
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

คณะ ครุศาสตร ภาควิชา พ้ืนฐานการศึกษา  

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  

 1104302    การวิจัยทางการศึกษา   (Education Research) 

2. จํานวนหนวยกิต 

  3 (2-2-5) 60 ชั่วโมง (สําหรับการบรรยายและปฏิบัติ) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร    ครุศาสตรบัณฑิต  ...... สาขาวิชา    การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตรท่ัวไป

,ภาษาไทย,สังคมศึกษา.คอมพิวเตอร........ 

 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร) 

ประเภทของรายวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    บังคับ     เลือก 

                      ในกลุมวิชา   ภาษาและการสื่อสาร 

       มนุษยศาสตร 

       สังคมศาสตร 

       คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลุมวิชา  แกน    บังคับ   เลือก 

      เฉพาะดาน   บังคับ   เลือก 

      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บังคับ    เลือก 

      ชีพ    บังคับ    เลือก 

      เอก    บังคับ    เลือก 

      โท    บังคับ    เลือก 

      อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 

  หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร. ศุภลักษณ  สินธนา 

 อาจารยผูสอน 1. ผศ.ดร. ศุภลักษณ  สินธนา หมูเรียน 04 ,09 ภาษาอังกฤษ 

2. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ  หมูเรียน 03 คณิตศาสตร   

   3. ดร.รุงลาวัณย จันทรัตนา หมูบาน 07 สังคมศึกษา 

4. อาจารยปราณี หลําเบ็ญสะ  หมูเรียน 05 วิทยาศาสตรท่ัวไป 

 และหมูเรียน 08  คอมพิวเตอร  

5. อาจารยพิพมปวีณ สุวรรณโณ หมูเรียน 01, 02, 10 การศึกษาปฐมวัย  

    หมูเรียน 06 ภาษาไทย และหมูเรียน 08   

คอมพิวเตอร  

5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)   

  ไมมี 

   รายวิชา  1104201 การวัดและประเมินผล 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites) (ถามี) 

    ไมมี 

    รายวิชา…………………………………… 

8. สถานท่ีเรียน   

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

   วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี 1  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 

   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  วันท่ี 21  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

 

หมวดที ่ 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
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1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญ ข้ันตอนกระบวนการของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู     

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถทําวิจัย  เพ่ือใชในการพัฒนา แกปญหาและปรับปรุงการเรียนรู 

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถประเมินผลงานวิจัยและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู  

4. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทําวิจัยและมีเจตคติท่ีดีตอการวิจัย 

5. เพ่ือใหผูเรียนเปนผูใฝรู มีความคิดเปนระบบ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความขยันอดทน 

เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และทํางานรวมกันผูอ่ืนและเคารพสิทธิและรับ

ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร  

2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งท่ี 2 เปนตนไป)  

2.1 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสงผลใหนักศึกษามีความรู และสามารถทําวิจัย

การศึกษาไดตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  การ

วิจัยในชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย  การคนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา  การเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย  การทําวิจัย

และการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน  

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเสริม(ถาม)ี 

30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 75 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 5 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  1 ชั่วโมง/สัปดาห 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังจะพัฒนานักศึกษา 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูท่ีกําหนดโดยองคกรวิชาชีพคือคุรุ

สภา 

1.2 พัฒนาตนเองตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม

และรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือ

การอยูรวมกันอยางสันติสุข  

 

1.1 อาจารยผูสอนใหความรู สราง

สรางความตระหนักและปฏิบัติตนเปน

แบบอยาง เพ่ือเปนการปลูกฝง

นักศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจ  

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูและแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม  เนนเรื่อง

ศรัทธาตอวิชาชีพ  ตั้งใจถายทอด

วิชาการ  สงเสริมการเรียนรูและทํา

ตนเปนแบบอยางท่ีดี 

1.1 สังเกตพฤติกรรม 

1.2 การสัมภาษณ  

1.3 การสนทนากลุม   

1.4 การประเมินตนเอง 

2. ความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

2.1 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฏี และการ

ปฏิบัติในรายวิชาชีพครู 

2,2 การแสดงออกถึงความสามารถ

ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด 

2.3 แสดงออกถึงความสามารถใน

การบูรราการวิชาชีพครูตาม

มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดกับวิชา

เฉพาะ 

2.1  ใชการสอนหลายรูปแบบตาม

เนื้อหาสาระ ไดแก  บรรยาย 

อภิปราย การทบทวน  การฝก-

ปฏิบัติการ  การสัมมนา  และ

เทคนิคการสอนอ่ืนๆ  ท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

2.2 นําเสนอรายงาน 

2.3 อภิปราบกลุม 

 

