
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ .์รตสาศุรค........ ......ภาควิชา……พื้นฐานการสึกษา…………………………………………………  
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
 1104302    การวิจัยทางการสึกษา   (Education Research) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 (2-2-5)    60  ชั่วโมง (ศ าหรับการบรรยายและปฏิบัุิ)…. 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักศูุร   .................................................................. ศาขาวิชา ..................................................  
 หลายหลักศูุร (กรณีที่เป็นรายวิชาสึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเศรี ที่เปิดศอนให้หลายหลักศูุร) 
ประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาสึกษาท่ัวไป    บัง์ับ     เลือก 
                      ในกลต่มวิชา   ภาษาและการศื่อศาร 
       มนตษยสาศุรค 
       ศัง์มสาศุรค 
       ์ณิุสาศุรค วิทยาสาศุรคและเท์โนโลยี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  

ในกลต่มวิชา  แกน  บัง์ับ   เลือก 
      เฉพาะด้าน   บัง์ับ   เลือก 
      พ้ืนฐานวิชาชีพ  บัง์ับ    เลือก 
      ชีพ    บัง์ับ    เลือก 
      เอก    บัง์ับ    เลือก 
      โท    บัง์ับ    เลือก 
      อ่ืนๆ  (ระบต) …………………..……………… 
  หมวดวิชาเลือกเศรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยคผู้รับผิดชอบรายวิชา 1. …ผส.ดร. สตภลักษณค  ศินธนา……………… 
 อาจารยคผู้ศอน   1. …ผส.ดร. สตภลักษณค  ศินธนา……………… 

2. …ดร.บตญศิทธิ์  ไชยชนะ………..……………… 
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     3. …ดร.รต้งลาวัณยค จันทรัุนา………… 
     4. …ผส.ดร.เกศรี ลัดเลีย……..……………… 
     5.  …ดร.เนาวรัุนค ุรีไพบูลยค………………………………………………. 
     6.    ผส.ดร.กฤษดา  กตณฑล ………………………………… 
5. ภาคการศึกษา  /ชั้นปีที่เรียน 

ภา์การสึกษาที่ ..1    .    ชั้นปีที่ ......4.... 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 
   รายวิชา …1104201…  การวัดและประเมินผล…..  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    รายวิชา…………………………………… 
8. สถานที่เรียน   
     ์ณะ ...................................................... มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่ ......25.....เดือน .......กรกฎา์ม ....พ.ส. .2557.... 
   วันที่ปรับปรตงรายละเอียดของรายวิชา์รั้งล่าศตด  วันที่ ...1 .. เดือน กันยายน  พ.ส. 2557 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี์วามรู้์วามเข้าใจ เห็น์วามศ า์ัญ  ขั้นุอนกระบวนการของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้     
2. เพ่ือให้ผู้เรียนศามารถท าวิจัย  เพ่ือใช้ในการพัฒนา แก้ปัญหาและปรับปรตงการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนศามารถประเมินผลงานวิจัยและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมี์ตณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการท าวิจัยและมีเจุ์ุิท่ีดีุ่อการวิจัย 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  มี์วาม์ิดเป็นระบบ  ศามารถใช้เท์โนโลยีศารศนเทสมี์วามขยันอดทน  
เศียศละ และซื่อศัุยคศตจริุ  ุรงุ่อเวลา  รับผิดชอบ  มีวินัยในุนเอง และท างานร่วมกันผู้อ่ืนและเ์ารพศิทธิและ
รับฟัง์วาม์ิดเห็นของผู้อ่ืน เ์ารพกฎระเบียบและข้อบัง์ับุ่างๆขององ์คกร  

2 .วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดศอนเป็น์รั้งที่ 2 เป็นุ้นไป  



 3 

2.1  เพ่ือให้การจัดการเรียนการศอนมีประศิทธิภาพและศ่งผลให้นักสึกษามี์วามรู้ และศามารถท าวิจัย
การสึกษาไดุ้ลอดจนมี ต์ณลักษณะของบัณฑิุท่ีพึงประศง์ค 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
สึกษาทฤษฎี  แนว์ิด  รูปแบบการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  กระบวนการวิจัย  ศถิุิเพ่ือการวิจัย  การ

วิจัยในชั้นเรียน  การฝึกปฏิบัุิการวิจัย การน าเศนอผลงานวิจัย  การ์้น์ว้าสึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การเศนอโ์รงการเพ่ือท าวิจัย  การท าวิจัย
และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการศอนและพัฒนาผู้เรียน  

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเสริม(ถ้าม(ี 

…30…ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา  30…ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 75…ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา …5 ช่ัวโมง/ภา์การสึกษา 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ………1…… ชั่วโมง/ศัปดาหค 

  
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ 
คุรุสภา 

1.2 พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3  ด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม

