอ 
กรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

6 
(9 ต.ค. 
64) 

 

2, 3 รายงานความก้าวหน้า 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

- การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
สืบค้นและการ
วิเคราะห ์

- การอภิปรายในชั้น
เรียน 

- google 
classroom 

- google meet 
 

- ผลการสืบค้น
ข้อมูล 

- การรายงาน
ปัญหาอุปสรรค 
ทักษะและสิ่งที่
ได้เรียนรู ้

ผศ.ดร. 
ปิยดา /    
รศ.ดร.
อังศินันท์ 
  

7 
(16 ต.ค.
64)  

 

1, 2, 
3 

- สบืค้นแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจัิยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาเค้าโครงงานวิจัย 

- นำเสนอแนวคิดทฤษฎีที่
เหมาะสมเพ่ือเป็นฐาน
ของเค้าโครงงานวิจัย 

นิสิตนำเสนอผลการ
สังเคราะห์
ผลการวิจัยและ
การปรับปรุงแกไ้ข 

- google 
classroom 

- google meet 
 

ผลการนำเสนอ 
การทบทวน
วรรรณกรรม 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

8 
(30 ต.ค. 

64) 

1, 2, 
3 

- สบืค้นแนวคิดทฤษฎีและ
งานวจัิยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

- การหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่สอดคล้องกับ
เค้าโครงงานวิจัยของ
ตนเอง 

นิสิตนำเสนอ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจัิยและ
วิธีการหาคุณภาพ
เครื่องมือ 

- google 
classroom 

- google meet 
- search engine 
- online academic 

data base 
 

รายงานเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

9-10 
(6 พ.ย.,   
13 พ.ย. 

64) 
 
 

1, 2, 
3 

วิพากษ์ส่วนประกอบต่างๆ 
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
หวัข้อที่นิสิตสนใจ 

บรรยาย  
อภิปรายร่วมกัน  

- google 
classroom 

- google meet 
- search engine 
- online academic 

data base 
- E-Journal  
- power point 
- research articles 
- research report 
- Thesis/ 

Dissertation 

รายงานผลการ
วิพากษ์งานวิจัย 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   
 

11 
(20 พ.ย. 
64) 
 

1, 3 สอบกลางภาคโดยนำเสนอ 
ร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ ์
(preproposal/concept 
paper) 

นิสิตจัดทำรายงาน
รวมเลม่ เสนอต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

- google 
classroom 

- google meet 
- Template 

concept paper 

- Rubric score 
assessment 

 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

12 
(27 พ.ย. 

64) 

1, 2 วิธีการเขียนและ
องค์ประกอบการเขยีนเค้า
โครงการวิจัย 

บรรยาย อธิบาย  
อภิปรายร่วมกนั 

- google 
classroom 

- google meet 
 

 รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   
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สัปดาห์ที่ CLO หัวข้อการเรียน ข้ันตอนการจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ออนไลน ์

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีท่ีใช้จัด
กิจกรรมออนไลน์ 

วิธีการ/
เครื่องมือ/

เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การประเมิน 

ผู้สอน 

13 
(4 ธ.ค. 

64) 

1, 2 ฝึกปฎิบัติการเขียนเค้า
โครงการวิจัยและการเขยีน
รายงานการวิจัย (1)  

- นำเสนอเค้า
โครงงาน วิจัย 

- นิสิตนำเสนอสรุป
การเขียนรายงาน
การวิจัย 

- google 
classroom 

- google meet 
 

- การตอบ
ข้อสังเกต 
ประเด็นซักถาม
จาก อ.ผู้สอน 

- formative 
assessment 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

14 
(11 ธ.ค. 

64) 

1, 3 ฝกึปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเค้า
โครงงานวิจัย 

- ฝกึปฎิบัตินอก
ห้องเรียน  

- google 
classroom 

- discussion board 

เอกสารเค้าโครง
วิจัย 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

15 
(18 ธ.ค. 

64) 

1, 2 ฝกึปฎิบัติการเขียนเค้า
โครงการวิจัยและการเขยีน
รายงานการวิจัย (2) 

- นำเสนอเค้า
โครงงาน วิจัย 

- นิสิตนำเสนอสรุป
การเขียนรายงาน
การวิจัย 

- google 
classroom 

- google meet 
 

- การตอบ
ข้อสังเกต 
ประเด็นซักถาม
จากอ.ผู้สอน 

- formative 
assessment 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

16 
(25 ธ.ค. 

