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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา การวิจัยส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา  
ศูนยวิ์ทยาศาสตรศึกษา   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่3 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 
1. รหสัและชื่อรายวิชา 

วษ ๗๖๑  การวิจัยส าหรับนักวิทยาศาสตรศึกษา  
SCE 761 SCE 761 Research for Science Educator 
จ านวนหน่วยกิต 
2 (1– 2 – 3) 

2. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

วิทยาศาสตรศึกษา (โท) 
 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยป์ระจ ารายวิชา 
1. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 
อาจารยผ์ูส้อน 
1. อาจารย์ ดร. ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ 
2. อาจารย์ ดร. กมลวรรณ กนัยาประสทิธิ์ 
3. ผศ.ดร.จรรยา ดาสา 

 
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : 

ภาคการศึกษาที่ 3 ช้ันปีที่ 1    
 

5. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 
ไม่มี 
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  (ถา้มี) 
ไม่มี 

 
7. สถานทีเ่รียน 

ศูนย์วิทยาศาสตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

8. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
- 
 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปรัชญา กระบวนทศัน์ แนวคิด หลักการ การวิจัยทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ สบืค้น วิเคราะห์ สงัเคราะห์งานวิจัยจากวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติอมี

จรรยานักวิจัยและพัฒนางานวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมวิจัยที่ดี สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย 

โดยน าเสนอโครงร่างวิจัยตามหลักการ  

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
1. เพ่ือให้รายวิชามีความทนัสมัยและสอดคล้องกบัแผนการปฏรูิปการศึกษาแห่งชาติ ทศวรรศที่ 2 

(2552 – 2561) 
2. เพ่ือให้รายวิชาสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม  
3. เพ่ือให้รายวิชาตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญา กระบวนทศัน์ แนวคิด หลักการ จรรยานักวิจัย และจริยธรรมวิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้การวิจัย เชิงปริมาณและคุณภาพ

ส าหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา วิเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา เสนอโครงร่างวิจัย

ทางวิทยาศาสตรศึกษาตามความสนใจ 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย ฝึกปฏบัิติ ศึกษาด้วยตนเอง 

16 32 48 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความผดิชอบรอง (ท าเครือ่งหมาย    หรือ     ใหต้รงตามหลกัสูตร) 
 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

 
    

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็น

รายบุคคล 
           4  ช่ัวโมง 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 

1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

- มีจริยธรรม และจรรยาใน

การท าวิจัย 
- ยึดม่ันในการปฏบัิติตาม

หลักคุณธรรมและจรรยา

นักวิจัย 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความเสียสละ และค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวม 
   

- บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกบั

จริยธรรมวิจัยและจรรยา

นักวิจัย พร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา 
- สอดแทรกการสอนที่เน้น

คุณธรรม จริยธรรม ความ

เสยีสละ และความ

รับผิดชอบทั้งต่อตนเอง

และส่วนรวม  
- ช้ีให้เหน็ถึงข้อผิดพลาดที่

เกดิจากการคัดลอกผลงาน 

- การสงัเกตจากพฤติกรรมใน

การแสดงออก 
- การประเมินจากผลงาน 

ช้ินงาน 
- การประเมินจากนิสติ 

(ประเมินตนเองและ
ประเมินเพ่ือนร่วมช้ัน) 
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2. ความรู ้
2.1  ด้านความรู้ที่ต้องพัฒนา 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

- มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการวิจัยทางวิทยา

ศาสตรศึกษา ทั้งแบบ

ปริมาณ คุณภาพ และ

ผสานวิธี 
- น าทฤษฎี หลักการ และ

แนวคิดวิจัยมาพัฒนา/

ออกแบบงานวิจัยด้านวิทยา

ศาสตรศึกษา 
- สามารถใช้ระเบียบวิธวิีจัยได้

อย่างถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
 

 

- บรรยาย อภิปราย 
- การค้นคว้าและวิเคราห์

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
- วิพากษ์และสังเคราะห์

งานวิจัย 
- การฝึกเขียนโครงร่างวิจัย

และการน าเสนอปากเปล่า 
 

- การสงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 
- การประเมินจากผลงาน

การบ้านและช้ินงานที่

มอบหมาย 
- การประเมินจากโครงร่าง

งานวิจัย และการน าเสนอ

ปากเปล่า 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

- มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

ประเดน็ปัญหาต่าง ๆ อย่าง

สร้างสรรค์ 
- มีทกัษะในการแก้ปัญหาที่มี

ความส าคัญและซับซ้อนได้

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประสทิธผิลและสร้างสรรค์ 
- สามารถเขียนโครงร่างวิจัยที่

แสดงถึงการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่ 

- บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์ 

วิพากษ์ ประเมินค่า 

สงัเคราะห์ งานวิจัยและฝึก

ปฏบัิติการเขียน  
- ค้นคว้างานทางวิชาการจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เพ่ือสังเคราะห์ให้เกดิการ

พัฒนาองค์ความรู้  
- เขียนโครงร่างงานวิจัย ที่

แสดงถึงการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองค์ความรู้

ใหม่ 

- การสงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 
- การประเมินจากผลงาน

