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มคอ.3 
รายวิชา จป 705 วิธีวิทยาการวิจัยข้ันสูงทางจิตวิทยา 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

จป 705 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา 
AP 705 Advanced Research Methodology in Psychology 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาประยุกต์) 
ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล  
อาจารย์ผู้สอน:    
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล numchai@g.swu.ac.th 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ dusadee@g.swu.ac.th 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ thasuk@g.swu.ac.th 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พ่ึงโพธิ์สภ narisarap@g.swu.ac.th 
  

 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี): ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี): ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน/เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น. ทางห้องเรียนออนไลน์  Microsoft Teams 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด:  10 สิงหาคม 2565 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Course Learning Outcomes: CLOs) 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Learning Outcome) 

CLO 1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจหลักการส าคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
และแบบผสานวิธี เพ่ือออกแบบงานวิจัยหรือโปรแกรมพัฒนาทางจิตวิทยาได้อย่างเหมาะสมตาม
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ (สอดคล้องกับ ELO 1 และ ELO 2) 

CLO 2  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ในโปรแกรมพัฒนาเพ่ือวิพากษ์และแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม (สอดคล้องกับ ELO 1 และ ELO 2) 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ผู้สอนได้น าผลการประเมินผู้สอน (ปค 003) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 และรายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา (มคอ 5) มาเป็นแนวทางปรับปรุงรายวิชา ดังนี้ 
1. ด้านระบบจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 และตามความต้องการของผู้เรียน  
2. ด้านวิธีการสอน ปรับให้เหมาะสมกับชื่อและเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรใหม่ โดยเพ่ิมเนื้อหาวิธี

วิทยาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสานวิธี 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ลักษณะส าคัญ ปรัชญา การออกแบบ การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรและหลาย
ระดับ และการน าาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแบบผสานวิธีเพ่ือใช้ในงานวิจัยทางจิตวิทยา 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(นอกห้องเรียน) 

30 30 - - 75 
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3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ELO CLO1 CLO2 

ELO 1 สามารถประเมินวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และสร้างองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ   

ELO 2  สามารถออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมหรือโครงการเพ่ือน 
าเสนอแนวทางพัฒนาบุคคล องค์กร และสังคมด้วยองค์ความรู้ด้าน
จิตวิทยาประยุกต์อย่างมีจรรยาบรรณ 

  

 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

วิธีการสื่อสารเพื่อนัดหมาย
ล่วงหน้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 1 ชั่วโมง ให้ค าปรึกษานอกชั้นเรียนผ่าน
ช่องทาง Microsoft teams  รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 1 ชั่วโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ 1 ชั่วโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 1 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
CLO 1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ความเข้าใจหลักการส าคัญ
ของการวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และแบบผสานวิธี เพื่อ
ออกแบบงานวิจัยหรือโปรแกรม
พัฒนาทางจิตวิทยาได้อย่าง
เหมาะสมตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

• บรรยายความรู้และแนวคิดส าคัญ 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• ซักถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

• มอบหมายงานเพื่อประเมินความรู้และ
ความเข้าใจ 

  

การสังเกตพฤติกรรม 
- การตอบค าถามในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้น

เรียน 
ผลงาน  

- งานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน 
- รายงานฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 

 

CLO 2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์
และประเมินวิธีวิทยาการวิจัยท่ีใช้
ในโปรแกรมพัฒนาเพื่อวิพากษ์และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม 

• บรรยายความรู้และแนวคิดส าคัญ 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

• ซักถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดและ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

• มอบหมายงานเพื่อประเมินความรู้และ
ความเข้าใจ 

  

การสังเกตพฤติกรรม 
- การตอบค าถามในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในชั้น

เรียน 
ผลงาน  

- งานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน 
รายงานฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูล 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 

คร้ังที่ 
 

หัวข้อ CLO การจัดการชั้นเรียน ผู้สอน 
การจัดกิจกรรม เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ที่ใช้ 
1 

19 ส.ค. 
ปฐมนิเทศรายวิชา  
 

 • ช้ีแจงและตกลงเกีย่วกับ
การเรยีนการสอนออนไลน ์

• วิเคราะหค์วามสนใจและ
ความพร้อมผู้เรยีน 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

2 
26 ส.ค. 

Systematic Literature 
Review 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

วิทยากร 
ดร.ชารินทร ์

3 
2 ก.ย.  

Research Gaps, Purposes 
and Conceptual 
Framework 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

รศ.ดร.ดุษฎ ี

4 
9 ก.ย.  

Quantitative Methodology: 
Philosophy and Research 
Designs 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

ซักถามเพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 

5 
16 ก.ย. 

 

Quantitative Methodology: 
Instruments and Data 
Collection 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

ซักถามเพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 
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คร้ังที่ 
 

หัวข้อ CLO การจัดการชั้นเรียน ผู้สอน 
การจัดกิจกรรม เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ที่ใช้ 
6 

23 ก.ย. 
 

