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รหัสวิชา 3513901 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) วิธีวิทยาการวิจัย
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Research Methodology

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าวิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย (Introduction to Research Methodology) รหั ส วิ ช า
3513901 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการจัดทางานวิจัย รวมถึง
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถ
นาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้
เอกสารรายละเอียดรายวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยปรับปรุงรูปแบบการสอน รูปแบบการส่งงาน การนาเสนอผลงานของผู้เรียน
ความตระหนักรู้ในเรื่องกระบวนการคิดและความรับผิดชอบของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางที่
สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
5
8
12
13
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3513901 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) วิธีวิทยาการวิจัย
(ภาษาอังกฤษ) Introduction to Research Methodology
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศานสันต์ รักแต่งาม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
14 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น
2) เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาให้ ผู้เรียนสามารถนาวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นไปใช้ในการดาเนินการ
วิจัยในงานเลขนุการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียนวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นไปใช้ใน
การวิเคราะห์ สิ่ งที่โ จทย์ กาหนดให้ สิ่ งที่โ จทย์ต้ องการทราบ ตลอดจนสามารถระบุคาตอบที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้
4) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น
5) เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้สอนมุ่งสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะการดาเนินการวิจัย โปรแกรมสาเร็จรูปในการปฏิบัติงาน
โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Problem based Learning เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2561

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิทยาการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนอ้างอิง
Basic knowledge of research methodology; writing research project; data analysis;
writing research proposal; writing research report; writing reference
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
12 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ไม่มี
90 ชั่วโมง
ภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่าน เว็บไซด์คณะ
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
 2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจและหรือทาง
การแพทย์ สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริย ธรรมในระหว่างเรียน มอบหมายงานเดี่ยวและกลุ่มเพื่อพิจารณาความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
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การสังเกตและพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในระหว่างการเรียน ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย และความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเข้าเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทางการแพทย์
 2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 3) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารธุ ร กิ จ ในด้ า นการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมิ นผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
 4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจรวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมใจ ศึกษากรณีตัวอย่าง การศึกษาโดยใช้ ปัญหา
เป็นฐาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนามาสรุปและ นาเสนอ รวมถึง
การฝึกปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
(2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย
(3) การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณีตัวอย่าง ตรวจผลงาน
(4) ประเมินจากการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเองเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้
อย่างเหมาะสม
 3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้ านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายให้ทางานกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เลือกประเด็นปัญหาการวิจัย และเขียนโครงการวิจัย
และดาเนินการวิจัยทุกขั้นตอนตามกระบวนการวิจัยจนแล้วเสร็จภายใต้คาปรึกษาของอาจารย์วิเคราะห์กรณี
ตัวอย่างจากบทความ หรือข่าว
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(2) นาเสนอและอภิปราย โครงการวิจัยของทุกกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทากรณีศึกษา และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(2) ทดสอบย่อย สอบปลายภาคด้วยการปฏิบัติ โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์
ความรู้ที่ศึกษาและสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ได้ศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของกลุ่ม
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของ
ทีม
 3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานกั บ ผู้อื่น และรับ ผิด ชอบในการเรีย นรู้ อย่า งต่อเนื่ องเพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชาและการประยุกต์ใช้ความรู้และการ
ร่วมกันอภิปรายหรือนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และการทากิจกรรมกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือนาเสนอ
งานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 2) สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
 3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียน ที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดาเนินงานเลขานุการทางการแพทย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(2) นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากงานที่ได้มอบหมายให้ และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1-2

- ปฐมนิเทศวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น
และสอบถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิ ธี
วิทยาการวิจัย
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย
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1. อาจารย์ ผู้ ส อนแนะน าตั ว และอธิ บ ายเนื้ อ หา 1) สื่อการสอน Power point
รายวิ ช า จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของรายวิ ช า
เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล แนะนาหนั งสื อ
แหล่งการเรียนรู้และ Website เพิ่มเติม
2. มอบหมายการค้นคว้ารายงานและการนาเสนอ
3. วิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมนักวิจัย และการ
สะท้อนคิด

1.1,1.4

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

4

1. บรรยายร่วมกับอภิปรายกลุ่ม
1) สื่อการสอน Power point
2. มอบหมายให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ก าหนดปั ญ หา และ 2) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย กาหนดตัวแปร และสมมติฐาน
การวิจัย

