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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีลานชางคณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 

 
หมวดท่ี 1ขอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
GS 3007รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) 

2. จํานวนหนวยกิต   
3 (3-0-6) 3 หนวยกิต โดยอาจารยผูสอนบรรยาย 3 ช่ัวโมง ไมมีภาคปฏิบัติ นักศึกษาศึกษาดวยตนเองงไมนอยกวา 6 

ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ดร.สุรพล  พรมกุล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ชั้นปท่ี 1   สาขาวิชา รัฐศาสตรการปกครอง (ภาคพิเศษ) 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
 - ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)   
 - ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน    
อาคาร3 ป (อาคาร 100 ป พระธรรมวราลังการ หลวงปูศรีจันทร วัณณาโภ) หอง 231 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
22 กรกฎาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.จุดมุงหมายของรายวิชา 

1)รูความหมาย ลักษณะและประเภทของการวิจัย 

            2) เขาใจเทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ ได  

            3) เขาใจข้ันตอน กระบวนการ และการออกแบบการวิจัยโดยเนนการวิจัยทางรัฐศาสตรได 

            4) สามารถเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธท่ีถูกตองตามข้ันตอนและกระบวนการวิจัยได 

            5) สามารถสรางเครื่องมือในการทําวิจัยได 

            6) เขาใจสถิติพ้ืนฐานและสถิติอางอิงเพ่ือการวิเคราะหขอมูลได 

            7) ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมินได 

            8)สรางและนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาสังคมได 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการสอนใหสอดคลองกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งไดเสนอแนะไวในมคอ.5 ในภาค
การศึกษาท่ีผานมา และแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีไดเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงไวในมคอ. 7 ของปท่ีผานมา นําประเด็นขอเสนอแนะจากท้ังสองแหลงมาเปนแนวทางในการจัดทํา มคอ.3 ใหไดเน้ือหาท่ี
ทันสมัย ทันตอเหตุการณ งายตอความเขาใจ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

 1.คําอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย) 
ความความหมายและลักษณะของการวิจัย ประเภทของการวิจัย เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ ข้ันตอน กระบวนการและการออกแบบ

การวิจัยโดยเนนการวิจัยทางรัฐศาสตร  การเขียนเคาโครงหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  การสรางเครื่องมือ ศึกษาสถิติพ้ืนฐาน

และสถิติอางอิงเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน การสังเคราะหและ

การนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือการพัฒนาสังคม 

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
         Meanings, characteristics, and types of researches, research techniques, research methodology and 
design, thesis proposal writing, research instrumental producing, fundamental statistic and referential statistic 
for fata analysis, data analysis and thesis report writing evaluation, synthesis and application of thesis findings 
in education improvement. 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ช่ัวโมงตอ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 90ช่ัวโมงตอภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

   1)  อาจารย ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยผานชองทางตอไปน้ี โทรศัพท ไลน และอีเมล 
   2)  อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห วันละ 1 ช่ัวโมงในวันท่ีมีการ
เรียนการสอนในรายวิชา เวลา 14.30น.- 15.30 น. (เฉพาะรายท่ีตองการ)โดยติดประกาศตารางใหคําปรึกษาไวท่ีบอรดหนาหอง
บรรยายและบอรดประชาสัมพันธของวิทยาเขต อาจมีการบันทึกการใหคําปรึกษาและประเมินความพึงพอใจในการใหคําปรึกษา
หลังสิ้นภาคการศึกษาดวยตามท่ีเห็นสมควร 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 

1.มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
อาชีพ 
 

1.การไหวพระสวดมนตกอนเริ่ม
การเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝงให
นักศึกษามีความออนนอมความ
เคารพตอพระรัตนตรัยและครู
อาจารยและเพ่ือฝกจิตใหมีสมาธิ
ในการเรียน  
2.สรางกฎระเบียบเรื่องการแตง
กายถูกตองตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระ
สวดมนต 
2.สังเกตพฤติกรรมการแตงกาย
ถูกตองตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความ
พรอมเพียงในการเขารวมกิจกรรม 
 

 2. มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต และ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