Quantitative Methodology: 
Data Analysis I 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

ซักถามเพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

ใช้ Microsoft Teams 
เพื่อจัดเก็บสื่อและ
เอกสารที่ใช้ในการ
เรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 

7 
30 ก.ย.  

Quantitative Methodology: 
Data Analysis II 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

ซักถามเพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 

8 
7 ต.ค. 

Qualitative Methodology: 
Philosophy and Research 
Designs 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.ฐาศุกร ์
ผศ.ดร.นรสิรา 

9 
14 ต.ค. 

Qualitative Methodology: 
Instruments and Data 
Collection 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.ฐาศุกร ์
ผศ.ดร.นรสิรา 

10 
21 ต.ค. 

Qualitative Methodology: 
Data Analysis 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ

ผศ.ดร.ฐาศุกร ์
ผศ.ดร.นรสิรา 
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คร้ังที่ 
 

หัวข้อ CLO การจัดการชั้นเรียน ผู้สอน 
การจัดกิจกรรม เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ที่ใช้ 
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

11 
28 ต.ค. 

Mixed Methods Researrch: 
Research Designs 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 

12 
4 พ.ย. 

Mixed Methods Researrch: 
Philosophy and Integration 

1,2 • สอนแบบบรรยายทาง
ออนไลน ์

• ซักถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ผศ.ดร.น าชัย 

13 
11 พ.ย. 

Groupwork Presentation 1,2 • ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัยผสานวิธี 

• แบ่งห้องเรียนย่อยตาม
แขนงวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
และผูส้อนวิชา AP 705, 
706 ร่วมให้ความเห็นเค้า
โครงของแต่ละคน 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

14 
18 พ.ย. 

Concept Paper 
Presentation I 

1,2 • ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัยผสานวิธี 

• แบ่งห้องเรียนย่อยตาม
แขนงวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
และผูส้อนวิชา AP 705, 
706 ร่วมให้ความเห็นเค้า
โครงของแต่ละคน 

•  

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 

15 
25 พ.ย. 

Concept Paper 
Presentation II 

1,2 • ผู้เรยีนแต่ละคนน าเสนอ
เค้าโครงการวิจัยผสานวิธี 

• ใช้ห้องเรียนออนไลน์
ด้วย Microsoft 
Teams 

ทีมอาจารย์
ผู้สอน 
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คร้ังที่ 
 

หัวข้อ CLO การจัดการชั้นเรียน ผู้สอน 
การจัดกิจกรรม เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี

ที่ใช้ 
• แบ่งห้องเรียนย่อยตาม

แขนงวิชาเพื่อให้ผู้เรียน
และผูส้อนวิชา AP 705, 
706 ร่วมให้ความเห็นเค้า
โครงของแต่ละคน 

• ใช้ Microsoft 
Teams เพื่อจัดเก็บ
สื่อและเอกสารที่ใช้
ในการเรียน 

15 
2 ธ.ค. 

Final Exam  Online Examination   

*ตารางวันและเวลาเรียนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลลัพธ์การเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ออนไลน์ (เช่น การเข้าช้ันเรยีน 
และการแสดงความคิดเห็น) 

CLO1-CLO2 การสังเกตจากเกณฑ์ดังนี ้
-เข้าเรียนสม่ าเสมอและตรงเวลา 
-แลกเปลี่ยน ตั้งค าถาม และตอบค าถาม 

20% 

2. การสอบปลายภาค 
 

CLO1-CLO2 ข้อสอบอัตนัย  30% 

3. งานเดี่ยว Concept Paper  CLO1-CLO2 คุณภาพของเค้าโครงการวิจยั 30% 

4. งานกลุ่มน าเสนอและวิพากษ์
งานวิจัยผสานวิธีที่ตีพิมพ์ใน
วารสารสากล 

CLO1-CLO2 คุณภาพของการน าเสนอ การวิพากษ์แสดง
ความคิดเห็น 

20% 

 
 

3. แนวทางการท างานที่มอบหมาย 

งานเดี่ยว  Concept Paper ที่จะพัฒนาไปสู่เค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

 
งานกลุ่ม  ให้แบ่งกลุ่มตามแขนงวิชา แล้วเลือกงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

สากลที่มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย สรุปสาระส าคัญและน าเสนอในชั้นเรียนเพ่ือให้เพ่ือนร่วม
ชั้นวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ผู้เรียนประเมินผลรายวิชาด้วยแบบประเมิน ปค 003 ของมหาวิทยาลัย และแบบประเมิน Rubric for 

online instruction ของสถาบัน 
 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ให้นิสิตสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอน เพ่ือการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
2) ให้ทีมอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหัวข้อสัมมนาเพ่ือสังเกตการสอนเป็นครั้งคราว และจัด

ประชุมย่อยทีมผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและน าข้อสังเกตมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 

3.การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนน าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอน

และการเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน 
วิธีการสอน และการประเมินผลการสอน  

 

4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนการประกาศผลการเรียนในรายวิชา  
 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผล

การเรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมิน
ศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
ซึ่งจะท าให้เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชา
โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 


