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รายละเอียดของรายวิชา การวิจัยเชิงปรมิาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
วษ   861 การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 

SCE 861 Advanced Quantitative Research for Science 
Education 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 2(1-2-3) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา รายวิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
1. อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล  
อาจารย์ผู้สอน 
1. อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล  
2. อ.ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคปลาย นิสิตปริญญษเอกช้ันปีที่ 1ปีการศึกษา 2557  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
8. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 6-202  
9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
 



 
 
 
 
 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตร

ศึกษา จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัย 
     2.เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท าวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 3.สามารถออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และสามารถวิเคราะห์ สรุปและแปล
ความหมายของข้อมูลวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 3.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยาศาสตรศึกษา  
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้รายวิชามีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การวิจัย การจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม ่ๆ ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน
ระดับสากล 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนนิการ 

  

1. ค าอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา หลักการของการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยหลายตัวแปร การสร้าง

เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัย 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

15 30 45 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 



บรรยาย ฝึกปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
1 2 3 

 
 
4.ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการใช้ตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 
                   

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2  วิธีการสอน 
 

1.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. มีจริยธรรม และจรรยาในการ
การท าวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
2. ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมและจรรยาในการ
ประกอบวิชาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

 

1. สอดแทรกการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาในการ
ท าวิจัยและประกอบวิชาชีพ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม ความเสียสละ และการ
ค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
การท าวิจัยเชิงปริมาณทางวิทยา
ศาสตรศึกษา 
3. เน้นให้นสิิตมีความรับผิดชอบ 
รู้หน้าที่ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
 

1. ประเมินผลการเรียนรู้การเรียน
ของนิสิต 
2. ประเมินด้านความรับผิดชอบ 
การส่งงาน การเข้าชั้นเรียนของ
นิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการร่วมกจิกรรมของนิสติใน
ชั้นเรียน 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต่้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
การท าวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทาง

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้สบืเสาะ ค้นคว้า

1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชา 



วิทยาศาสตรศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
2. น าทฤษฎี หลักการ และ
แนวคิดในการท าวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษามา
ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและ
การวิจัยในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ด้วยความความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง  
3. สามารถใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้
อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในสาขา
วิทยาศาสตรศึกษา 
 

ความรู้ ทฤษฎ ีหลักการตลอดจน
แนวคิดในการท าวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 
2. มีอาจารยป์ระจ าวิชาให้
ค าปรึกษาในการท าวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
3. ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต โดยการส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมศึกษา อบรม หรือ
สัมมนา แนวคดิที่เกี่ยวข้องกับ
การท าวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรศึกษา  

2. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนสิิตทั้งกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิตและในชัน้
เรียน 
2. ประเมินจากการน าเสนอ
งานวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรศึกษาของนิสิต 
 

   
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2  วิธีการสอน 3.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า 
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง
ทางวิทยาศาสตรศึกษาอย่าง
สร้างสรรค ์
2. มีทักษะในการแก้ปัญหาที่มี
ความส าคัญและซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
สร้างสรรค ์
3. สามารถท าวิจัยเชิงปริมาณทาง
วิทยาศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ 

 

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตได้ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและ
ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ 
2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้างานทาง
วิชาการจากแหล่งเรียนรูท้ี่
หลากหลาย เพือ่สังเคราะหใ์หเ้กิด
การท าวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทาง
วิทยาศาสตรศึกษา 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตในการคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค ์

1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย 
2. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนสิิตทั้งกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิตและในชัน้
เรียน 
3. ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล
การศึกษาค้นคว้าของนิสิต 

  
   

 



4. ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 
 

4.3  วิธีการประเมินผล 

1. สามารถท างานและสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีความสุข 
2. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี วาง
ตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
3. มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสังคม 
4. เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้นิสติตระหนักถึงความ
รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและ
สังคม 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นกิจกรรมกลุ่ม เน้นบทบาทการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
4. จัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
 

1. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และผลงาน 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้งการ
พัฒนา 

5.2  วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 

1. สามารถใช้ทักษะการค านวณ
และทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อนในงานวิจัยเชิง
ปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตร
ศึกษา 
2. สามารถเลือกใช้สถิติที่

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้นิสิตได้ใช้ทกัษะการค านวณ
และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ไขปัญหาในงานวิจัยเชิงปริมาณ
ขั้นสูงทางวิทยาศาสตรศึกษา 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

1. ประเมินจากผลการเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงาน
และการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ประเมินจากการน าเสนอ



เหมาะสมในการท าวิจัยหรือการ
วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ 
3. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
4. สามารถวิเคราะห์และประเมิน 
เพื่อเลือกรับและไม่รับข้อมูล
สารสนเทศไดอ้ย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน 
5. สามารถสื่อสารและ/หรือ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
6. สามารถสื่อสารหรือน าเสนอ
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได ้