1.1 อาจารยคผู้ศอนให้์วามรู้ ศร้าง
ศร้าง์วามุระหนักและปฏิบัุิุน
เป็นแบบอย่าง เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
นักสึกษาให้มี์วามรู้  ์วามเข้าใจ  
และปฏิบัุิุนุามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 ศังเกุพฤุิกรรม 

1.2 การศัมภาษณค  

1.3 การศนทนากลต่ม   

1.4 การประเมินุนเอง 
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และร่วมสร้างสังคมปรองดองเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

 

1.2 อาจารยคผู้ศอนศอดแทรกเรื่อง
์ตณธรรม จริยธรรมในการอยู่
ร่วมกันในศัง์มพหตวัฒนธรรม  เน้น
เรื่องสรัทธาุ่อวิชาชีพ  ุั้งใจ
ถ่ายทอดวิชาการ  ศ่งเศริมการ
เรียนรู้และท าุนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฏี และการ
ปฏิบัติในรายวิชาชีพครู 

2,2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด 

2.3 แสดงออกถึงความสามารถใน
กา รบู ร ร าก าร วิช าชี พค รู ต าม
ม า ต ร ฐ า น ที่ คุ รุ ส ภ า ก า ห น ด        
กับวิชาเฉพาะ 

2.1  ใช้การศอนหลายรูปแบบุาม
เนื้ อหาศาระ  ได้ แก่   บ รรยาย 
อภิปราย การทบทวน  การฝึก
ปฏิบัุิการ   การศัมมนา  และ
เท์นิ์การศอนอ่ืนๆ  ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศ า์ัญ 

2.2 น าเศนอรายงาน 

2.3 อภิปราบกลต่ม 

 

2.1 การทดศอบย่อย การศอบกลาง
ภา์ การศอบปลายภา์ 

2.2 ประเมินจากรายงานที่สึกษา
์้น์ว้า 

2.3 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร น า เ ศ น อ
รายงานในชั้นเรียน  

2.4 การศนทนากลต่ม   

2.5 การศังเกุและบันทึกพฤุิกรรม    

 
3 .ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
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3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิ ด วิ เ ค ร า ะห์  สั ง เ ค ร าะห์  
ประเมินค่า ในการน าความรู้ด้าน
วิชาชีพครูไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 คิดแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนานวัฒกรรมในการจัดการ
เรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

3.1  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ์ิด
เพ่ือศ่งเศริมการ์ิดวิเ์ราะหค ์ิด
ศังเ์ราะหค  ์ิดประเมิน์่า  และ์ิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดยจัดให้มี
กิจกรรมในลักษณะุ่างๆ  เช่น  การ
อภิปรายกลต่ม การ์ิดวิเ์ราะหคหรือ
แก้ปัญหาในศถานการณคจ าลอง  
กิจกรรมการแก้ปัญหา  กิจกรรมการ
วิเ์ราะหคจากการมองุ่างมตม 

3.2 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
เช่น  การศึกษา์้น์ว้าข้อมูลจาก
แหล่งเรียนรู้แบบุ่างๆ  การใช้ศื่อ
เท์โนโลยี  การท าโ์รงงาน  และ
การวิจัย 

3.3  การเรียนรู้จากประศบการณค
ุรง  เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัุิ  การ
ฝึกทักษะ  การศังเกุพฤุิกรรม
ผู้เรียน  การศังเกุการณคศอน  การ
ศั ม ภ า ษ ณค ห รื อ พู ด ์ต ย กั บ ผู้ มี
ประศบการณค  การศอนในชั้นเรียน 

3.1 ศังเกุพฤุิกรรม 

3.2 ุรวจผลงาน 

 3.3 อภิปรายกลต่ม 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 แศดงออกถึง์วามศัมพันธคที่ดี และ
มี์วามรับผิดชอบุ่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน  
และชตมชน 

4.2  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนผู้ร่วมงาน  
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

4.1 เน้นการปฏิศัม พันธค ระหว่ า ง
ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้ศอนและ
ผู้เรียนกับศัง์ม 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการศอนที่ใช้
กระบวนการกลต่ม เ พ่ือการเรียนรู้

4.1 ศังเกุพฤุิกรรม 

4.2 ุรวจผลงาน 
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เรียนรู้ ทั ก ษ ะ์ ว า ม ศั ม พั น ธค แ ล ะ์ ว า ม
รับผิดชอบุามบทบาทหน้าที่ 

4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการศอนที่
เ น้ น ก า ร ล ง ป ฏิ บั ุิ ใ น พ้ื น ที่   ใ น
ศถานสึกษา  เพ่ือการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัุิจริง 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  ข่าวสารที่เป็น
ตัวเลข ภาษาพูด  ภาษาเขียน  
เพื่ อ เข้า ใจปัญหา  และพัฒนา
ผู้เรียน 

5.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ และงานที่รับผิดชอบ 

 

