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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
SO 2007 ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research Methodology) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (3-0-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไม่มีปฏบิัติ  นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองไมน่้อยกว่า 6 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาศึกษาทั่วไป  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชัน้ปทีี ่4   สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
อาคารเรยีน 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรลี้านช้าง ห้อง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      25 สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) นักศึกษาทราบถึงวิธีการต่าง ๆในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2) เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจลักษณะส าคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3) เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจสถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสังคม 
4) เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้การท าวิจัย ตั้งแต่การตั้งปัญหา แนวคิดและสมมติฐานการสุ่มตัวอย่างประมวลและ

วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยและประเมินผล 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ในมคอ.5 
ในภาคการศึกษาทีผ่่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ได้เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงไว้ในมคอ. 7 ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเป็นแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้
เนื้อหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์ง่ายต่อความเข้าใจ โดยการศึกษาใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning)  นักศึกษาจะ
ได้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานจริง จากสถานการณจ์ริง 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
          ศึกษาถึงวิธีการต่างๆในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้พิจารณาถึงลักษณะส าคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตลอดจนศึกษาสถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสังคมซึ่งรวมถึงการตั้งปัญหา แนวคิดและสมมติฐานการสุ่มตัวอย่าง
ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการวิจัยและประเมินผล 
          To study various methods of seeking for knowledge, and to consider the important nature of 
quantitative and qualitative research methodologies including fundamental statistics as a basic of social 
research study including formulating  problems, idea and hypothesis, random sampling, compilation and data 
analysis, and to propose report results of a study and evaluation. 
           
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

ไม่ม ี การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  
 
 
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

   1)  อาจารย์ ประกาศใหค้ าปรึกษาใน http://www.facebook.com/chakgrit podapol ของอาจารย์  
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ วันละ 1 ช่ัวโมงในวันศุกร์ 
เวลา 11.30น.- 12.30 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ) ติดประกาศตารางให้ค าปรึกษาไว้ท่ีบอรด์หน้าห้องอาจารยผ์ู้สอนและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจมีการบันทึกการให้ค าปรึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาหลังสิ้นภาค
การศึกษาด้วยตามที่เห็นสมควร 

http://www.facebook.com/chakgrit
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 (๑) มีจิตส านึกและตระหนัก
ศึกษาในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณทางอาชีพ 

- จรรยาบรรณนักวิจัย - การสังเกตพฤติกรรม  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

- การประเมินจากงาน  

 (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย์
สุจรติ และรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม 

- ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแตล่ะวัน 

- ช้ีแจงการลา การขาดในแตล่ะครั้ง 

- ช้ีแจงคุณธรรม จรยิธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
เช่น หลักสาราณยิธรรม ๖ 

- การเข้าเรียน และตรงต่อเวลา 
ร้อยละ ๘๐ 

- ประเมินด้วยการเช็คเวลาจาก
บัญชีเรียกช่ือ 

- สังเกตจากการท างานร่วมกันใน
ห้องเรียน 

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๒) มีทักษะและประสบการณ์การ

เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆ ได ้
 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive) -- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
- การระดมสมอง (Brain 
storming)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน  

 (๓) มีความรูค้วามเข้าใจใน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชา 
 

- การบรรยาย  
- การอภิปราย 
- การสอนโดยใช้การอุปนยั 
(Inductive)  
- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction)  
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  

- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
- การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน 
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- การระดมสมอง (Brain 
storming) 

 (๔) ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

- การใช้กรณีศึกษา  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-based instruction) 

- การประเมินรายงาน/โครงงาน  
- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๑) สามารถค้นหา ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา ทาง
วิชาการได้อย่างสร้างสรรค ์

- ให้นักศึกษาค้นคว้ามูลจาก
หนังสือในห้องสมุด  
- ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
รายวิชา 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 (๒) สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได ้

- ให้นักศึกษาก าหนดและอธิบาย
ปัญหารอบ ๆ ตัว ด้วยผลการวจิัย
ที่ค้นคว้า 

- การสังเกตพฤติกรรม  
- การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 (๓) สามารถวางแผนการท างาน
และการบริหารจัดการงานได ้

- การวางแผนวิจัยตามตารางแก
รนท์ชาร์ท  

- การประเมินใบงาน 
- การประเมินรายงาน/โครงงาน 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 (๑) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริม่
ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  

- การระดมสมอง (Brain storming)  

- การสังเกตพฤติกรรม  

 (๓) มีความสมัพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน 
เป็นผู้น าและผู้ตามทีม่ีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ท้ังด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
learning)  

- การระดมสมอง (Brain storming) 3. การ
สะท้อความคดิ (Reflective thinking) 4. 
การระดมสมอง (Brain storming) 5. 
กิจกรรม  

- การสังเกตพฤติกรรม  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 
 (๑) มีความสามารถในการใช้

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
- ขั้นตอนการวิจัย 
- การวิเคราะห์ข้อมูล 

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
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คณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานได ้

