แบบฟอร์ มรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4003904 วิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (2-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2/ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
25 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั มี
ความสามารถในการใช้สถิติเพื่อการวิจยั สามารถประยุกต์คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการวิจยั มี ความ
เข้าใจสภาพและทิศทางของการวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อ ให้มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานทางด้า นระเบี ย บวิ ธีวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ เป็ นการเตรี ย มความพร้ อ มในการสร้ า ง
แนวความคิด และวิธีการสร้างนวัตกรรม และการแก้ไขปั ญหาอย่างมีระบบ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ยอด และใช้ในการดํารงชี วิตด้วยวิธีวิจยั โดยยึดหลักเหตุและผล และนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบการวิจยั การกําหนดปั ญหา
การวิจยั การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั การเลือกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เลื อกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําเสนอข้อมูล การรายงานผลการวิจยั และเผยแพร่ ผลงานวิจยั
รวมถึงการนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
สอนเสริ มตามความ ทําวิจยั ให้เสร็ จ 5 บท การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย 56 ชัว่ โมง
ต้องการของนักศึกษา ภายใน 1 ภาค
ต่อภาคการศึกษา
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
การศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
-อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งการเข้าพบให้นกั ศึกษาทราบในชั้นเรี ยน
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ ทุกวันจันทร์ต้ งั แต่เวลา
11.00 – 14.00 น. (โดยนักศึกษาที่ตอ้ งการขอคําปรึ กษาต้องนัดอาจารย์ก่อนเข้าพบ) หรื อหลังชัว่ โมงสอน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนมีความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมในทางวิชาการ ตระหนักถึงพันธกิจในการทําวิจยั มีความรู ้
พื้นฐานในสาขาที่ ทาํ วิจยั มีความรั บผิดชอบต่อสิ่ งที่ ทาํ วิจยั ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต ผูว้ ิจยั ต้อง
เคารพในศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ของมนุษย์ที่ใช้เป็ นตัวอย่างในการวิจยั มีอิสระทางความคิดและปราศจากอคติใน
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ทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจยั พึงนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ เคารพความคิดเห็นทางวิชาการ
ของบุคคลอื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
- ความตรงต่อเวลาในการส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
- การเขียนงานวิจยั มีการอ้างอิง และการเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง
- ความซื่อสัตย์ในการทํางานวิจยั และไม่คดั ลอกผลงานวิจยั ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
- มีความรู ้ ดา้ นระเบียบวิธีวิจยั เป็ นอย่างดี ในการออกแบบการวิจยั การกําหนดปั ญหาการวิจยั การ
กําหนดแนวคิดการวิจยั การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อ มู ล การนํา เสนอข้อ มู ล การรายงานผลการวิ จ ัย และเผยแพร่ ผ ลงานวิ จ ัย โดยผู เ้ รี ย นตระหนัก เห็ น
ความสําคัญของการวิจยั ในการนํามาใช้แก้ไขปั ญหา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย ทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยฟังสื่ อวิทยุการสอน
และการจัดทํางานวิจยั โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ทําให้นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู ้ ในลักษณะการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- Pre – Test และ Post – Test นํามาจัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อดูความเข้าใจของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- สอบปฏิบตั ิ และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ และหาข้อสรุ ปในปั ญหาที่นาํ มาทําวิจยั
และเข้าใจผลของงานที่ดาํ เนินการอย่างชัดเจน
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาโดยนํากระบวนการวิจยั มาใช้ และจัดทําวิจยั 5 บท
- อภิปรายกลุ่ม
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3.3 วิธีการประเมิน
- สอบปลายภาคโดยมีขอ้ สอบให้วิเคราะห์งานวิจยั โดยสามารถเขียนวัตถุประสงค์งานวิจยั กรอบ
แนวคิดการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้
- วัดผลจากงานวิจยั
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยการทํางานเป็ นกลุ่ม
- พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษาด้วยการทํางานเป็ นกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
- การให้ทาํ วิจยั 5 บท ซึ่งเป็ นภาคนิพนธ์กลุ่ม ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
- จัดประชุมกลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ให้นกั ศึกษาปรึ กษาและเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการจัดทําโครงการร่ วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- งานวิจยั 5 บท ประเมินตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจยั
- ประเมินจากการเข้าพบอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อขอเข้ารับการปรึ กษางานวิจยั โดยอาจารย์ผสู ้ อนจะสังเกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้เป็ นรายกลุ่มและรายบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t –
test และ ANOVA เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ และแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการวิจยั
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรี ยนรู ้การใช้โปรแกรมทางการคํานวณทางสถิติได้อย่าง
น้อย 1 โปรแกรม และนําเสนอผลงานวิจยั ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ได้
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสาร ได้แก่ทกั ษะการเขียน สามารถเขียนงานวิจยั ได้ถูกต้องตามแบบแผนที่
อาจารย์ผูส้ อนกําหนด สามารถเขียนการอ้างอิงและบรรณานุ กรมที่ผสู ้ อนกําหนดได้ถูกต้อง ทักษะการพูด
สามารถนําเสนอผลงานวิจยั ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ ทักษะการฟัง รู ้จกั การให้เกียรติผอู ้ ื่น และรู ้จกั กาลเทศะโดยนัง่
ฟั งอย่างตั้งใจทั้งในเวลาเรี ยน และการเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการนําเสนอผลงานการวิจยั ทักษะการอ่าน มี
การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมมาอย่างดี
- นําเสนอการสรุ ปผลวิจยั ด้วยโปรแกรมด้าน Multimedia
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5.2 วิธีการสอน
- สอนด้วยวิธีการบรรยาย
- สอนโดยให้นกั ศึกษาทดลองใช้โปรแกรมคํานวณทางสถิติ
- นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกเวลาเรี ยน โดยทําวิจยั 5 บท
- นักศึกษาศึกษาวีดิทศั น์สอนการใช้โปรแกรมมัลติมีเดียที่อาจารย์จดั ทําขึ้น
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานวิจยั
- ประเมินจากการสังเกต ในการเข้าพบเพื่อปรึ กษางานวิจยั
- ประเมินจากการนําเสนอผลงานวิจยั
- ประเมินจากการทดสอบการใช้โปรแกรม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนําแนวการสอนวิชาวิจยั ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2