5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการศอนใน
รายวิชาุ่างๆ โดยให้ผู้ เรียนมีการใช้
ภ า ษ า เ พ่ื อ ก า ร ศื่ อ ศ า ร ใ น ก า ร
ุิดุ่อศื่อศารระดับบต์์ล  กลต่ม์น 

5.2 ฝึกให้นักสึกษาใช้เท์โนโลยี
ศารศนเทสในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล  
วิเ์ราะหคศถานการณคทั้งศถานการณคจริง
และศถานการณคจ าลอง  และน าเศนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะศม 

1. ศังเกุพฤุิกรรม 

2. ุรวจผลงาน 

 

 
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรู้ด้านวิชาชีพ
ครูไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
การใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
การวัดผล ประเมินผล และท าวิจัย

6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการศอนที่เน้น
การปฏิบัุิทั้งในและนอกห้องเรียน 

6.2 การเรียนรู้จากุ้นแบบ  เช่น ผู้ศอน  
เพ่ือน  ์รูประจ าชั้น ์รูผู้ช่วย พ่ีเลี้ยง 
หรือ์รูุ้นแบบ 

1. ศังเกุพฤุิกรรม 
2. ุรวจผลงาน 
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ในชั้ น เ รี ยน เพื่ อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

 
หมวดที่  5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ส่ือการเรียนการ
สอน 

ผู้สอน 

1 1. แนะน าเนื้อหารายวิชา/ 
แหล่งการเรียนรู้ 

2. ข้อุกลงเบื้องุ้นใน
การสึกษา 

3.  ์วามรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
วิจัยทางการสึกษา 

-  

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

2 

 

 

 

การตั้งปัญหาในการวิจัยและ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย 
 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

รายงานการวิจัย 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

3 

 

 

 

ุัวแปรและศมมุิฐานในการ
วิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 
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4 ประชากรและกลต่มุัวอย่าง 4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

5 เ์รื่องมือศ าหรับการวิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

6-7 ์ตณภาพของเ์รื่องมือวิจัย 

 

8 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

88 สอบระหว่างภาค 4 ทดสอบ แบบทดสอบ  

9 การเขียนข้อเศนอโ์รงการวิจัย 

 

 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

10-11 ศถิุิศ าหรับการวิเ์ราะหค
ข้อมูล 

-  

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
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ศรตป PowerPoint 

ใบงาน 

คณะ 

12 การแปล์วามหมายและ
น าเศนอผลการวิเ์ราะหคข้อมูล 
 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

13 การเขียนรายงานการวิจัย 4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

14 การประเมินผลงานวิจัยและ 

 การน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชนค 

4 บรรยาย 

ท ากิจกรรมกลต่ม 

ศรตป 

เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

PowerPoint 

ใบงาน 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

15-16 น าเศนอผลการวิจัย 8 รายงานหน้าชั้น
เรียน 

PowerPoint 

 

ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนา และ
คณะ 

17-18 ศอบปลายภา์  ทดศอบ 

 

 ผศ.ดร.      
ศุภลักษณ์  
สินธนาและ 
คณะ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 

      2.1, 2.2, 2.3 
       3.1,3.2 

การทดศอบย่อย  
การศอบปลายภา์ 

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 

 ศังเกุพฤุิกรรม 

 ุรวจผลงาน 

อภิปรายกลต่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 50 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
  เอกศารประกอบการศอน  รายวิชาการวิจัยการสึกษา 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ฐานข้อมูล THAILIS 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กัลยา วานิชยคบัญชา.   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel . กรตงเทพฯ : ภา์วิชาศถิุิ ์ณะพาณิชยสาศุรค

และการบัญชี จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย, 2552 

-------------  การวิเคราะห์สถิติ : สถิติส าหรับการบริหารและวิจัย  กรตงเทพฯ : ภา์วิชาศถิุิ ์ณะพาณิชยสาศุรค
และการบัญชี จตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย, 2550   

กาญจนา วัฒนายต. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.กรตงเทพฯ : ธนพรการพิมพค, 2548. 

ผ่องพรรณ    ุรัยมง์ลกูล.  การวิจัยในชั้นเรียน.   กรตงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษุรสาศุรค, 2543. 

ผ่องพรรณ    ุรัยมง์ลกูล และ ศตภาพ  ฉัุราภรณค.  การออกแบบการวิจัย.  พิมพค์รั้งที่ 3.  กรตงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยเกษุรสาศุรค, 2543. 

ศม์ิด พรมจต้ย  การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฎิบัติ กรตงเทพฯ : จุตพร ดีไซนค, 2554 
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ศตวัฒนา    อตทัยรัุนคและ์ณะ.  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรมวิชาการ  กระทรวงสึกษาธิการ, 2542. 

