รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2513709
ระเบียบวิธีวิจยั ทางจิตวิทยา
(Research Methods in Psychology)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้ อหา บังคับเรี ยน
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
กันยายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจยั ทางด้านจิตวิทยา
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิจยั ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถดําเนิ นการศึกษาค้นคว้าเพื่อทําการวิจยั โดยใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีต่างๆ
ในการค้นคว้าข้อมูลและดําเนิ นการวิจยั ในด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้อย่างมี
ระเบียบแบบแผน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจยั ทางจิตวิทยา แนวทางการเขียนโครงร่ างการวิจยั การออกแบบการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรม การสุ่ ม ตั ว อย่า ง การสร้ า งเครื่ องมื อ สํา หรั บ การวิ จ ัย ทางจิ ต วิ ท ยา ได้แ ก่
แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถามเชิงทัศนคติ และแบบสํารวจบุคลิกภาพ การวัดและคุณภาพการวัด
ของเครื่ องมือในประเด็น ของความเชื่ อมัน่ และความเที่ ยงตรง การเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางการ
เขียนผลงานวิจยั ทางจิตวิทยา โดยมุ่งเน้นให้มีการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจริ ง
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณี มี
เหตุจาํ เป็ น

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการ
ดําเนิ นการวิจยั ไม่ต่าํ
กว่า 2 ชัว่ โมง / สัปดาห์

การศึกษาด้ วยตนเอง
นักศึกษาดําเนินศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศเวลาการให้คาํ ปรึ กษาผ่านทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริ หารการศึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มคี วามฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงการเคารพในสิทธิของผูอ้ ื่น มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ได้โดยสันติวิธี
- เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นที่สนใจ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาของวิชา
- บรรยายให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบตั ิในดําเนินการศึกษาวิจยั
1.3 วิธีการประเมินผล
- ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาในการนัดหมาย และการส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่นาํ มาทํารายงานการวิจยั ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินจากความพยายามในการศึกษาค้นคว้า เพือ่ การนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย
และประเมินจากการสอบระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจยั ทางจิตวิทยา แนวทางการเขียนโครงร่ างการวิจยั การออกแบบ
การวิจยั ขั้นตอนในการดําเนิ นการวิจยั การหาปัญหาในการวิจยั จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ในการศึกษา การ
กําหนดขอบเขตในการวิ จยั การสุ่ มกลุ่มตัว อย่าง การตั้งสมมติฐานการวิจยั การนิ ยามศัพท์เฉพาะ การ
สืบค้นเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม รู ปแบบและวิธีการดําเนินการวิจยั การสร้างเครื่ องมือสําหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ทางจิตวิทยา ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบสอบถามเชิ งทัศนคติ
และแบบสํารวจบุคลิกภาพ การวัดและคุณภาพการวัดของเครื่ องมือในประเด็นของความเชื่อมัน่ และความ
เที่ยงตรง การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตที่ใช้ในการวิจยั การนําเสนอผลการวิจยั และ
การอภิปรายผลการวิจ ัย และแนวทางการเขี ยนผลงานวิจยั ทางจิต วิทยา โดยมุ่งเน้นให้มีการทําวิจยั เชิ ง
ปฏิบตั ิการจริ ง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ร่ วมกับอภิปราย
การทํางานกลุ่ม
การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.3 วิธีการประเมินผล
การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
การทําแบบฝึ กปฏิบตั ิ
การนําเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า
สอบปลายภาคด้วยข้อสอบแบบปรนัย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และนําผลที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
- เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
- การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ในการประเมินผลและการอภิปรายผลการวิจยั ที่ศกึ ษา
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3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากผลงานการศึกษา ค้นคว้า และนําเสนอผลงาน
- พฤติกรรมการปรึ กษา และการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- การประเมินจากการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันและกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
งานวิจยั
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- บรรยายและอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
- ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศึกษาที่มีผศู้ ึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจากรายงาน
การวิจยั และวิทยานิ พนธ์
- จัดกิจกรรมโดยเน้นให้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง
- สอนให้นกั ศึกษารู ้จกั การรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึ กการทํางานและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรี ยน
- ประเมินจากการสอบข้อเขียน การทํารายงาน การทําแบบฝึ ก และการนําเสนองาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสาร การพูด การฟัง การเขียน นําเสนอผ่านรายงานการวิจยั ในหัวข้อที่
นักศึกษาสนใจ
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
- พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและแหล่งข้อมูลต่างๆ
- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่นการส่งงานทาง e-mail
- ทักษะการนําเสนอรายงานโดยใช้เครื่ องมือและรู ปแบบที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ และจัดทํา
รายงานการวิจยั ด้วยวิธีการและเครื่ องมือที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานการวิจยั วิธีการนําเสนอ และรู ปแบบในการนําเสนอ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