- การอภิปรายผล  

 (๒) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพือ่
ประโยชน์ในการศึกษาได ้

- การวิเคราะห์ข้อมูล 
- การน าเสนอ  

- การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 (๓) มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผลข้อมลูและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

- การสืบค้นแหล่งข้อมูล  - การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

ช้ีแจง ท าความเข้าใจ และตกลง
ในเงื่อนไขกติกาการเรียนการ
สอน รวมทั้งมอบหมายงาน 

3 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/แนะน าวิธีการ
เรียนการสอน/ท าข้อตกลงเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอน/การประเมิน 

-แนะน า Website ต่างๆ และช่องทางการสื่อสาร 
การส่งงานของอาจารย์ประจ าวิชา เช่น 
Facebook เป็นต้น  

  

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

2 
 

ความหมายของการวิจยั  3 - บรรยายด้วย power point  
- แบ่งกลุ่มมอบหมายงานค้นควา้เกี่ยวกับกระบวน
ทัศน์การวิจัย  

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 
 

3 วิธีเลือกประเด็นปญัหาเพื่อวิจัย 3 - นักศึกษาน าเสนอข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์การวิจยั ท้ังเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และเชิงผสมผสาน 

-สรุป 
 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

4 
 

วิธีเลือกประเด็นปญัหาเพื่อวิจัย 3 - บรรยายด้วย power point 
-ค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

 

5 
 

ระเบียบวิธีวิจยั  3 - นักศึกษาน าเสนอหัวข้อการวิจัยที่สืบค้นมา 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

6 ระเบียบวิธีวิจยั 3 
 

 

-บรรยายด้วย power point  
-นักศึกษาแบ่งตามกลุ่มที่ก าหนดไว้ เพื่อก าหนด
ปัญหาการวิจยั และน าเสนอ 

- อภิปราย 
-สรุปผล 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 

7 ระเบียบวิธีวิจยั  3 -บรรยายด้วย power point 
- นักศึกษาน าเสนอความเป็นมาของปัญหาของแต่
ละกลุม่ 

 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

8 สรุปบทเรียนและประเมินผล 3 -บรรยายด้วย power point 
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล น าเสนอความก้าวหน้า
ทาง Facebook 

- ท าใบงาน การเขียนสมมตุิฐาน วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์การวิจยั 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

9 
 

การสุ่มตัวอย่าง 3 -บรรยายด้วย power point  
-ให้นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล 
-สรุปผลการวเิคราะห์ร่วมกัน 
-น าเสนอความก้าวหน้าทาง Facebook 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

10 
 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  3 -บรรยายด้วย power point 
-นักศึกษาน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามที่ได ้

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

11 การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

3 -บรรยายด้วย power point  
-นักศึกษาท าการเขียนข้อสรุปผลการวิจัย 
- น าเสนอความก้าวหน้า 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

12 การใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

3 -บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

13 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 3 บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

14 สรุปผลวิจัย 3 บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

15 วิธีน าเสนอผลงานวิจัย 3  -บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

16 สรุปบทเรียนและประเมินผล 4 -น าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ 
 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 2. มีจิตส านึกและตระหนักศึกษา

ในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
ทางอาชีพ 

 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

10 % 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจรติ 

และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 2. มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆ ได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
 3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16 

30 % 
 3. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ

ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนยีม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. การประเมินผลทดสอบ 

สัปดาห์ 2-16 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาความรู้และการแก้ปญัหา 
ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค ์

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้ เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 
 

 2. สามารถคดิวิเคราะห์และรเิริม่
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนในการ
แก้ปัญหาการท างานได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 
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 3. สามารถวางแผนการท างานและ
การบริหารจัดการงานได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีภาวะผู้น า มีความคดิริเริ่มใน
การวิเคราะห์ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 
 3. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เปน็

ผู้น าและผูต้ามที่มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงาน
ได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. ) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและ
การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพือ่
ประโยชน์ในการศึกษาได ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มคีวามสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมลู
สารสนเทศ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเป็นกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556). ระเบียบวิธีวิจัย. เลย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาสาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลยั (เอกสารประกอบการสอน) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารต่างประเทศ  (แสดงไว้ในเว็บไซด์ของสาขาวิชา) 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารในประเทศ  (แสดงไว้ในเวบ็ไซด์ของสาขาวิชา) 
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย   
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    http://www.mbuslc.ac.th/บทความวิชาการ 

3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
    http://tdc.thailis.or.th/  
     
 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดด้ังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
2) อาจารยผ์ู้สอนได้สร้างเพจบน Facebook เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีผู่้สอนหรือคณะกรรมการหลักสตูรสรา้งขึ้น 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
    น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินที่ไดม้าวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhismhistory.php


 
11 มคอ. 3 SO 2007 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา    
1) การประมวลความรู้ขั้นตอนการวิจยัโดยอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิระดบับณัฑิตศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา     
1) การประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี  

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                         (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) 

                                      วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
 