3

บทที่ 1 การวิจยั ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ควาหมายของการวิจยั
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- ประเภทของการวิจยั
- ประโยชน์ของการวิจยั
บทที่ 2 กระบวนการวิจยั
- ขั้นตอนการในการวางแผน
ศึกษาการวิจยั

จน.
กิจกรรมการเรี ยนการ
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
สอน/สื่ อที่ใช้
4
-บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ์
-ถาม – ตอบ ข้อสงสัยใน
การเรี ยนการสอน
4
- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน
4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

6

4

5

6

7

8

บทที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
- ขั้นตอนในการทบทวน
วรรณกรรม
- พัฒนากรอบแนวคิดวิจยั
- การเขียนทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 4 การกําหนดปั ญหาในการ
วิจยั
- การกําหนดปั ญหาวิจยั
- แหล่งที่มาของปั ญหาวิจยั
- หลักเกณฑ์ในการเลือกปั ญหา
วิจยั
- ข้อควรคํานึงในการเลือกปั ญหา
วิจยั
บทที่ 5 ตัวแปรและระดับการวัด
ตัวแปร
- ชนิดของตัวแปร
- นิยามตัวแปร
- ระดับการวัดตัวแปร

4

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

บทที่ 6 สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน
- สมมติฐานการวิจยั
- สมมติฐานทางสถิติ
- แหล่งของสมมติฐาน
- ลักษณะที่ดีของสมมติฐาน
- ประโยชน์ของการตั้งสมมติฐาน
บทที่ 7 การกําหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง
- ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดี
- การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
- เงื่อนไขในการกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน
- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

7

9

10

11

12

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การสุ่ มตัวอย่าง
บทที่ 8 การใช้ภาษาและการเขียน
อ้างอิงในงานวิจยั
- การใช้ภาษาในงานวิจยั
- การใช้อญั ประภาษหรื ออัญพจน์
-การอ้างอิง
-บรรณานุกรม
-รู ปแบบของบรรณานุกรม
บทที่ 9 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติ
- ประเภทข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ
- สถิติพรรณนา
- ลักษณะการกระจายของข้อมูล
- สถิติอา้ งอิง
บทที่ 10 เครื่ องมือวิจยั
- แหล่งที่มาของข้อมูล
- ลักษณะงานของข้อมูลในการ
วิจยั ที่ดี
- เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
- หลักในการออกแบบสอบถาม
- บทคัดย่อ
- บรรณานุกรมและภาคผนวก
- รู ปแบบและวิธีการเขียนรายงาน
การวิจยั
- การใช้โปรแกรมในการ
คํานวณหาค่าสถิติ

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

4

- ทดสอบก่อนเรี ยน และ อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ทดสอบหลังเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการเรี ยนการสอน

4

- สาธิตการใช้โปรแกรม อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ในการคํานวณหาค่าสถิติ
- นักศึกษาทดลองปฏิบตั ิ
ตาม และสรุ ปผลจากการ
ทดลองการใช้โปรแกรม
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

8

13

- ทบทวนการใช้โปรแกรมในการ
คํานวณหาค่าสถิติ

4

14

-ทดสอบการใช้โปรแกรมในการ
คํานวณหาค่าสถิติเป็ นรายบุคคล
จัดกิจกรรมโครงการนําเสนอ
ผลงานวิจยั

4

15

16

สอบปลายภาค

4

- สาธิตการใช้โปรแกรม อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
ในการคํานวณหาค่าสถิติ
- นักศึกษาทดลองปฏิบตั ิ
ตาม และสรุ ปผลจากการ
ทดลองการใช้โปรแกรม
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
- ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ในการงานวิจยั