1. อธิบายและชี้แจงรู ปแบบการ
จัดการสอน การวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยน ตอบข้อ
ซักถามของนักศึกษา
2. อธิบายความสําคัญของ
รายวิชา สรุ ปความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาอื่น ๆ ที่
นักศึกษาได้ศึกษามาแล้ว
1. ความหมาย ความสําคัญ และ
ประโยชน์ของการวิจยั
วิวฒั นาการในเรื่ องการแสวงหา
ความจริ ง และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ กบั การศึกษาวิจยั
ทางจิตวิทยา
2. อธิบายการจําแนกประเภท
และขั้นตอนในการวิจยั
3. อธิบายมโนทัศน์พ้ืนฐาน
สําหรับการวิจยั ได้แก่ ตัวแปร,
มาตรการวัด, สมมติฐาน,
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ปัญหาในการวิจยั , การ
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่
ตั้งขึ้น, สมมติฐานของการวิจยั ,
ขอบเขตของปัญหา และคําจํากัด
ความของศัพท์เฉพาะ
2. การออกแบบงานวิจยั , เกณฑ์
ในการพิจารณาประสิ ทธิภาพ
ของการออกแบบวิจยั ได้แก่

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

1

แนะนํารายวิชา สรุ ปขอบเขต
เนื้อหาและรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล

3

2

เนื้อหาส่ วนที่ 1 : ความรู ้
พื้นฐานและมโนทัศน์พ้ืนฐาน
สําหรับการวิจยั

3

3

เนื้อหาส่ วนที่ 2 : การตั้ง
ปัญหาและการออกแบบ
งานวิจยั

3

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์
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4

เนื้อหาส่ วนที่ 3 : การอ่านผล
วิจยั และฝึ กเขียนโครงร่ างการ
วิจยั

3

5

เนื้อหาส่ วนที่ 4 : เครื่ องมือ
สําหรับการวิจยั ทางจิตวิทยา

3

6

เนื้อหาส่ วนที่ 4 : เครื่ องมือ
สําหรับการวิจยั ทางจิตวิทยา

3

7

เนื้อหาส่ วนที่ 5 : การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

3

8

เนื้อหาส่ วนที่ 6 : สถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา

3

แบบวิจยั ก่อนจะมีแบบวิจยั แบบ
ทดลอง, แบบวิจยั แบบทดลอง
และแบบวิจยั กึ่งทดลอง
1. หลักทัว่ ไปในการทบทวน
วรรณกรรม การอ่านงานวิจยั
และฝึ กเขียนโครงร่ างการวิจยั
2. หัวข้อในโครงร่ างหรื อแผน
งานวิจยั , ตัวอย่างโครงร่ างการ
วิจยั และข้อคํานึงถึงในการเขียน
โครงร่ างการวิจยั ได้แก่ ความ
เป็ นมา, ความสําคัญของปัญหา,
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ,
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. ความหมาย ความสําคัญ
และวิวฒั นาการของการวัดทาง
จิตวิทยาและเครื่ องมือสําหรับ
การวิจยั ทางจิตวิทยา
2.การวัดทางจิตวิทยาและ
เครื่ องมือสําหรับการวิจยั ทาง
จิตวิทยาแบบต่างๆ
1. การสร้างเครื่ องมือสําหรับ
การวิจยั ทางจิตวิทยา
2. คุณภาพการวัดของเครื่ องมือ
สําหรับการวิจยั ทางจิตวิทยา
1. ความหมายและประเภทของ
ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจยั
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ การสังเกต, การสัมภาษณ์,
การใช้แบบสอบถาม และการใช้
แบบทดสอบ
1. ความหมาย ประเภท และ
วิธีการทางสถิติ
2. การสรุ ปลักษณะของข้อมูล
ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน
3. การกําหนดระดับนัยสําคัญ

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์
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เนื้อหาส่ วนที่ 6 : สถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา

3

10

เนื้อหาส่ วนที่ 6 : สถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา

3

11

เนื้อหาส่ วนที่ 6 : สถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา

3

12

เนื้อหาส่ วนที่ 6 : สถิติ
เบื้องต้นที่ใช้ในการวิจยั ทาง
จิตวิทยา
เนื้อหาส่ วนที่ 6 : การเขียน
รายงาน การนําเสนอข้อมูล
และการเสนอผลงานวิจยั