การบ้านและช้ินงานที่

มอบหมาย 
- การประเมินจากการ การ

เขียนโครงร่างงานวิจัยและ

การน าเสนอปากเปล่า  
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ที่

ต้องพัฒนา 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

- สามารถท างานและ

สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสิทธผิล 

และมีความสขุ 
- มีปฏสิมัพันธ์ทางสงัคมที่ดี 

วางตนได้ถูกต้องเหมาะสม

กบักาลเทศะ 
- มีความรับผิดชอบทั้งต่อ

ตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ท างาน มีความเป็นผู้น าและ

ผู้ตามที่ดี 

- ฝึกปฏบัิติด้วยกจิกรรมกลุ่ม 

โดยก าหนดบทบาทให้เป็น

ทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดี  
- ฝึกปฏบัิติในการน าเสนอ

และอภิปราย แลกเปล่ียน  
- ฝึกให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์กบัเพ่ือนร่วมช้ัน 
 

- การสงัเกตพฤติกรรมในช้ัน

เรียน 
- การสงัเกตพฤติกรรมการ

ท างานกลุ่ม  
- การประเมินตนเองของนิสติ

และการประเมินผลการ

ปฏบัิตงานของเพ่ือนในกลุ่ม 

 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

- สามารถใช้ทกัษะการค านวณ

และทางคณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะห์ วิพากษ์งานวิจัย 

และออกแบบงานวิจัย 
- สามารถเลือกใช้สถิติที่

เหมาะสมในการท าวิจัยหรือ

การวิเคราะห์เพ่ือการ

ตัดสนิใจ 
- สามารถเลือกและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

- สบืค้นข้อมูล งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องทั้งจากวารสาร 

ต ารา และข้อมูลสารสนเทศ

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 
- ฝึกวิเคราะห์สถิติที่

เหมาะสมกบังานวิจัย

ประเภทต่างๆ  
- น าเสนอข้อมูลต่าง ๆ โดย

ใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่

- การประเมินจาก ผลงาน 

การบ้าน ช้ินงานในช้ันเรียน 
- การประเมินจากคุณภาพ

ของสื่อหรือเทคโนโลยีที่ใช้

ประกอบการน าเสนอปาก

เปล่า 
- การประเมินจากคุณภาพ

ของภาษาพูดและภาษา

เขียนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 
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5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง

พัฒนา 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
- สามารถวิเคราะห์และ

ประเมิน เพ่ือเลือกรับและ

ไม่รับข้อมูลสารสนเทศได้

อย่างสร้างสรรค์และรู้เทา่

ทนั 
- สามารถสื่อสารและ/หรือ

น าเสนอข้อมูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
- สามารถสื่อสารหรือ

น าเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษได้เป็น

อย่างดี 

เหมาะสม - การประเมินจากการ

น าเสนอปากเปล่า การเขียน 

โครงร่างงานวิจัย โดย

ประเมินทั้งจากเพ่ือนร่วม

ช้ันและผู้สอน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังท่ี วัน/เดือน/ป ี เนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียน/ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ 

1  14/06/2015 ปฐมนิเทศรายวิชา ช้ีแจงสังเขป
รายวิชาและตรวจสอบความรู้เดมิ 
 
ค าถามวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
และจริยธรรมในการวิจยั 

ช้ีแจงแผนการเรยีน  และท าความตกลง
ร่วมกัน ทดสอบก่อนเรียน ตรวจสอบ
ความรู้เดิม 
บรรยาย การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
กรณีศึกษาจริยธรรมในงานวิจัย 

อ.จรรยา 

2 21/06/2015 การเขียนทบทวนวรรณกรรม  บรรยายและฝึกปฏบิัติการเขียนบทท่ี 2  อ.กมลวรรณ 
3 21/06/2015 การสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูวิจยั   

(บ่าย) 
ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ 
(หอสมุดกลาง) 

อ.กมลวรรณ 

4* 28/06/2015 การเขียนทบทวนวรรณกรรม  
(ตัวแปรต้น) (1) 

ฝึกการเขียนเค้าโครงการวิจยั 
การศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

5 28/06/2015 การเขียนทบทวนวรรณกรรม  
(ตัวแปรต้น) (2)  

การน าเสนอปากเปลา่  
และฝึกการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์  

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
แผนการเรียนรู้ วิธกีารประเมินผลนิสติ สปัดาห์ที่

ประเมินผล 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 
หมายเหตุ 

คุณธรรม จริยธรรม - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การประเมินตนเอง 

1 – 15 10%  

ความรู้ - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การน าเสนอปากเปล่าและ

การเขียน 
- การสอบ 

1 – 15 15%  

ทกัษะทางปัญญา - การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 

1 – 15 25%  

อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
6 05/07/2015 การเขียนทบทวนวรรณกรรม  

(ตัวแปรตาม) (1) 
ฝึกการเขียนเค้าโครงการวิจยั 
การศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

7 05/07/2015 การเขียนทบทวนวรรณกรรม  
(ตัวแปรตาม) (2) 

