
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา        มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั  
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา                วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง  
                                                      คณะศึกษาศาสตร์  
                                                      หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา       GS ๕๐๐๗ ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 

๒. จ านวนหน่วยกติ          3(3-0-6) 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา     ดร. จกัรกฤษณ์ โพดาพล 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน     ภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี         ไม่มี 

๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้าม)ี      ไม่มี 

๘. สถานทีเ่รียน ห้อง กว้างรอบคอบ อาคาร 1  มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง 

๙. วนัทีจ่ดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
เพื่อให้นกัศึกษาเขา้ใจความหมายและลกัษณะของการวิจยั ประเภทของการวิจยั เทคนิคการวิจยัแบบต่าง ๆ ขั้นตอน 

กระบวนการและการออกแบบการวิจยัโดยเนน้การวิจยัทางการศึกษา การเขียนเคา้โครงหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ การสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอา้งอิงเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล ปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลและการ

เขียนรายงานการวจิยั การประเมิน การสงัเคราะห์และการน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 

๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
เป็นรายวชิาท่ีเนน้การเสริมสร้างความเป็นนกัวชิาการ การเป็นนกัวจิยั ศึกษาเช่ือมโยงกบัรายวชิาเชิงเทคนิคอ่ืนๆ เช่น 
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา การวจิยัทางการบริหารการศึกษา เพ่ือใหส้ามารถศึกษาต่อยอด การน าไปปฏิบติั  

หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวชิา  

               ความหมายและลกัษณะของการวิจยั ประเภทของการวิจยั เทคนิคการวิจยัแบบต่าง ๆ ขั้นตอน กระบวนการและ
การออกแบบการวิจัยโดยเน้นการวิจัยทางการศึกษา การเขียนเคา้โครงหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การสร้าง
เคร่ืองมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอา้งอิงเพ่ือการวเิคราะห์ขอ้มูล ปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวจิยั 
การประเมิน การสงัเคราะห์และการน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา  
                 Meanings, characteristics, and types of researches, research techniques, research methodology and design, 
thesis proposal writing, research instrumental producing, fundamental statistic and referential statistic for data analysis, 
data analysis and thesis report writing, evaluation, synthesis and application of thesis findings in education improvement  

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

48 ชัว่โมง - - 90 ชัว่โมง 

๓. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ใหค้  าปรึกษาและแนะน าทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ไม่จ ากดัเวลา 

 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดของ

หลกัสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหแ้สดงขอ้มูลต่อไปน้ี 
 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกบัความรู้ หรือทกัษะท่ีรายวชิามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา        
 ๒   ค าอธิบายเก่ียวกบัวธีิการสอนท่ีจะใชใ้นรายวชิาเพ่ือพฒันาความรู้ หรือทกัษะในขอ้  ๑  
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 ๓   วธีิการท่ีจะใชว้ดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาในรายวชิาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

เป็นคุณลกัษณะจากการเรียนรู้และปฏิบติัในรายวิชา เช่น ความมีวิสัยทศัน์ ความรอบรู้ ความเปิดเผยเปิดรับประสบการณ์ 
ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีปฏิภาณไหวพริบ ความรับผิดชอบ ความมีวินยั ความน่าเช่ือถือไวใ้จได ้ความมีพลงัต่ืนตวัมุ่ง
ความส าเร็จ ความเช่ือในศกัยภาพแห่งตน ความมีอารมณ์มัน่คง ความไวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน เคารพในสิทธิและความเห็น
ของผูอ่ื้น การมีทศันคติในทางบวก และยดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาการและทางวชิาชีพ เป็นตน้ 

   ๑.๒   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
เนน้หลกัการ Less us, More them ให้เป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

   ๑.๓  วธีิการประเมนิผล 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ทีจ่ะได้รับ  

1. ความหมายและลกัษณะของการวจิยั ประเภทของการวจิยั เทคนิคการวจิยัแบบต่าง ๆ  
2. ขั้นตอน กระบวนการและการออกแบบการวจิยัโดยเนน้การวจิยัทางการศึกษา 
3. การเขียนเคา้โครงหัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การสร้างเคร่ืองมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐานและสถิติอา้งอิงเพื่อการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 
4. ปฏิบติัการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขียนรายงานการวจิยั การประเมิน การสังเคราะห์และการน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อ