3

13

3

1. ชนิดของการประมาณค่า
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, สัดส่วน, ค่า
แปรปรวนของประชากร
2. ความหมาย หลักการ ประเภท
การตั้งสมมติฐานทางสถิติ การ
ทดสอบสมมติฐาน และความ
ผิดพลาดในการทดสอบ
สมมติฐาน
1. การวิเคราะห์ความแปรปรวน,
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบมีปัจจัยเดียว, ความสัมพันธ์
ระหว่างสถิติทดสอบ “ F ”
และ “ t ”
2. ลักษณะของข้อมูลที่อยูใ่ นรู ป
ความถี่, การทดสอบสมมติฐาน
สําหรับข้อมูลที่จาํ แนกทางเดียว
และสองทาง
1. การวิเคราะห์ความถดถอย
2. การประมาณค่าพารามิเตอร์
3. การประมาณค่าเฉลี่ย Y แบบ
ช่วงเมื่อกําหนดค่า X
4.ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
1.อธิบายและฝึ กปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
SPSS for Windows
1. การนําเสนอข้อมูลแบบอย่าง
ไม่เป็ นแบบแผน และการ
นําเสนอข้อมูลแบบอย่างเป็ น
แบบแผน
2. การรายงานผลการวิจยั ใน 3
ส่ วนได้แก่ ส่ วนนํา, ส่วนเนื้อหา
และส่ วนอ้างอิง
3. การเสนอผลการวิจยั ได้แก่
วัตถุประสงค์, รู ปแบบ, แนวคิด,
ภาษาที่ใช้ และเนื้อหาของการ
เสนอผลการวิจยั รวมทั้งตัวอย่าง

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์
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14

เนื้อหาส่ วนที่ 7 : ปัญหาที่พบ
และปัญหาของการเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสมในการวิจยั
และข้อเสนอแนะ

3

15

สรุ ปเนื้อหาการเรี ยนและผล
การฝึ กปฏิบตั ิการดําเนินการ
วิจยั

3

16

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1
2

3
4
5
6

ในการนําเสนอผลการวิจยั
4. การเขียนบทคัดย่อ และ
ตัวอย่างในการเขียนบทคัดย่อ
1. ปัญหาการเลือกใช้สถิติใน
ประเด็นต่างๆ
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การทํางานวิจยั ตั้งแต่ ประเด็น
ของการวิจยั และสมมติฐาน, ตัว
แปรของการวิจยั , แบบการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง,
เครื่ องมือวิจยั , การรวบรวม
ข้อมูล และการสรุ ปผลการวิจยั
ทบทวนความรู ้เนื้อหา และ
นําเสนอรายงานสรุ ปการฝึ ก
ปฎิบตั ิการดําเนินการวิจยั ของ
นักศึกษา
ทดสอบความรู ้

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

อ.ญาณิ นี ภู่พฒั น์

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วมในการ
อภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรี ยน
การทําแบบฝึ กหัดย่อยจาก
ใบงาน
การทํางานกลุ่ม
การค้นคว้าด้วยตนเอง
สอบปลายภาค

1-15
1-15

5%
5%

2-15

20%

15
15
16

40%
10%
30%

*ถ้ามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้ อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบได้ภายใน 1 ปี การศึกษา
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2542). ระเบียบวิธีวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ .กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒั น์ ปิ ตยานนท์ และดิเรก ศรี สุโข. (2551). การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม
สําหรับการวิจยั . กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การวิจยั ทางการศึกษา : หลักและวิธีการสําหรับนักวิจยั . ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วิชชาวุธ : คณะ
ครุ ศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถิติวิเคราะห์สาํ หรับการวิจยั . ดร.วิเชียร เกตุสิงห์, เอกสารอัดสําเนา
สถิติสาํ หรับนักสังคมศาสตร์. รองศาสตราจารย์วีนสั พีชวณิ ชย์ และ รองศาสตราจารย์สมจิต
วัฒนาชยากูล : คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลัก สถิ ติ . รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา วานิ ชย์บัญ ชา : คณะพาณิ ช ยการและการบัญ ชี ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิ ต วิ ทยาการทดลองเบื้ อ งต้น . ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์สุวิไล เรี ยงวัฒ นสุ ข : คณะศึ ก ษาศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Research in Psychology. C. James Goodwin. New York: John Wiley & Sons
Experimental Psychology. J.W. Kling & Lorrin A. Riggs: Holt, Rinehart and Winston.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1. กรมสุ ขภาพจิต http://www.dmh.go.th/
2. หอสมุดแห่งชาติ http://www.span.com.au/nlt
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ http://www.riclib.nrct.go.th/
4. http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th/
6. ฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS) ของสํานัก วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นฐานข้อมูล
วิทยานิ พนธ์ ภาคนิ พนธ์ งานวิจ ัย บทความ วารสารและหนังสื อหายาก (ฉบับภาษาไทย) ใน
รู ปแบบเต็มฉบับ (Full - Text ) ของมหาวิทยาลัย 24 แห่ ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ดําเนินการโดยใช้แบบประเมินการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบ online ของมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพื่อพัฒนารายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน พิจารณาจากผลการเรี ยนของนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา และการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร การสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีก ารสุ่ มตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีก ารให้ค ะแนนตามการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ จาก
อาจารย์ท่านอื่นที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 5 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
- ปรับเปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู้และมีมุมมองในเรื่ องการ
ประยุกต์ความรู ้จากอาจารย์ที่หลากหลายกับปัญหาที่มาจากการวิจยั และการสอนของอาจารย์
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