มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะ ครุศาสตร ภาควิชา พื้นฐานการศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1104302 การวิจัยทางการศึกษา (Education Research)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) 60 ชั่วโมง (สําหรับการบรรยายและปฏิบัติ)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต...... สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย,คณิตศาสตร,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตรทั่วไป
,ภาษาไทย,สังคมศึกษา.คอมพิวเตอร........
 หลายหลักสูตร (กรณีที่เปนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี ที่เปดสอนใหหลายหลักสูตร)
ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ในกลุมวิชา

 บังคับ

 เลือก

 ภาษาและการสื่อสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุมวิชา

 แกน

 บังคับ

 เลือก

 เฉพาะดาน

 บังคับ

 เลือก

 พื้นฐานวิชาชีพ

 บังคับ

 เลือก

 ชีพ

 บังคับ

 เลือก

 เอก

 บังคับ

 เลือก

 โท

 บังคับ

 เลือก

 อื่นๆ (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 วิทยาศาสตรทั่วไป
และหมูเรียน 08 คอมพิวเตอร

5. อาจารยพิพมปวีณ สุวรรณโณ หมูเรียน 01, 02, 10 การศึกษาปฐมวัย
หมูเรียน 06 ภาษาไทย และหมูเรียน 08
คอมพิวเตอร
5. ภาคการศึกษา /ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา 1104201 การวัดและประเมินผล
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 รายวิชา……………………………………
8. สถานที่เรียน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
 วันที่จัดทํารายวิชา วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญ ขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถทําวิจัย เพื่อใชในการพัฒนา แกปญหาและปรับปรุงการเรียนรู
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถประเมินผลงานวิจัยและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู
4. เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทําวิจัยและมีเจตคติที่ดีตอการวิจัย
5. เพื่อใหผูเรียนเปนผูใฝรู มีความคิดเปนระบบ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความขยันอดทน
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และทํางานรวมกันผูอื่นและเคารพสิทธิและรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกร
2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งที่ 2 เปนตนไป)
2.1 เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสงผลใหนักศึกษามีความรู และสามารถทําวิจัย
การศึกษาไดตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การ
วิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การทําวิจัย
และการนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

กิจกรรมเสริม(ถามี)

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

5 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธการสอน

ผลการเรียนรู
1.1 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.1 อาจารยผูสอนใหความรู สราง

กลยุทธการประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรม

ครูที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพคือคุรุ สรางความตระหนักและปฏิบัติตนเปน 1.2 การสัมภาษณ
สภา

แบบอยาง เพื่อเปนการปลูกฝง

1.3 การสนทนากลุม

1.2 พัฒนาตนเองตามแนว

นักศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ

1.4 การประเมินตนเอง

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

1.3 ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิชาชีพครูและแนวพระราชดําริ

และรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อ

เศรษฐกิจพอเพียง

การอยูรวมกันอยางสันติสุข

1.2 อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการอยูรวมกัน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เนนเรื่อง
ศรัทธาตอวิชาชีพ ตั้งใจถายทอด
วิชาการ สงเสริมการเรียนรูและทํา
ตนเปนแบบอยางที่ดี

2. ความรู
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

2.1 มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

2.1 ใชการสอนหลายรูปแบบตาม

2.1 การทดสอบยอย การสอบ

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และการ

เนื้อหาสาระ ไดแก บรรยาย

กลางภาค การสอบปลายภาค

ปฏิบัติในรายวิชาชีพครู

อภิปราย การทบทวน การฝก-

2.2 ประเมินจากรายงานที่ศึกษา

2,2 การแสดงออกถึงความสามารถ

ปฏิบัติการ การสัมมนา และ

คนควา

ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม

เทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียน

2.3ประเมินจากการนําเสนอ

มาตรฐานที่คุรุสภากําหนด

เปนสําคัญ

รายงานในชั้นเรียน

2.3 แสดงออกถึงความสามารถใน

2.2 นําเสนอรายงาน

2.4 การสนทนากลุม

การบูรราการวิชาชีพครูตาม

2.3 อภิปราบกลุม

2.5 การสังเกตและบันทึก

มาตรฐานที่คุรุสภากําหนดกับวิชา
เฉพาะ

พฤติกรรม
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3 .ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

3.1 แสดงออกถึงความสามารถใน 3.1 การเรียนรูผานกระบวนการคิด 3.1 สังเกตพฤติกรรม
การคิดวิเคราะห สังเคราะห

เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะห คิด

ประเมินคา ในการนําความรูดาน

สังเคราะห คิดประเมินคา และคิด

วิชาชีพครูไปใชในการปฏิบัติงาน

อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน การ

3.2 คิดแสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสรางสรรค และ
พัฒนา นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน

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

3.2 ตรวจผลงาน
3.3 อภิปรายกลุม
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

4.1 แสดงออกถึงความสัมพันธที่ดี และ

4.1 เนนการปฏิสัมพันธระหวาง

4.1 สังเกตพฤติกรรม

มีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน

ผูเรียนกับผูเรียนผูเรียนกับผูสอนและ

4.2 ตรวจผลงาน

และชุมชน

ผูเรียนกับสังคม
4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช

4.2 เปดโอกาสใหผูเรียนผูรวมงาน
ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการ
เรียนรู

กระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรู
ทักษะความสัมพันธและความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่ ใน
สถานศึกษา เพื่อการเรียนรูและฝก
ปฏิบัติจริง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

5.1 แสดงออกถึงความสามารถใน 5.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน

1. สังเกตพฤติกรรม

การวิเคราะหขอมูล ขาวสารที่เปน รายวิชาตางๆ โดยใหผูเรียนมีการใช

2. ตรวจผลงาน

ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน

ภาษาเพื่อการสื่อสารในการ

เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนา

ติดตอสื่อสารระดับบุคคล กลุมคน

ผูเรียน

5.2 ฝกใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี

5.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู และงานที่รับผิดชอบ

สารสนเทศในการ แลกเปลี่ยนขอมูล
วิเคราะหสถานการณทั้งสถานการณจริง
และสถานการณจําลอง และนําเสนอ
การแกปญหาที่เหมาะสม
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมินผล

6.1 แสดงออกซึ่งความสามารถใน

6.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

การบูรณาการความรูดานวิชาชีพ

เนนการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน 2. ตรวจผลงาน

ครูไปใชในการจัดการเรียนรูเ พื่อ
พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ

1. สังเกตพฤติกรรม

6.2 การเรียนรูจากตนแบบ เชน
ผูสอน เพื่อน ครูประจําชั้น ครูผูชวย

6.2 แสดงออกซึ่งความสามารถใน

พี่เลี้ยง หรือครูตนแบบ

การออกแบบการจัดการเรียนรู
การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการ

สื่อการเรียนการ

ชั่วโมง

เรียนการสอน

สอน

ผูสอน

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

แหลงการเรียนรู

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

2. ขอตกลงเบื้องตนใน

สรุป

เรียน

สินธนา และ

การศึกษา

PowerPoint

คณะ

3. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ

ใบงาน

1. แนะนําเนื้อหารายวิชา/

4

วิจัยทางการศึกษา
2

การตั้งปญหาในการวิจัยและ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัย

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

8

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการ

สื่อการเรียนการ

ชั่วโมง

เรียนการสอน

สอน
PowerPoint

ผูสอน
คณะ

ใบงาน
รายงานการวิจัย
3

ตัวแปรและสมมติฐานในการ

4

วิจัย

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
4

ประชากรและกลุมตัวอยาง

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
5

เครื่องมือสําหรับการวิจัย

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
6-7

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย

8

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน

9

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการ

สื่อการเรียนการ

ชั่วโมง

เรียนการสอน

สอน

ผูสอน

8

สอบระหวางภาค

4

ทดสอบ

แบบทดสอบ

9

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
10-11 สถิติสําหรับการวิเคราะห

4

ขอมูล

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
12

การแปลความหมายและ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
13

การเขียนรายงานการวิจัย

4

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

สรุป

เรียน

สินธนา และ

PowerPoint

คณะ

ใบงาน
14

บรรยาย

เอกสาร

ผศ.ดร.

การนําผลการวิจัยไปใช

ทํากิจกรรมกลุม

ประกอบการ

ศุภลักษณ

ประโยชน

สรุป

เรียน

สินธนา และ

การประเมินผลงานวิจัยและ

4

10

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการ

สื่อการเรียนการ

ชั่วโมง

เรียนการสอน

สอน
PowerPoint

ผูสอน
คณะ

ใบงาน
15-16

8

นําเสนอผลการวิจัย

รายงานหนาชั้น

PowerPoint

เรียน

ผศ.ดร.
ศุภลักษณ
สินธนา และ
คณะ

สอบปลายภาค

17-18

ผศ.ดร.

ทดสอบ

ศุภลักษณ
สินธนาและ
คณะ
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมิน

2.1, 2.2, 2.3

การทดสอบยอย

8

20

3.1,3.2

การสอบปลายภาค

16

30

1.1, 1.2,1.3

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

50

2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2
4.1,4.2

ตรวจผลงาน
อภิปรายกลุม

5.1 , 5.2
6.1, 6.2

หมวดที่ 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 วัฒนายุ. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.กรุงเทพฯ: ธนพรการพิมพ, 2548.
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล. การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.
ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ. การออกแบบการวิจัย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543.
สมคิด พรมจุย การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฎิบัติ กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน, 2554
สุวัฒนา อุทัยรัตนและคณะ. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
สุวิมล

วองวาณิช. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, 2544.

อนุวัติ คูณแกว. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สูผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554.
และเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา หมวด (370.7)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินประสิทธิผลโดยแบบทดสอบระหวางภาคและปลายภาค ผลงานวิจัย
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- การทํากิจกรรมกลุม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ภาวะผูนํา และความมีจิตสาธารณะ
- การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธประเมินการสอน
- สังเกตความสนใจของผูเรียนระหวางเรียน การมีสวนรวมในระหวางเรียน
- ศึกษาผลงานผูเรียน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรูที่ไดรับ แนวทางการประยุกตใช และขอคิดเห็นตอการเรียนรู ผลงานของผูเรียน ผลสังเกตความ
สนใจของผูเรียนระหวางเรียน การมีสวนรวมในระหวางเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงในการสอนครั้งตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทดสอบเปนระยะๆ แกไข ปรับปรุง กํากับ ตลอดภาคเรียน
- ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่นๆ หรือผูสงคุณวุฒิ ที่
ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจขอสอบ
รายงาน วิธีใหคะแนนสอบ และการคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา
จากผลการประเมิน แนวทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาที่มาจาก
งานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ
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หมวดอื่นๆ
1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
Integrating research process or innovation to teaching and learning process
1.1 บูรณาการกับโครงการประเมินผล เรื่อง การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา
(ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต (โครงการตอเนื่อง ปที่ 5) โดยใหนักศึกษา
เขารวมเรียนรูเรื่องการสรางเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
Integrating academic services to teaching and learning process
2.1 โครงการการพัฒนาทักษะการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