1.การไหวพระสวดมนตและน่ัง
สมาธิกอนเริ่มการเรียนการสอน
เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีความ
ออนนอม แสดงความเคารพตอ
พระรัตนตรัยและครูอาจารยและ
เพ่ือฝกจิตใหมีสมาธิในการเรียน  
2.การเขาเรียนตรงเวลาและ สง
งานภายในเวลาท่ีกําหนด 
3.สรางกฎระเบียบเรื่องการแตง
กายถูกตองตามระเบียบและ
ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระ
สวดมนต  
2.ประเมินพฤติกรรมการเขาช้ัน
เรียนและการสงงานตรงตามเวลาท่ี
กําหนด 
3.ประเมินผลจากปริมาณการทุจริต
ในการสอบและการคัดลอกงาน
เพ่ือนและการอางอิงแหลงท่ีมาของ
ขอมูลเก่ียวกับเน้ือหาท่ีศึกษา 
4.สังเกตพฤติกรรมการแตงกาย
ถูกตองตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ี
เหมาะสม การมีวินัย และความ
พรอมเพียงในการเขารวมกิจกรรม 

 

 

3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจใน
ทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

1.การดูแลความสะอาดเรียบรอย
ภายในหองเรียนและนอก
หองเรียน 
2. การเขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบรอยภายในหองเรียน
และนอกหองเรียน 
2.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระ
สวดมนตและน่ังสมาธิ  
3.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมใน กิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัย   
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2. ด้านความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 

 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีสําคัญใน สาขาวิชา
รัฐศาสตรการปกครอง 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 
 
 

 

 

2. มีทักษะและประสบการณการ
เรียนรูในในสาขาวิชารัฐศาสตร
การปกครอง สามารถปฏิบัติงาน
ในสาขาวิชาชีพในสถานการณตาง 
ๆได 
 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 
 

 3. มีความรูความเขาใจใน
พัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองค
ความรูในสาขาวิชา 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 
การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 
 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม 
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

1. การสอนหลายรูปแบบ ไดแก 
การบรรยาย อภิปราย อธิบาย 
ถาม-ตอบ วิเคราะห สังเคราะห 
สรุปเน้ือหาสําคัญ การใช
กรณีศึกษา การสอนแบบรวมมือ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน 
การทําแบบฝกหัด การถาม-ตอบ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน การทํารายงาน การ
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การสอนแบบ นิรนัย การสอน
แบบอุปนัย การสัมภาษณ การ
นําเสนอ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหองเรียนและนอก
หองเรียน การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง และการเขียนรายงาน  
2. การทํางานเดี่ยวและกลุม 

นําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยว
และกลุม 

3. ด้านทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.สามารถคนหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
พัฒนาความรูและการแกปญหาทาง
วิชาการไดอยางสรางสรรค  
 

1.การสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือการมอบหมายให
นักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การวิเคราะห สังเคราะห 
การประยุกตใช การทํารายงาน 
และรายงานหนาช้ันเรียน 
 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 

 

 

2. สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่ม
สรางสรรค โดยใชความรูและ
ประสบการณของตนในการ
แกปญหาการทํางานได 

1.การสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือการมอบหมายให
นักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การวิเคราะห สังเคราะห 
การประยุกตใช การทํารายงาน 
และรายงานหนาช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 

 

 

3. สามารถวางแผนการทํางานและ
การบริหารจัดการงานได 

1.การสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ คือการมอบหมายให
นักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง การวิเคราะห สังเคราะห 
การประยุกตใช การทํารายงาน 
และรายงานหนาช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
เรียนรายวิชา โดยการตรวจงาน
มอบหมาย แบบฝกหัด การสรุป
เน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
การวิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน การ
รายงานหนาช้ันเรียน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
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2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 2.ตระหนักในความแตกตางหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 
2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองและอาชีพอยางตอเน่ือง 

1.กําหนดใหทํางานเปนกลุม
โดยใหหมุนเวียนการเปน
หัวหนากลุมแตละครั้ง และ
ผูรายงาน 
2. ใหคําแนะนําในการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอก 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การ
ทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขา
รวมกิจกิจกรรมตางๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยใน
การคิดวิเคราะหหรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานได 

1.กําหนดใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองผานระบบ E-
Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.กําหนดใหสงผลงาน หรือ
สรุปงานผาน Social 
Network หรือ Webboard
ของอาจารยผานระบบ 
Internet 

1.ประเมินผลการเรียนรูจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเองผาน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุป
งานผาน Social Network หรือ 
Webboardของอาจารยผานระบบ 
Internet ความถูกตองของผลงาน
ท่ีสง 