พฒันาการศึกษา 
       ๒.๒ วธีิการสอน 

 เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

 
๒.๓ วธีิการประเมนิผล 

พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 5) การสอบปลายภาค 
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๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) สามารถวพิากษว์จิารณ์ วเิคราะห์สงัเคราะห์ องคค์วามรู้ในรายวิชาท่ีสามารถน าไปสู่การบูรณาการกบัองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่
เดิมและองคค์วามรู้ใหม่ในรายวิชาท่ีสัมพนัธ์ น าเสนอเป็นองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์2) สามารถน าเสนอภูมิ
ปัญญาท่ีเป็นผลจากการศึกษาคน้ควา้และอา้งอิงอยา่งเป็นระบบใหเ้ป็นท่ียอมรับเพ่ือการปฏิบติัและการน าไปใชใ้นวงกวา้ง 
 

       ๓.๒  วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๓.๓  วธีิการประเมนิผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 5) การสอบปลายภาค 

๔.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
       ๔.๑   ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการพฒันา  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนกบักลุ่มเพ่ือนและผูส้อนทั้งกรณีการแสดงความเห็นหรือการปฏิบติังาน  ความ
เป็นมิตร ความเป็นผูน้ าและเป็นผูต้าม ความช่วยเหลือเก้ือกลู และมีทศันคติในทางบวกต่อกลุ่มเพ่ือนและผูส้อน ความ
รับผิดชอบต่อการพฒันาศกัยภาพตนเองและการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม ความรับผดิชอบในเร่ืองเวลาและเร่ืองคุณภาพของ
งานเพ่ือการเรียนรู้ทั้งของตนเองและกลุ่มเพ่ือน 

     ๔.๒   วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๔.๓   วธีิการประเมนิ 
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน  

๕.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
        ๕.๑   ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถใชส้ถิติประกอบการศึกษาคน้ควา้ การน าเสนอรายงาน และการแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นระบบและเช่ือถือได ้
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับศาสตร์ในสาขาวิชา 3) 
สามารถใช้อุปกรณ์การส่ือสารสมยัใหม่เพ่ือการติดต่อส่ือสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 4) 
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในรายวชิาไดอ้ยา่งหลากหลายและไดผ้ล 
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       ๕.๒  วธีิการสอน 
เนน้หลกัการ Less us, More them ใหเ้ป็น active learning โดยมอบหมายงานเพื่อศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติมในหัวขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ีก าหนด การน าเสนอผลการศึกษา การอภิปรายแสดงความเห็น การ
วพิากษว์จิารณ์ การวเิคราะห์สงัเคราะห์ และการสรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 

       ๕.๓  วธีิการประเมนิ  
พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบติังาน (assessment) ดงัน้ี 1) การเขา้ชั้นเรียน 2) คุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม และขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม 3) คุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา 4) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน*  
(ช่ัวโมง)  

กจิกรรมการเรียนการสอน           
และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และตกลงในเง่ือนไขกติกาการเรียน
การสอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

3 เนน้หลกัการ Less us, More 
them ใหเ้ป็น active 
learning โดยมอบหมายงาน
เพื่อศึกษาดว้ยตนเอง 
การศึกษาเป็นกลุ่ม และ
สืบคน้ขอ้มูลอา้งอิงเพ่ิมเติม
ในหวัขอ้ท่ีจะศึกษาหรือท่ี
ก าหนด การน าเสนอผล
การศึกษา การอภิปราย
แสดงความเห็น การ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ การ
วพิากษว์จิารณ์ และการ
สรุปผลการอภิปรายร่วมกนั 
โดยใชเ้อกสารประกอบการ
สอน ต ารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และอ่ืนๆ 
 
 
 

ดร. 
จกัรกฤษณ์ 
โพดาพล  

 
 
 
 
 
 
 

2 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการวจิยั 3 
3 ประเภทของการวจิยั 3 
4 ประเภทของการวจิยั 3 

5 การออกแบบการวจิยั 3 

6 การออกแบบการวจิยั 3 

7 การออกแบบการวจิยั 3 

8 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 

9 การเขียนเคา้โครงหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 3 

10 การเขียนเคา้โครงหวัขอ้วทิยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 3 

11 การสร้างเคร่ืองมือ 3 

12 การสร้างเคร่ืองมือ 3 

13 สถิติพ้ืนฐานและสถิติอา้งอิงเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 3 

14 การเขียนรายงานการวจิยั 3 

15 การน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อพฒันาการศึกษา 3 

16 สรุปบทเรียนและประเมนิผล 3 

๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรู้*  วธีิการประเมนิ**  สัปดาห์ทีป่ระเมนิ   
สัดส่วนของการ