1.1,1.2,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
3

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 2 การก าหนดปั ญ หา และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ตั ว แปรและ
สมมติฐานการวิจัย

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
4

- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 3 การเลื อ กเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4

1. บรรยายร่วมกับอภิปราย
2. มอบหมายให้ทางานกลุ่มในการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัย

1) สื่อการสอน Power point
2) แบบฝึกหัดการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจัย

1.1,1.3,1.4,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

4

1. บรรยายร่วมกับอภิปราย
2. ให้นักศึกษาทางานกลุ่ม ฝึกออกแบบงานวิจัย
และออกแบบงานวิจัยของกลุ่ม

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.2

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม
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1.บรรยายร่วมกับอภิปรายและให้นักศึกษาศึกษา
1) สื่อการสอน Power point
เนื้อหา
2.ร่วมกันอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
3.ฝึกทดลองเขียนโครงร่างการวิจัย

1.1,1.2,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม
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- นาเสนอโครงร่างการวิจัยทุกกลุม่
1) สื่อการสอน Power point
1.บรรยายร่วมกับอภิปราย
2) แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2.ฝึกทดลองการเลือกและกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากโครงการวิจัยของกลุ่ม

1.1,1.3,1.4,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
5

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 4 การออกแบบการวิจัย

- Learning Outcome
6-7

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
8 -9

- หัวข้อการสอน
หน่ วยที่ 6 การเลื อ กกลุ่ ม ตั วอย่ า งและ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

- Learning Outcome
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
10 -11

- หัวข้อการสอน
หน่ วยที่ 7 เครื่ อ งมื อ วิจั ย การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล

8

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหา
1) สื่อการสอน Power point
2.กิจกรรมกลุ่ม สร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โครงการวิจัยของกลุม่

1.1,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

4

1.บรรยายและให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหา
2.ฝึกทดลองวิเคราะห์ข้อมูล

1.1,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
12

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผลข้อมูล
- Learning Outcome

1) สื่อการสอน Power point

นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
13

- หัวข้อการสอน
หน่ ว ยที่ 9 การสรุ ป ผลการวิ จั ย การ
อภิปรายผล และการเขียนรายงานการ
วิจัย

4

1.บรรยายร่วมกับอภิปรายโดยใช้รายงานการวิจัย
ประกอบ
2.ฝึกทดลองสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และ
การเขียนรายงานการวิจัย

1) สื่อการสอน Power point

1.1,1.3

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม
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-นาผลงานวิจัยทุกกลุม่
1) สื่อการสอน Power point
1.บรรยายโดยใช้วารสารและตัวอย่าง power point
ที่นาเสนอการวิจยั ประกอบ
2.ฝึกเขียนบทความวิจยั

1.1,1.5

อาจารย์
ศานสันต์
รักแต่งาม

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้
14 - 15

- หัวข้อการสอน
หน่วยที่ 10 การเผยแพร่งานวิจัย

- Learning Outcome
นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนผัง
ความคิด (Mind Map) ได้

หมายเหตุ : - กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16
30 %

พุทธิพิสัยทางการเรียน ความตั้งใจ
ความร่วมมือในกิจกรรมที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

การปฏิบัติงานกลุ่มทารายงาน และ
การนาเสนอรายงาน
- การเขียนโครงการวิจัย
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
- บทความวิจัย
- การนาเสนอ
การปฏิบัติงานเดี่ยว
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

50%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

(ระบุข้อ)
1

2

3

4

ข้อ 2
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)
ข้อ 1
1), 2), 3), 4)
ข้อ 4
1), 2), 3)
ข้อ 5
1), 2), 3), 4)
ข้อ 1
1), 2), 3), 4)
ข้อ 3
1), 2), 3)
ข้อ 5
1), 2), 3), 4)
ข้อ 2
1), 2), 3), 4)
ข้อ 1
1), 2), 3), 4)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ศานสันต์ รักแต่งาม. (2561). เอกสารประกอบการเรียนวิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร:
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2546). คู่มือการวิจัย: การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพ : จามจุรีโปรดักห์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือระเบียบวิธีวิจัย สถิติทั่วไป สถิติวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
- การสนทนาระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา การสนทนากั บ นั ก ศึ ก ษา และผลประเมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้ คะแนนจาก การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา การให้คะแนนนักศึก ษาโดย
อาจารย์ผู้สอน
- มีการทวนสอบโดยตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบที่เป็ นผู้ ท รงคุ ณวุฒิ ที่ ไม่ ใช่อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร หรือเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้
------------------------------
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