ศตวิมล     ว่องวาณิช.  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน.  พิมพค์รั้งที่ 3.  กรตงเทพฯ : โรงพิมพคอักษรไทย, 2544. 

อนตวัุิ  ์ูณแก้ว  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ศู่ผลงานทางวิชาการเพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะ  กรตงเทพฯ : โรง
พิมพคแห่งจตฬาลงกรณคมหาวิทยาลัย 2554 

และเอกศาร ุ าราเกี่ยวกับการวิจัยทางการสึกษา หมวด  (370.7) 
 

หมวดที ่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การประเมินประศิทธิผลโดยแบบทดศอบระหว่างภา์และปลายภา์ ผลงานวิจัย  
- การท ากิจกรรมกลต่ม  ที่แศดงถึง์วามรับผิดชอบ ภาวะผู้น า และ์วามมีจิุศาธารณะ  
- การประเมินประศิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักสึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนว์ิดและ์วามเห็น

จากนักสึกษาได้ดังนี้ 
- การศนทนากลต่มระหว่างผู้ศอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้ศอน  และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธ์ประเมินการสอน 
- ศังเกุ์วามศนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน  การมีศ่วนร่วมในระหว่างเรียน 
- สึกษาผลงานผู้เรียน  
- ผลการเรียนของนักสึกษา 
- การทวนศอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 
- วิเ์ราะหค์วามพึงพอใจุ่อการเรียนรายวิชา  ผลศัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ์วาม์ิดเห็นเกี่ยวกับ

์วามรู้ที่ได้รับ แนวทางการประยตกุคใช้ และข้อ์ิดเห็นุ่อการเรียนรู้  ผลงานของผู้เรียน  ผลศังเกุ์วาม
ศนใจของผู้เรียนระหว่างเรียน  การมีศ่วนร่วมในระหว่างเรียน เพ่ือน าไปปรับปรตงในการศอน์รั้งุ่อไป 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ทดศอบเป็นระยะๆ แก้ไข ปรับปรตง ก ากับ ุลอดภา์เรียน 
- ในระหว่างกระบวนการศอนรายวิชา มีการทวนศอบผลศัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ุามที่์าดหวังจากการเรียนรู้

ในวิชาได้จากการศอบถามนักสึกษาหรือการศต่มุรวจผลงานของนักสึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการ
ทดศอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนศอบผลศัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

-  การทวนศอบการให้์ะแนนจากการศต่มุรวจผลงานของนักสึกษาโดยอาจารยคอ่ืนๆ หรือผู้ศ่ง์ตณวตฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารยคประจ าหลักศูุร 

-  มีการุั้ง์ณะกรรมการในศาขาวิชา ุรวจศอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักสึกษา โดยุรวจข้อศอบ 
รายงาน วิธีให้์ะแนนศอบ และการ์ะแนนพฤุิกรรม 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา 
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จากผลการประเมิน แนวทวนผลศัมฤทธิ์ประศิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรตงการศอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิด ต์ณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรตงรายวิชาทตก 3 ปี หรือุามข้อเศนอแนะและผลการทวนศอบมาุรฐานผลศัมฤทธิ์ุามข้อ 4 
- เปลี่ยนหรือศลับอาจารยคผู้ศอน เพ่ือให้นักสึกษามีมตมมองในเรื่องการประยตกุค์วามรู้นี้กับปัญหาที่มาจาก

งานวิจัยของอาจารยคหรืออตุศาหกรรมุ่างๆ  

หมวดอื่นๆ  
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    Integrating research process or innovation to teaching and learning process  

1.1  บูรณาการกับโ์รงการวิจัยเรื่อง ผลการศังเ์ราะหคงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ์ณะ์รตสาศุรค
ปีงบประมาณ 2553-2555 โดยให้นักสึกษาเรียนรู้เรื่องการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชนค 

1.2  บูรณาการกับโ์รงการวิจัยเรื่อง ผลการศังเ์ราะหคงานวิจัยของ์ณะ์รตสาศุรคปีงบประมาณ 2553-
2555 โดยให้นักสึกษาฝึกปฎิบัุิด้านการศังเ์ราะหคผลงานวิจัยของ์ณะ์รตสาศุรค 

1.3 บูรณาการกับโ์รงการประเมินผล เรื่อง การประเมินโ์รงการจัดการเรียนการศอนแบบทวิภาษา 
(ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขุพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนใุ้ (โ์รงการุ่อเนื่อง ปีที่ 5) โดยให้นักสึกษา
เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องการศร้างเ์รื่องมือวิจัยในชั้นเรียน และการเก็บรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.4 บูรณาการกับโ์รงการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลุ่อการบูรณาการการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในศามจังหวัดชายแดนภา์ใุ้โดยให้นักสึกษาเข้าร่วมเรียนรู้เรื่องการเก็บรวมข้อมูลเชิง์ตณภาพ 
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน 
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