2.1 การทดสอบยอย การสอบ

กลางภาค การสอบปลายภาค 

2.2 ประเมินจากรายงานท่ีศึกษา

คนควา 

2.3ประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  

2.4 การสนทนากลุม   

2.5 การสังเกตและบันทึก

พฤติกรรม    
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3 .ทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน

การคิดวิเคราะห สังเคราะห  

ประเมินคา ในการนําความรูดาน

วิชาชีพครูไปใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2 คิดแสดงออกถึงความสามารถ

ในการคิดริเริ่มสรางสรรค และ

พัฒนา นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

3.1  การเรียนรูผานกระบวนการคิด

เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห  คิดประเมินคา  และคิด

อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมี

กิจกรรมในลักษณะตางๆ  เชน  การ

อภิปรายกลุม การคิดวิเคราะหหรือ

แกปญหาในสถานการณจําลอง  

กิจกรรมการแกปญหา  กิจกรรม

การวิเคราะหจากการมองตางมุม 

3.2 การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย

เชน  การศึกษาคนควาขอมูลจาก

แหลงเรียนรูแบบตางๆ  การใชสื่อ

เทคโนโลยี  การทําโครงงาน  และ

การวิจัย 

3.3  การเรียนรูจากประสบการณ

ตรง  เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ  การ

ฝกทักษะ  การสังเกตพฤติกรรม

ผูเรียน  การสังเกตการณสอน  การ

สัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี

ประสบการณ  การสอนในชั้นเรียน 

3.1 สังเกตพฤติกรรม 

3.2 ตรวจผลงาน 

3.3 อภิปรายกลุม 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

4.1 แสดงออกถึงความสัมพันธท่ีดี และ

มีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน  

และชุมชน 

4.2  เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงาน  

ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการ

เรียนรู 

4.1 เนนการปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับผูสอนและ

ผูเรียนกับสังคม 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช

กระบวนการกลุม เพ่ือการเรียนรู

ทักษะความสัมพันธและความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี 

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนการลงปฏิบัติในพ้ืนท่ี  ใน

สถานศึกษา  เพ่ือการเรียนรูและฝก

ปฏิบัติจริง 

4.1 สังเกตพฤติกรรม 

4.2 ตรวจผลงาน 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

5.1 แสดงออกถึงความสามารถใน

การวิเคราะหขอมูล  ขาวสารท่ีเปน

ตัวเลข ภาษาพูด  ภาษาเขียน  

เพ่ือเขาใจปญหา  และพัฒนา

ผูเรียน 

5.2 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู และงานท่ีรับผิดชอบ 

 

5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมีการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสารในการ

ติดตอสื่อสารระดับบุคคล  กลุมคน 

5.2 ฝกใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ แลกเปลี่ยนขอมูล  

วิเคราะหสถานการณท้ังสถานการณจริง

และสถานการณจําลอง  และนําเสนอ

การแกปญหาท่ีเหมาะสม 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

6.1 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การบูรณาการความรูดานวิชาชีพ

ครูไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

6.2 แสดงออกซ่ึงความสามารถใน

การออกแบบการจัดการเรียนรู  

การใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  

การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

ผูเรียน 

6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน 

6.2 การเรียนรูจากตนแบบ  เชน 

ผูสอน  เพ่ือน  ครูประจําชั้น ครูผูชวย 

พ่ีเลี้ยง หรือครูตนแบบ 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ตรวจผลงาน 

 

หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการ

สอน 
ผูสอน 

1 1. แนะนําเนื้อหารายวิชา/ 

แหลงการเรียนรู 

2. ขอตกลงเบื้องตนใน

การศึกษา 

3.  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ

วิจัยทางการศึกษา 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

 PowerPoint 

 ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

2 

 

การตั้งปญหาในการวิจัยและ

การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ

กับงานวิจัย 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ



 8 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการ

สอน 
ผูสอน 

 

 

 PowerPoint 

ใบงาน 

รายงานการวิจัย 

คณะ 

3 

 

 

 