ประเมนิ 
1-4 สงัเกตความรับผดิชอบและการเขา้ชั้นเรียน ทุกสปัดาห์ 10 

1-2-3-4-5 
ตรวจสอบคุณภาพของผลงานการศึกษาดว้ยตนเองและ
ขอ้มูลท่ีคน้ควา้เพ่ิมเติม  

ทุกสปัดาห์ 20 

1-2-3-4-5 สงัเกตคุณภาพการน าเสนอผลการศึกษา  ทุกสปัดาห์ 20 
1-2-3-4-5 สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  ทุกสปัดาห์ 20 

2-3-5 สอบปลายภาค สปัดาห์สุดทา้ย 30 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
จกัรกฤษณ์ โพดาพล. (2556). ระเบียบวิธีวิจยั. (เอกสารประกอบการสอน GS 5007 วิชาระเบียบวิธีวิจยั. เลย: มหาวิทยาลยั
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๒. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2546). ระเบียบวธีิการวจิยัทางสงัคมศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 12. กรุงเทพฯ. ส านกัพิมพส์ามลดา. 

 Charles Teddlie & Abbas Tasshakkori.(2009).  Foundations of Mixed Methods Research. Far East Square 
Singapore: Sage Publishing. 

Diana Ridley. (2008). The Literature Review: A Step by Step Guide for Students. 2nd ed. CA: SAGE 
Publishing. 

หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
บทความวจิยัในเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง. www.mbuslc.ac.th 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
แหล่งสืบค้นข้อมูลส านกัพมิพ์และวารสารต่างประเทศ  (แสดงไวใ้นเวบ็ไซดข์องสาขาวชิา) 
Rougledge_1         
Routledge_2          
Jossey-Bass            
Harvard Education Press               
Open University Press         
John Willey & Sons        
 
แหล่งสืบค้นข้อมูลส านกัพมิพ์และวารสารในประเทศ  (แสดงไวใ้นเวบ็ไซดข์องสาขาวชิา) 
ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      

http://www.routledge.com/
http://www.routledge.com/education/books/subjects/
http://www.routledge.com/education/books/subjects/
http://www.josseybass.com/WileyCDA/
http://www.hepg.org/main/hep/Index.html
http://www.mcgraw-hill.co.uk/openupusa/
http://as.wiley.com/WileyCDA/
http://www.chulabook.com/
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ส านกัพิมพซี์เอด็       
วฒันาพานิชส าราญราษฏร์  
ไทยวฒันาพานิช          
ส านกัพิมพอ์รุณอมัรินทร์          
วารสารทางสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
นกัศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ์ตามกรอบการประเมินการจดัการเรียน  การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของ สมศ. เม่ือส้ินสุดการเรียนรายวชิา สปัดาห์สุดทา้ยของการเรียน 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับผิดชอบการน าผลประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา และการประเมินตนเอง
ของอาจารย ์มาพิจารณาและใหข้อ้มูลแก่อาจารยผ์ูส้อน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา  

๓. การปรับปรุงการสอน 
1) กลไกการปรับปรุงการสอน ก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงมีหน้าท่ีในการน าผลการประเมินการ
สอนโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาพิจารณา สรุปขอ้มูลใหอ้าจารยผ์ูส้อนรับทราบ และน าผลไปพิจารณาในการปรับปรุงแกไ้ข
การจดัการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไป 2) กลไกการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัและคณะมี
การจดัการอบรมพฒันาอาจารยด์า้นการสอน เช่นการจดัเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม การสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ และการวจิยัในชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงอาจารยส์ามารถพฒันาตนเองและ
น าความรู้มาปรับปรุงการสอนไดต้ลอดเวลา 

๔. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 
1) การทบทวนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยเทียบเคียงกบัเกณฑห์รือมาตรฐานการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ส าหรับรายวชิา 2) การพิจารณาระดบัคะแนนท่ีอาจารยท์ าการประเมินผลและตดัเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑแ์ละมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลยั ด าเนินการในระดบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 3) การให้โอกาสนกัศึกษาในการตรวจสอบระดบั
คะแนน หากเห็นวา่ผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด รวมไปถึงการให้นกัศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนหากเห็นวา่
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือมีขอ้ผิดพลาดในการประเมิน 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
การน าผลการประเมินการสอนรายวชิา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจมีการปรับปรุงเน้ือหา
ให้เหมาะสม การปรับปรุงระยะเวลาท่ีใช้ในการสอนแต่ละหัวข้อ การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงเกณฑแ์ละวิธีการประเมนผลการเรียนของนกัศึกษา ทุกรอบระยะเวลาเม่ือส้ินสุดการสอนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา 
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