 2. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง 
การจัดเก็บและประมวลผ ลขอมูลและ
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชา ชีพ
ได 

1.กําหนดใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองผานระบบ        
E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.กําหนดใหสงผลงาน หรือ
สรุปงานผาน Social 
Network หรือ Webboard
ของอาจารยผานระบบ 
Internet 

1.ประเมินผลการเรียนรูจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเองผาน
ระบบ E-Learning หรือ Social 
Network ตางๆ ผานระบบ 
Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุป
งานผาน Social Network หรือ 
Webboardของอาจารยผานระบบ 
Internet ความถูกตองของผลงาน
ท่ีสง 

6. ด้านทักษะการดาํเนินชีวิตตามแนวพุทธ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความเขาใจในการใชหลักธรรมทาง 1.เนนใหรูการดําเนินชีวิตโดย 1.สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาแต
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พระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิต สอดแทรกหลักธรรมสําคัญ
ในพระไตรปฎกในเน้ือหาวิชา
ท่ีทําการบรรยายแตละครั้ง 
2. การสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือการมอบหมาย
ใหนักศึกษาทําการศึกษา
คนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การ
ประยุกตใช การทํารายงาน 
และรายงานหนาช้ันเรียน 
 

ละคน 
2. ทดสอบความเขาใจ โดยการให
นักศึกษาอธิบายหลักธรรมสําคัญใน
พระไตรปฎก 
 

 2. มีความ รูเทาทันสถานการณในโลก
ปจจุบัน และรูจักอุบายในการแกปญหา 

1. การเรียนรูจาก
สถานการณจริง โดยใหฝกสติ
รับสถานการณปจจุบัน 
2. สาธิตตัวอยางบุคคลสําคัญ
ในการใชหลักธรรมในการ
แกปญหา 
 

1.ประเมินจากการแสดงอารมณของ
นักศึกษาในปจจุบัน 
2. สัมภาษณนักศึกษาเปนรายบุคคล
และรายกลุม เพ่ือใหเห็นความ
แตกตางของนักศึกษาแตละคนและ
แตกลุม 

 3. มีความรูในการบริหารตน บริหารคน 
บริหารงาน อยางมีความสุข 

1. เนนการแสดงออกดวย
การชวยเหลือสาธารณะ โดย
การจัดกิจกรรม 
2. มอบหมายงานใหทําเปน
รายบุคคล และรายกลุม 

1. ประเมินจากความสามัคคีพรอม
เพรียงกันในการจัดกิจกรรม 
2. ประเมินผลจากรายงานท่ี

อาจารย์มอบหมายให้ทําแตล่ะ

บคุคลหรือแตล่ะกลุม่ 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ

การวิจัย 

- ความหมายของการวิจัย 

- ลักษณะของการวิจัย 

 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะนําบทเรียน/แผนการสอน/แนะนําวิธีการ
เรียนการสอน/ทําขอตกลงเก่ียวกับการเรียนการ
สอน/การประเมิน 

-แนะนํา Website ตางๆและชองทางการสื่อสาร 
การสงงานของอาจารยประจําวิชา เชน 
Facebookเปนตน 

-อาจารยบรรยายในหัวขอเรื่องความหมายของ
การวิจัย และลักษณะของการวิจัย 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

2 
 

บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
การวิจัย 

- ประเภทของการวิจัย 

3 - บรรยาย  
- อภิปรายในประเด็นสําคัญท่ีนําเสนอโดยการถาม
ตอบ 

- การวิเคราะห การสัมภาษณและ 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

- เทคนิคการวิจัยแบบตาง ๆ 

 

- การสรุปรวมกันจากเอกสารตํารา และ
PowerPoint ท่ีนําเสนอ 

 
3 บทท่ี 2 ขั้นตอนและ

กระบวนการการทําวิจัย 

- ข้ันตอนการทําวิธีวิจัย 

- กระบวนการในการทําวิจัย 

 

3 -บรรยายตามหัวขอ เพ่ือใหนักศึกษารูและเขาใจ
ในประเด็นตาม PowerPoint ท่ีนําเสนอ 

-นักศึกษาวิเคราะห วิจารณข้ันตอนและ
กระบวนการการทําวิจัย 

- ทําแบบฝกหัดทายบทสงในสัปดาหถัดไป เซ็น
กํากับการสงงานเพ่ือควบคุมการสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

