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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
4144902 วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอรศ์ึกษาเบื้องต้น 
 Introduction to Research Methodology in Computer Education 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 57/12 อาจารย์ ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศร ี

กลุ่ม 57/13 อาจารย์ ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศร ี
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2560  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

 14/08/60  

 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถก าหนดปญัหาหรือตั้งค าถามวิจัยท่ีสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูร้ะเบียบวธิีวิจัยทางด้านคอมพิวเตอรศ์ึกษา 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถก าหนดหวัข้อ และพัฒนารูปแบบการวจิัยได้อย่างถูกต้อง 
5. เพื่อให้นกัศึกษาสามารถสร้างเครือ่งมือส าหรับการวิจัย และใช้สถิตกิารวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจยัได้อย่างถูกต้อง 

7.  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน  

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 
 

          ความรู้พื้นฐานในการด าเนินงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอรศ์กึษา การก าหนดปัญหาหรือตั้งค าถามวิจัยโดยเน้นปัญหา
ปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การก าหนดสมมติฐานและ/หรือ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การออกแบบงานวิจัย สถิติและเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับงานวิจัย การวเิคราะห์และแปรผลทางสถิติ การเขียน
โครงร่าง การน าเสนอผลการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 

            
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์  

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความ
พอเพียง  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ครู  

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรูเ้รื่อง
วิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป และความรู้วิชา
ที่จะสอน อย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหา
ได้  

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-based instruction)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการบ้าน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
4. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ  

    

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครู
อย่างลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
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3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคดิที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู  

    

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรยีน
การสอนและพัฒนาผูเ้รียนโดยค านึงถึง
ความรู้ทฤษฎี ประสบการณภ์าคปฏิบัติ
และผลกระทบจาการตัดสิน  

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมติร  

1. กิจกรรม  1. การสังเกตพฤติกรรม  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการ
ท างานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อยา่ง
สร้างสรรค์  

    

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะหป์ัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสารทีเ่ป็นตัวเลขเชิง
สถติ ิหรือทางคณิตศาสตร์ภาษา

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

พูด ภาษาเขียน อันมผีลให้เข้าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน  

 

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ดดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

    

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบสื่อการน าเสนอได้อยา่ง
เหมาะสมค านึงถึงบุคคล และกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการเรยีนรู้ การวดัและ
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การ
บันทึกและการรายงานผล และการวิจัย
ในช้ันเรียน   

    

 

2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้ การวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

    

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน า
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง
กับการสอนการประเมินผล การจดัการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรยีนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  แนะน าภาพรวมของ
รายวิชา  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย  

1. Power 
Point  

  1. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิจัย 
  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

3  การก าหนดปญัหาในการ
วิจัย  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

แบบฟอร์มเสนอ
โครงงาน  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

based 
instruction)  

4  เอกสารที่เกีย่วข้องกับการ
วิจัย  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-
based 
instruction)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

Content Mapping  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

5  ตัวแปรและสมมติฐาน  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการ
น าเสนอผล
ของการสืบค้น
ที่ได้รับ
มอบหมาย  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การวิเคราะห์/
สังเคราะห์เอกสาร  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

6  การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
ส าหรับการวิจัย  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การวิเคราะห์/
สังเคราะห์งานวิจัย  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการ
น าเสนอผล
ของการสืบค้น
ที่ได้รับ
มอบหมาย  

เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

7  ข้อมูลในการวิจัย  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการ
น าเสนอผล
ของการสืบค้น
ที่ได้รับ
มอบหมาย  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การวิเคราะห์/
สังเคราะห์งานวิจัย  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  2  2          

9  เครื่องมือและเทคนิคในการ
รวบรวมข้อมลู  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-
based 
instruction)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

งานวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

10  การตรวจสอบคณุภาพของ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-
based 
instruction)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

งานวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

11  การจัดกระท ากับข้อมูล 1  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-
based 
instruction)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

งานวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

12  การจัดกระท ากับข้อมูล 2  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case) 
4. การสอน
โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน 
(Research-

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

งานวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

based 
instruction)  

13  การเขียนบทความวิจยั 1  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

บทความวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

14  การเขียนบทความวิจยั 2  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

บทความวิจัย  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

15  การประเมินผลงานวิจัย  2  2  1. การ
บรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การใช้
กรณีศึกษา 
(Case)  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
(บทที ่1-3)  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การ
ประเมินการ
วิพากษ์/การ
น าเสนอ
ผลงาน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมิน
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 
รวม 30.00 30.00 

    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

2  การประเมินการบ้าน  3-7  40.00  40.00  

3  การประเมินรายงาน/โครงงาน  9-15  30.00  30.00  

4  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

14-15  20.00  20.00  

5  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดภาค
การศึกษา  

5.00  5.00  

  

รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 

บุญชม ศรีสะอาด. 2554. การวิจัยเบื้องต้น. สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ. 

สุนทร โคตรบรรเทา. 2560. หลักการท าและการเขียนวิทยานิพนธแ์ละการวิจัย. ส านักพิมพ์ปญัญาชน, กรุงเทพฯ. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

- การอภิปรายสะท้อนความคิดถึงการจัดการเรยีนการสอน 

- แบบประเมินผู้สอน 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 

- การสังเกตพฤติกรรม  

- เกณฑ์รูบริค 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรวจสอบจากการเขา้ช้ันเรียน และการส่งงาน 

ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ตรวจสอบจากงานวิจัย บทความวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย 

ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ตรวจสอบจากการวิเคราะห/์สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 

ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ตรวจสอบจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 

ด้านที่ 5 ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ตรวจสอบจากรายงานและการน าเสนอ 

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม 
2. การสอบ/ทดสอบซ้ า  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรู้ 

- ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย 

- น าเสนอกรณศีึกษาที่น่าสนใจ สามารถต่อยอดงานวิจัยได้ในอนาคต 

 

1
2
/
1
2 