64) 

3, 4 การเสนอรายงานเค้า
โครงงานวิจัยรายบุคคล 

- นิสิตนำเสนอ
รายงานการวิจัย
ของตนเอง 

- อาจารย์สรุป และ
ให้ขอ้เสนอแนะ  

- google 
classroom 

- google meet 
 

- Rubric score 
assessment 

 

รศ.ดร.
อังศินันท์/ 
ผศ.ดร. 
ปิยดา   

หมายเหตุ: แผนการสอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลลัพธ์        
การเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สดัสว่นของ 
การประเมินผล 

การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่นิสิตแต่ละคน
สนใจจะทำวิจัย 

CLO 2 - แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 
- เอกสารและงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้น 
- สรุปขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ทักษะที่ได้พัฒนา 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

20% 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิจัยที่นิสิตแต่ละคน
สนใจจะทำวิจัย 
 

CLO 1 
CLO 2 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- สรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร

และงานวิจัย 
- สรุปขั้นตอน ปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ทักษะที่ได้พฒันา 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

20% 

การสอบกลางภาค :  
ร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
(preproposal/concept 
paper) 

CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 
CLO 4 

- ความถูกต้องเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ทางวิชาการ 

- ความครบถ้วนและเพียงพอของเน้ือหาทั้งใน
รูปแบบเอกสารและการรายงานด้วยวาจา 

- ความสามารถในเขียน การรายงานด้วยวาจา การ
ต้ังคำถามและตอบข้อซักถาม 

20% 
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กิจกรรม ผลลัพธ์        
การเรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สดัสว่นของ 
การประเมินผล 

การสอบปลายภาค :  
เค้าโครงการวิจัย 
(draft of proposal) 

CLO 1 
CLO 2 
CLO 3 
CLO 4 

- ความถูกต้องเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ทางวิชาการ 

- ความครบถ้วนและเพียงพอของเน้ือหาทั้งใน
รูปแบบเอกสารและการรายงานด้วยวาจา 

- ความสามารถในเขียน การรายงานด้วยวาจา การ
ต้ังคำถามและตอบข้อซักถาม 

40% 

 
งานท่ีมอบหมาย 2 งาน คือ รายงานฝึกปฏิบัติการวิจัยรายบุคคล 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 ให้นิสิตทำรายงานและนำเสนอ ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน
หัวข้อที่แต่ละคนสนใจขนาด 10-15 หน้า (preproposal/concept paper) 

จุดประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ 

และจะได้ทราบว่ามีงานวิจัยใดที่ใกล้เคียงกับหัวข้อที่ตนสนใจไว้แล้วบ้าง จะได้ไม่ทำงานวิจัยซ้ำซ้อนกับงานของ
ผู้อื่น และนำมาสู่การทำงานวิจัยของนิสิตแต่ละคน 

 ระยะท่ี 2 ให้นิสิตนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าระยะที่ 1 มาจัดทำเป็นเค้าโครงงานวิจัยใน
หัวข้อที่ตนเองสนใจ อย่างน้อย 20 หน้า แล้วนำเสนอในชั่วโมงเรียน  

จุดประสงค์ 
เพื่อให้นิสิตได้มีทักษะในการเขียนเค้าโครงการวิจัย และทักษะการสื่อสาร  
รูปแบบของรายงาน 
ให้นิสิตเขียนรายงานในรูปแบบของเขียนเค้าโครงการวิจัย ประกอบด้วย 

1. ชื่อเรื่อง 
2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
3. คำถามการวิจัย 
4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
7. นิยามศัพท์ 
8. วิธีการดำเนินการวิจัย 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การนำเสนอในชั่วโมงเรียน 
ให้นิสิตนำส่งใน google classroom วันรายงานในชั้นเรียนอย่างน้อย 3 วัน ใช้เวลาในการรายงานไม่