4 
 

บทท่ี 2 ขั้นตอนและ

กระบวนการการทําวิจัย 

- การออกแบบการวิจัยทาง

รัฐศาสตร 

 
 

3 -อาจารยบรรยายตามหัวขอท่ีกําหนด โดยใช 
PowerPoint ในการนําเสนอ 

- วิเคราะห วิจารณการออกแบบการวิจัยทาง
รัฐศาสตร 

-มอบหมายใหนักศึกษาทุกคนศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายบทสงในสัปดาหถัดไป 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

5 
 

บทท่ี 3หลักการและวิธีการ
เขียนหัวขอวิจัย 
- หลักการและวิธีการเขียน
หัวขอวิทยานิพนธหรือสาร
นิพนธ 
-คําถามทายบท 

3 -อาจารยบรรยายตามหัวขอท่ีกําหนด โดยใช 
PowerPoint ในการนําเสนอ 

- วิเคราะหประเด็นสําคัญๆรวมกัน 
-มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกหัดทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

6 บทท่ี 3หลักการและวิธีการ
เขียนหัวขอวิจัย 
-- การเขียนเคาโครงหัวขอ

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 

3 -อาจารยเสนอขอมูลเน้ือหาเก่ียวกับหลักการและ
วิธีการเขียนหัวขอวิจัย โดยช้ีประเด็นใหนักศึกษา
ไดเห็นความสําคัญของการเขียนเคาโครงหัวขอ
การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

-ใหหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนแนวคิดและการ
วิเคราะหของตนในการเขียนเคาโครงหัวขอ
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

-สรุปผลการวิเคราะหรวมกัน 
- มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกหัดทายบท และ
นําเสนอในสัปดาหถัดไป 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

7 บทท่ี 4การสรางเคร่ืองมือวิจัย 
- การสรางเครื่องมือวิจัย 

- การออกแบบเครื่องมือวิจัย

ทางรัฐศาสตร 

-คําถามทายบท 

3 - บรรยาย โดยใช PowerPoint ในการนําเสนอ 
- นักศึกษารวมกันวิเคราะหหลักการสราง
เครื่องมือวิจัย 

- อภิปรายในประเด็นสําคัญในการสรางเครื่องมือ
วิจัย 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ

ดร.สุรพล 
พรมกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

คน 
-มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

8 สอบกลางภาค 3  ดร.สุรพล 
พรมกุล 

9 
 

บทท่ี 5การใชสถิติพ้ืนฐานเพ่ือ
การวิเคราะหขอมูล 
- การใชสถิติพ้ืนฐานเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล 

- การใชสถิติอางอิงเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล 

-คําถามทายบท 

3 - บรรยาย โดยใช PowerPoint ในการนําเสนอ 
- นักศึกษารวมกันวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานเพ่ือการ
วิเคราะหขอมูลในการทําวิจัย 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

-มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

10 
 

บทท่ี 5การใชสถิติพ้ืนฐานเพ่ือ
การวิเคราะหขอมูล 
- การปฏิบัติการวิเคราะหขอมูล 

3 - บรรยาย โดยใช PowerPoint ในการนําเสนอ 
- อภิปรายในประเด็นสําคัญในการใชสถิติพ้ืนฐาน
เพ่ือการวิเคราะหขอมูล 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

-มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

11 บทท่ี 5 หลักการเขียนรายงาน
การวิจัย 
- การเขียนรายงานการวิจัย 

3 - บรรยาย โดยใช PowerPoint ในการนําเสนอ 
- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

-มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 
 
 

12 บทท่ี 6การประเมินการวิจัย 
- การประเมินการวิจัย 

3 - อภิปรายในประเด็นสําคัญในการประเมินการ
วิจัย 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

- มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

13 
 

บทท่ี 7 การสังเคราะหการทํา
วิจัย 
- การสังเคราะหในการทําวิจัย 

3 - อภิปรายในประเด็นสําคัญในการสังเคราะหการ
ทําวิจัย 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

- มอบหมายใหทุกคนทําแบบฝกทายบทสงใน
สัปดาหถัดไป เซ็นกํากับการสงงานเพ่ือควบคุม
การสงท่ีตรงเวลา 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