อ. จิตชิน จิตติสุขพงษ์

1.30

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู ้
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1, 1.2, 1.4, 2.1,
ทดสอบก่อนเรี ยน และ
3.1
หลังเรี ยน
สอบปลายภาค
2
5.1, 5.2, 5.4
การทดสอบการใช้
โปรแกรมคํานวณ
การจัดกิจกรรม
3
3,1, 3.2, 3.3, 3.4,
โครงการนําเสนอ
4.1, 4.4, 4.5, 4.6,
งานวิจยั
5.3
เล่มวิจยั และการ
นําเสนอผลงานวิจยั
4
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
การเข้ารับการปรึ กษา
2.1, 2.2
งานวิจยั

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1 – 12

สัดส่ วนของการประเมินผล

16
14

40%
10%

15

10%

10%

20%
ตามกําหนดนัด
หมาย

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จิตชิน จิตติสุขพงษ์. (2552). วิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชัฏ
สวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
บุญชม ศรี สะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ มหาสารคาม.
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุ งเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
Kumar, R. (2005). Research methodology: A step by step guide for beginners. 2nd ed.
London: Sage.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อนผ่านเว็บไซต์ สํานักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาในชั้นเรี ยน
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาวิจยั เทียบกับแบบประเมินผูส้ อนผ่านเว็บไซต์
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
-วิจยั ในชั้นเรี ยน
3. การปรับปรุ งการสอน
-ผูส้ อนได้ทาํ วิจยั ในชั้นเรี ยน เรื่ องพฤติกรรมการใช้สื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษาในรายวิชาวิจยั
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษานิ ยมใช้สื่อรายการวิทยุฟังในยามว่างเพื่อสาระและความบันเทิง อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ
การใช้สื่อรายการวิทยุเพื่อการศึกษาคือโน้ตบุ๊ก การเตรี ยมตัวสอบใช้สื่อรายการวิทยุฟังทําให้ลด
เวลาในการอ่านเอกสารประกอบการสอน การเรี ยนรู ้ และคิดหาเหตุผลใช้สื่อรายการวิทยุช่วย
ส่ งเสริ ม ให้รักการศึ กษาค้นคว้า ด้ว ยตนเอง ลักษณะการใช้สื่อรายการวิ ทยุเพื่ อการศึ กษาใช้สื่อ
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รายการวิทยุนิยมใช้ฟังหลังเรี ยน สถานที่ที่ใช้สื่อวิทยุเพื่อการศึกษาใช้ที่หอพัก/บ้าน ความบ่อยใน
การใช้สื่อในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ใช้เป็ นบางครั้ง ระยะเวลาที่ใช้สื่อในการฟังรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษาในแต่ละครั้ง ใช้ระยะเวลาระหว่าง 30 – 59 นาที ช่วงเวลาที่ใช้สื่อรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษาใช้สื่อในช่วงเวลาระหว่าง 18.01 – 24.00 น. ซึ่งการทราบถึงพฤติกรรมการใช้สื่อรายการ
วิทยุเพื่อการศึ กษาในรายวิชาวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาหลักสู ตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทําให้ทราบถึงพฤติ กรรมของผูใ้ ช้สื่อของ
นักศึกษา ว่ามีการตัดสิ นใจใช้สื่อด้วยตนเอง ชอบทํากิจกรรมเพียงลําพัง ไม่ชอบทําอะไรซํ้าซากจําเจ
และสนใจความบันเทิงมากกว่าเนื้ อหาสาระ ดังนั้นในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 ผูส้ อนจึง
กําหนดให้มีการใช้สื่อการสอนที่เป็ นรายการวิทยุฯเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายวิชาวิจยั ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยผูส้ อนได้จดั ทําเป็ นดีวีดีแจกให้กบั นักศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- พบว่านักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการทําวิจยั ได้ดีข้ ึน โดยพิจารณาจากรู ปเล่มการวิจยั การ
เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยน - หลังเรี ยน และเกรดในรายวิชาวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
ใช้วงจรเดมมิ่ง หรื อ PDCA มาทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- นําแนวการสอนซึ่ งถือว่าเป็ น Planning มาเป็ นหลัก และสอนให้ได้ตามแนวการสอนที่วางไว้
ถือว่าเป็ น Doing จากนัน่ ก็ทบทวนการสอนในทุก ๆ สัปดาห์ว่าได้สอนเป็ นไปตามแนวการสอน
หรื อไม่ ถือว่าเป็ นการ Checking และหากไม่เป็ นไปตามที่ ได้วางไว้ในแนวการสอนก็ทาํ การ
ปรับปรุ งแก้ไขที่แนวการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการสอนจริ งมากขึ้น แต่ถา้ หากเป็ นไปตาม
แนวการสอนที่ได้วางไว้ก็ให้กาํ หนดเป็ นแนวการสอนที่ถูกต้องเหมาะสําหรับใช้เป็ นแนวการสอน
ต่อไป ขั้นนี้ถือว่าเป็ น Action