เกิน 15 นาที/คน และมีเปิดให้มีการซักถาม อภิปรายร่วมกัน ไม่เกิน 10 นาที/คน 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
ดุจเดือน  พันธุมนาวิน. (2551). ตำราขั้นสูงทางระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย หลักและวิธีการประมวลเอกสารเพื่อ

ความเป็นเลิศในการวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  

องอาจ นัยพัฒน์. (2554). การออกแบบการวิจัย : วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ. พิมพ์
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คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2550). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  
Creswell, John W., Plano Clark, Vicki L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods 

Research. Los Angeles : SAGE Publications.  
Gravetter, Frederick J. (2005). Research Methods for the Behavioral Sciences. Belmont, CA: 

Wadsworth. 
Kerlinger, Fred N. (Fred Nichols), Lee, B. (Howard Bing). (2000). Foundations of Behavioral 

Research. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers.  
  

Plowright, David. (2011). Using Mixed Methods: Frameworks for an Integrated Methodology. 
Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.  

Rosnow, R. L., & Rosenthal, R. (1999). Beginning Behavioral Research: Conceptual  
 Primer. Upper Saddle Riber: Prentice Hall.  
 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (จำเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม) 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
The Journal of Behavioral Science, Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot 
University 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 
บทความวิจัยที่สำคัญ 
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ, นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (กรกฎาคม, 2558). อิทธิพล

ของปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการความเสี่ยงในการเผชิญอุทกภัยผ่านทางทุน
พลังใจทางบวก และการเติบโตทางสังคมจิตใจของครูในจังหวัดปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 
21(2), 39-56. 

นิพิฐพนธ์ แสงด้วง และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (สิงหาคม, 2559). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมอาสาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในการทำงานอาสา ของบุคลากรเกษียณอายุ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐ. 
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 8(2), 133- 150. 

ภรณี วิรเศรณี อังศินันท์ อินทรกำแหงและ พิชญาณี พูนพล. (2562). ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหลีกเลี่ยง การพนันบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 25(1), 82-99. 

ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ อรพินทร์ ชูชม และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2553). ลักษณะทางจิตและการ
ถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 
2(1), 29-42.  

ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และอังศินันท์ อินทรกำแหง. (มกราคม, 2558). กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพ เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 7(1), 75-95. 

ทรรศนันท์  ชินศิริพันธุ์  อังศินันท์ อินทรกำแหงและ  วิชุดา กิจธรธรรม.  (มกราคม, 2556). ปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, 
5(1), 65-78. 

ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา  อังศินันท์ อินทรกำแหง และ นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล (กรกฎาคม, 2556). ปัจจัยเชิง
เหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน ของอาจารย์

javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1T384W58388C0.1770%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21387114%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Dcreswell%26index%3D.AW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')
javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1T384W58388C0.1770%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21387114%40%210%26ri%3D3%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb%26ipp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Dcreswell%26index%3D.AW%26uindex%3D%26aspect%3Dadvanced%26menu%3Dsearch%26ri%3D3')
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsris.swu.ac.th/journal/210258/3.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/65706
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/65706
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550025.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/581/Journal58-copy-6.pdf
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/581/Journal58-copy-6.pdf
http://bsris.swu.ac.th/jbsd/581/Journal58-copy-6.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
http://bsri.swu.ac.th/teachers/ref_ung/Au550031.pdf
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มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2), 1-16.     
ปิยะ บูชา อังศินันท์ อินทรกำแหง และจินตนา ตันสุวรรณนนท์. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 24(1), 83-101. 
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หมวดท่ี 7 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

1. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 
ผู้เรียนประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และประเมินรายวิชาโดยแบบ

ประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  
2. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

ประเมินโดยให้นิสิตและผู้ร่วมสอนสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอนหลัก เพื่อ
การปรับปรุงในคร้ังถัดไป รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
3. กำรปรับปรุงกำรสอน 

ผู้สอนนำผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ได้คะแนนต่ำกว่า 
4.00 มาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม  
4. กำรทบทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ 

ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากพัฒนาการการเรียนของนิสิต ทั้งจากการทำงานที่ได้ รับ
มอบหมายในห้องเรียน การนำเสนอรายงาน  ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน  
5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล
การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบสำรวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากน้ันนำมาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
ซึ่งจะทำให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเน้ือหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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