14 บทท่ี 8วิธีการนําผลการวิจัยไป

ใช 

- วิธีการนําผลการวิจัยไปใช 

 

3 - อภิปรายในประเด็นสําคัญในการนําผลการวิจัย
ไปใช 

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
- สังเกตการณในการนําเสนอของนักศึกษาแตละ
คน 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

15 บทท่ี 8วิธีการนําผลการวิจัยไป

ใช 

- วิธีอภิปรายผลและการนํา

ผลการวิจัยไปใชในทางรัฐศาสตร 

3 - อภิปรายในประเด็นสําคัญในหลักธรรมสําคัญใน
พระอภิธรรมปฎกท่ีนําเสนอ  

- การถามตอบการวิเคราะห การสัมภาษณ 
- การสรุปรวมกัน 
 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

16 สรุปองคความรูรวมกัน 
 

3 -สรุปองคความรูรวมกัน 
-ถาม-ตอบ 
-สรุปคะแนนเก็บตลอดภาคการศึกษา 
 

ดร.สุรพล 
พรมกุล 

17 สอบปลายภาค 3 วัดผลประเมินผล 
ดร.สุรพล 
พรมกุล 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 
 

 

1.มีจิตสํานึกและตระหนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและอาชีพ 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระสวด
มนต 
2.สังเกตพฤติกรรมการแตงกายถูกตอง
ตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
การมีวินัย และความพรอมเพียงในการ

สัปดาหท่ี 1,7,11,15 

10 % 
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เขารวมกิจกรรม 
 2. มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 

และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 

1.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระสวด
มนต  
2.ประเมินพฤติกรรมการเขาช้ันเรียน
และการสงงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
3.ประเมินผลจากปริมาณการทุจริตใน
การสอบและการคัดลอกงานเพ่ือนและ
การอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูล
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีศึกษา 
4.สังเกตพฤติกรรมการแตงกายถูกตอง
ตามระเบียบและปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
การมีวินัย และความพรอมเพียงในการ
เขารวมกิจกรรม 

สัปดาหท่ี 1,7,11,15 

 

 

3.มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

1.สังเกตความตั้งใจในการดูแลความ
สะอาดเรียบรอยภายในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 
2.สังเกตความตั้งใจในการไหวพระสวด
มนตและน่ังสมาธิ  
3.สังเกตความเอาใจใส การเสียสละ 
การมีสวนรวมใน กิจกรรม ของ
มหาวิทยาลัย   

สัปดาหท่ี 1,7,11,15 

2. ความรู 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 

 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชา 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 

สัปดาห 8,17 

60 % 

 

 

2. มีทักษะและประสบการณการ
เรียนรูในสาขาวิชา สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ ได 
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 

สัปดาห 8,17 

 3. มีความรูความเขาใจในพัฒนาการ
ใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการแกปญหาและการ
ตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ

สัปดาห 8,17 
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ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 

 4. ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบขอเขียน การทํา
แบบฝกหัด การถาม-ตอบ การมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ทํารายงาน การนําเสนองาน  
2.ประเมินผลงานการทํางานเดี่ยวและ
กลุม 

สัปดาห 8,17 

3. ทักษะทางปญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 1.สามารถคนหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการ
พัฒนาความรูและการแกปญหาทาง
วิชาการไดอยางสรางสรรค  
 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 

สัปดาหท่ี 3-16 

10 % 
 

 

 

2. สามารถคิดวิเคราะหและริเริ่ม
สรางสรรค โดยใชความรูและ
ประสบการณของตนในการ
แกปญหาการทํางานได 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 

สัปดาหท่ี 3-16 

 

 

3. สามารถวางแผนการทํางานและ
การบริหารจัดการงานได 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียน
รายวิชา โดยการตรวจงานมอบหมาย 
แบบฝกหัด การสรุปเน้ือหา  
2. ประเมินผลงานจากการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน การรายงานหนาช้ัน
เรียน 
 
 

สัปดาหท่ี 3-16 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 1.มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุม 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี 3-16 

10 % 

 2.ตระหนักในความแตกตาง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี 3-16 

 

 

3.มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการ
ทํางานกลุม การทําแบบฝกหัด การทํา
รายงาน การรายงานหนาช้ัน  
2.ประเมินจากรายงานผลการเขารวม
กิจกิจกรรมตางๆภายในมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี 3-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนการ

ประเมิน 

 1. มีความสามารถในการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ได 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองผานระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ตางๆ ผานระบบ Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุปงาน
ผาน Social Network หรือ 
Webboardของอาจารยผานระบบ 
Internet 

สัปดาหท่ี 3-16 

10 % 
 2. มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรูดวยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูลและ
การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาได 

1.ประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษา
คนควาดวยตนเองผานระบบ E-
Learning หรือ Social Network 
ตางๆ ผานระบบ Internet  
2.ประเมินจากสงผลงาน หรือสรุปงาน
ผาน Social Network หรือ 
Webboardของอาจารยผานระบบ 
Internet 

สัปดาหท่ี 3-16 

 

6. ด้านทักษะการดาํเนินชีวิตตามแนวพุทธ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความเขาใจในการใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาในการดําเนิน

1.เนนใหรูการดําเนินชีวิตโดย
สอดแทรกหลักธรรมสําคัญใน

1.สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
แตละคน 
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ชีวิต พระไตรปฎกในเน้ือหาวิชาท่ีทําการ
บรรยายแตละครั้ง 
2. การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
คือการมอบหมายใหนักศึกษา
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
วิเคราะห สังเคราะห การประยุกตใช 
การทํารายงาน และรายงานหนาช้ัน
เรียน 
 

2. ทดสอบความเขาใจ โดยการ
ใหนักศึกษาอธิบายหลักธรรม
สําคัญในพระไตรปฎก 
 

 2. มีความรูเทาทันสถานการณในโลก
ปจจุบัน และรูจักอุบายในการ
แกปญหา 

1. การเรียนรูจากสถานการณจริง 
โดยใหฝกสติรับสถานการณปจจุบัน 
2. สาธิตตัวอยางบุคคลสําคัญในการ
ใชหลักธรรมในการแกปญหา 
 

1.ประเมินจาก การแสดงอารมณ
ของนักศึกษาในปจจุบัน 
2. สัมภาษณนักศึกษาเปน
รายบุคคลและรายกลุม เพ่ือให
เห็นความแตกตางของนักศึกษา
แตละคนและแตกลุม 

 3. มีความรูในการบริหารตน บริหาร
คน บริหารงาน อยางมีความสุข 

1. เนนการแสดงออกดวยการ
ชวยเหลือสาธารณะ โดยการจัด
กิจกรรม 
2. มอบหมายงานใหทําเปน
รายบุคคล และรายกลุม 

1. ประเมินจากความสามัคคี
พรอมเพรียงกันในการจัด
กิจกรรม 
2. ประเมินผลจากรายงานท่ี

อาจารย์มอบหมายให้ทําแตล่ะ

บคุคลหรือแตล่ะกลุม่ 

 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
บุญมี  พันธุไทย. 2548. ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบ้ืองตน.กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะ  
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
กัลยา  วานิชยบัญชา.2546. การใช SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะ 
             พานิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
วิเชียร   เหตุสิงห. 2534. คูมือการวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหนคร. 
สมหวัง   พธิยานุวัฒน. 2524. การวิจัยเชิงบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : เจริญผล. 
สุภางค   จันทวานิช. 2537. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจัดทําโดยอาจารยและนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดดังน้ี 

1) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
2) อาจารยผูสอนไดสรางเพจบน Facebook เพ่ือใหนักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามท่ีผูสอนหรือคณะกรรมการหลักสูตรสรางข้ึน 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะทอนการจัดการเรียนการสอน 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

1) ผลจากการสังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
นําผลการประเมินในขอ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังน้ี 

1) นําผลประเมินท่ีไดมาวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตอไป 
2) นําขอบกพรอง ขอควรปรับปรุงและขอเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผูสอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนตอไป 
3) ทําวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก
การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

1) การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ 
ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 

2) มีการตั้งคณะกรรมการหลักสูตรในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
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วิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึนดังน้ี 
1) จัดทํารายงานการทวนสอบจากผลการประเมินขอ 1 และ 2 แลวนํามาประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน

ระหวางผูสอนในสาขาวิชาเดียวกันเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2) ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 
 
 

ลงช่ือ...............................................ผูจัดทํา 
(ดร.สุรพลพรมกุล) 

วันท่ี 22กรกฎาคม 2558 
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