ให้นิสิตได้มีทักษะในการเลือกใช้
สถิติที่เหมาะสม 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นสิิตได้
สื่อสารความรู้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้นให้นิสิตได้สืบเสาะค้นคว้า
หาความรู้ทั้งไทยและสากล โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทัน 

 

ผลงาน ผลงานวิจัย หรือผล
การศึกษาค้นคว้าของนิสิต 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ สาระส าคัญ จ านวน

ชั่วโมง 
วิธีการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

1 - แนะน าสังเขปรายวิชา กิจกรรมใน
ชั้นเรียน การวัดและการประเมินผล 
- แบบสอบถามก่อนเรียน 
- งานวิจัยเชิงปริมาณเบื้องต้น 

2 บรรยาย , กรณีศึกษา, เรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 

2 ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ การ
ก าหนดปัญหาวิจัย ตัวแปร ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง 

2 บรรยาย , กรณีศึกษา, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 

3 เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและการหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย 

2 บรรยาย , กรณีศึกษา, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

4 การทดสอบสมมติฐานวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง) และการ

2 บรรยาย , กรณีศึกษา, เรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 



สัปดาห์ที่ สาระส าคัญ จ านวน
ชั่วโมง 

วิธีการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

เลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย 

5 น าเสนอเอกสารเชิงแนวคิดงานวิจยั
ทางวิทยาศาสตรศึกษาและเครื่องมือ
วิจัย 

2 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 
 

6 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือที่
วิจัยและหาคุณภาพ 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

7 น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัย
ครั้งที่ 1 (น าเสนอเครื่องมือวิจัยและ
แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

2 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

8 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือที่
วิจัยและหาคุณภาพ (ต่อ) 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

9 การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือที่
วิจัยและหาคุณภาพ (ต่อ) 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

10 การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

11 การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล 
(ต่อ) 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

12 การฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และแปลความหมายของข้อมูล 
(ต่อ) 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

13 น าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิจัย
ครั้งที่ 2 (ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) 

2 เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก, 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

14 การฝึกปฏิบัติการปรับปรุงผลการ
น าเสนอตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ 

2 ฝึกปฏิบัติ, เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก, ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

15 น าเสนอรายงานการวิจัย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย สรุปและส่ง
รูปเล่ม 

2 บรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม, 
อภิปราย, สัมมนา 

อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล อ.
ดร.พินิจ ข าวงษ์ 

16 สอบปลายภาคเรียน    



แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
แผนการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนิสิต สัปดาห์ที่ประเมินผล สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
หมายเหตุ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1. ประเมินผลการเรียนรู้การเรียน
ของนิสิต 
2. ประเมินด้านความรับผิดชอบ การ
ส่งงาน การเข้าชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานและ
การร่วมกิจกรรมของนิสิตในชั้นเรียน 

1-16 
10%  

ความรู้ 
1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชา 
2. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนิสิตทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการน าเสนองานวิจัย
เชิงปริมาณขั้นสูงทางวิทยาศาสตร
ศึกษาของนิสิต 

1-16 
50%  

ทักษะทาง
ปัญญา 

1. ประเมินจากผลการเรียนใน
รายวิชาและผลการเรียนเฉลี่ย 
2. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนิสิตทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษาค้นคว้า
ของนิสิต 

1-16 
20%  

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน 
2. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานและ
ผลงาน 

1-16 
10%  

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

1. ประเมินจากผลการเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนิสิต 
3. ประเมินจากการปฏิบัติงานและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1-16 
10%  



สารสนเทศ 4. ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
ผลงานวิจัย หรือผลการศึกษาค้นคว้า
ของนิสิต 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การให้นิสิตประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาในระหว่างการจัดการเรียนรู้และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการ

เรียนรูท้ั้งรายวิชา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การให้นิสิตประเมินการสอนของผู้สอน และผู้สอนประเมินตนเอง รวมทั้งพิจารณาจากผลการเรียนรู้

ของนิสิต และการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและแหล่งข้อมลูที่หลากหลาย มีการเมินหลายครั้ง น า
ผลการประเมนิมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลจากการประเมินการสอน มาวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ มีการประชุมจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนระหว่างคณาจารย์  
 
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) มีการทบทวนโดยให้นิสิตท าสรุปสิ่งที่เรียนรูทุ้กครั้งที่มีการเรียนการสอน  
2) อาจารย์ผู้สอนน าคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนมาพิจารณาร่วมกันจากผลงานนักเรียน การตอบ

ค าถามในชั้นเรียน การสอบ 
 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ที่ได้รับการประเมินโดยนิสิตและคณาจารย์ มาวิเคราะห์
ก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น เนื้อหา รูปแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นต้น จากนั้นพัฒนารายวิชาตามผล
การประเมิน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 
 

.......................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 

 