ตัวแปรและสมมติฐานในการ

วิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

5 เครื่องมือสําหรับการวิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

6-7 คุณภาพของเครื่องมือวิจัย 

 

8 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการ

สอน 
ผูสอน 

8 สอบระหวางภาค 4 ทดสอบ แบบทดสอบ  

9 การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

10-11 สถิติสําหรับการวิเคราะห

ขอมูล 

 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

12 การแปลความหมายและ

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

13 การเขียนรายงานการวิจัย 4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

14 การประเมินผลงานวิจัยและ 

 การนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 

4 บรรยาย 

ทํากิจกรรมกลุม 

สรุป 

เอกสาร

ประกอบการ

เรียน 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการ

สอน 
ผูสอน 

PowerPoint 

ใบงาน 

คณะ 

15-16 นําเสนอผลการวิจัย 8 รายงานหนาช้ัน

เรียน 

PowerPoint 

 

ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนา และ

คณะ 

17-18 สอบปลายภาค  ทดสอบ 

 

 ผศ.ดร.      

ศุภลักษณ  

สินธนาและ 

คณะ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการประเมิน 

      2.1, 2.2, 2.3 

       3.1,3.2 

การทดสอบยอย  

การสอบปลายภาค 

8  

 16 

20 

30 

     1.1, 1.2,1.3 

     2.1, 2.2, 2.3 

     3.1, 3.2 

     4.1,4.2 

     5.1 , 5.2 

     6.1, 6.2 

สังเกตพฤติกรรม 

ตรวจผลงาน 

อภิปรายกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา 50 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. ตําราและเอกสารหลัก 

  เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาการวิจัยการศึกษา 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ฐานขอมูล THAILIS 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

กัลยา วานิชยบัญชา.   การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel . กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552 

-------------  การวิเคราะหสถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550   

กาญจนา วัฒนาย.ุ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา.กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ, 2548. 

ผองพรรณ    ตรัยมงคลกูล.  การวิจัยในช้ันเรียน.   กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543. 

ผองพรรณ    ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ  ฉัตราภรณ.  การออกแบบการวิจัย.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543. 

สมคิด พรมจุย  การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฎิบัติ กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน, 2554 

สุวัฒนา    อุทัยรัตนและคณะ.  วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู. กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2542. 

สุวิมล     วองวาณิช.  การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน.  พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, 2544. 

อนุวัติ  คูณแกว.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  สูผลงานทางวิชาการเพ่ือการเล่ือนวิทยฐานะ.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554. 

และเอกสาร ตําราเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา หมวด  (370.7) 

 

หมวดที ่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การประเมินประสิทธิผลโดยแบบทดสอบระหวางภาคและปลายภาค ผลงานวิจัย  
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- การทํากิจกรรมกลุม  ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา และความมีจิตสาธารณะ  

- การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ท่ีจัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาไดดังนี้ 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน  และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธประเมินการสอน 

- สังเกตความสนใจของผูเรียนระหวางเรียน  การมีสวนรวมในระหวางเรียน 

- ศึกษาผลงานผูเรียน  

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน 

- วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ความรูท่ีไดรับ แนวทางการประยุกตใช และขอคิดเห็นตอการเรียนรู  ผลงานของผูเรียน  ผลสังเกตความ

สนใจของผูเรียนระหวางเรียน  การมีสวนรวมในระหวางเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงในการสอนครั้งตอไป 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- ทดสอบเปนระยะๆ แกไข ปรับปรุง กํากับ ตลอดภาคเรียน 

- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

-  การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนๆ หรือผูสงคุณวุฒิ ท่ี

ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

-  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจขอสอบ 

รายงาน วิธีใหคะแนนสอบ และการคะแนนพฤติกรรม 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 

จากผลการประเมิน แนวทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ

รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีมาจาก

งานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ  
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หมวดอ่ืนๆ  

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    

    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

1.1 บูรณาการกับโครงการประเมินผล เรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา 

(ภาษาไทย - ภาษามลายูถ่ิน) ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนใต (โครงการตอเนื่อง ปท่ี 5) โดยใหนักศึกษา

เขารวมเรียนรูเรื่องการสรางเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน  

 

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 

    Integrating academic services to teaching and learning process 

2.1 โครงการการพัฒนาทักษะการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา  

  


	การตั้งปัญหาในการวิจัยและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