การน าเสนอปากเปลา่  
และฝึกการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค ์
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

8 12/07/2015 ระเบียบวิธีวิจยั (เชิงปริมาณ) (เช้า) บรรยาย ฝึกปฏิบตัิ อภิปราย ผศ.จรรยา 
9 12/07/2015 ระเบียบวิธีวิจยั (เชิงคุณภาพ)(บ่าย)  บรรยาย ฝึกปฏิบตัิ อภิปราย อ.ธีรพงษ ์
10 19/07/2015 ระเบียบวิธีวิจยั (เชิงผสมผสาน) บรรยาย ฝึกปฏิบตัิ อภิปราย อ.กมลวรรณ 
11 26/07/2015 การน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยและ

กรอบแนวคิดทฤษฎ ี
การน าเสนอปากเปลา่  
และฝึกการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค ์
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

12 26/07/2015 เครื่องมือวิจัย (1)  (บ่าย) บรรยาย ฝึกปฏิบตัิ อภิปราย อ.ธีรพงษ ์
13 26/07/2015 เครื่องมือวิจัย (2) (บ่าย) ฝึกการเขียนเค้าโครงการวิจยั 

การศึกษาและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

14 9/08/2015 น าเสนอปากเปล่า เค้าโครงวิจัย (1) การน าเสนอปากเปลา่  
และฝึกการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค ์
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์

15 16/08/2015 น าเสนอปากเปล่า เค้าโครงวิจัย (2)  การน าเสนอปากเปลา่  
และฝึกการให้ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค ์
อภิปรายและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผศ.จรรยา  
อ.กมลวรรณ  
อ.ธีรพงษ ์
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- การน าเสนอปากเปล่าและ

การเขียน 
- การสอบ 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การน าเสนอปากเปล่าและ

การเขียน 
- การประเมินตนเอง 

1 – 15 30%  

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การสงัเกตพฤติกรรม 
- การตรวจลผลงาน 
- การประเมินตนเอง 
- การน าเสนอปากเปล่าและ

การเขียน 
- การสอบ 

1 – 15 20%  

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

ชูศรี  วงศ์รัตนะ.  (2546).  เทคนิคการใชส้ถิติเพือ่การวิจยั.  กรุงเทพฯ : เทพเนรมิตการพิมพ์. 
นิคม  ตังคะพิภพ.  (2543).  สถิติเพือ่การวจิยัทางการศึกษา : มโนทศันแ์ละการประยกุต์.  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ระวีวรรณ  พันธพ์านิช.  (2540).  เอกสารประกอบการสอนแบบแผนเชิงสถิติของการทดลอง.  คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สภุางค์  จันทวานิช.  (2540).  วิธีการวจิยัเชิงคณุภาพ.  กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
สภุางค์  จันทวานิช.  (2546).  การวเิคราะห์ขอ้มลูในการวจิยัเชิงคณุภาพ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
องอาจ  นัยพัฒน์.  (2549).  วิธีวทิยาการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทางพฤติกรรมศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร.์  (พิมพ์คร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สเมลดา. 
Cresswel, W.J.  (2003).  Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method 
Approach. 2nd London: SAGE. 
Haslam, S. Alexander. and Garty, C.  (2003). Research Methods and Statistics in Psychology. 
London : SAGE Publications Itd. 
Kirk, R. E. (1995). Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences. 3rd  
ed.California : Books / Cole Company. 
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Krajcik, J, Codere, S., Dahsah, C., Mun, K. (2014). Planing Instruction to Meet the Intent of the Next 

Generation Science Standards. Journal of Science Teacher Education, 25, 157-175. 
McMillan, J. H. and Schumacher, S.  (1997).  Research in Education : A Conceptual 
Introduction. 4th  ed.  California : Longman. 
Merriam, S.B.  (1998).  Qualitative Research and Case Study Applications in Education  
Jossy_Bass. 
Somsuk, P., Kanyaprasith, K., Phonphok, N. & Boonprakorb, M. (2015). Development of Physics 
Instructional Model Using Scientific Argumentation to Enhance Conceptual Understanding and 
Informal Reasoning Ability. Journal of Education. Vol.26 (1) 
Salkind, N.J. (2007). Statistics for People Who Hate Statistics. Sage Publications.  
Wiersma, W. (2000).  Research Methods in Education. 7th  ed.  Boston : Allyn and Bacon. 
Tobin, K. & Kincheloe, J. L. (Eds). (2006). Doing educational research: A handbook. Rotterdam, 
NL: Sense Publishing. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

- วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสงัคมศาสตร์ 

- วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ฉบับสงัคมศาสตร์ 
- วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว. 
- Journal of Education Measurement 
- Journal of Education Research 
- Educational and Psychological Measurement 
- Review of Education Research 
- International Journal of Science Education 
- Research in science Education 
- Science Education 
- International Journal of Science and Mathematics Education 
- Journal of Research in Science Teaching 

 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  http://www.onec.go.th/onec_main/main.php 
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 http://202.29.77.182/portal/ipst_portal_th/ 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
1.1 เปิดโอกาสให้นิสติมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลในช่วงแรกของการ

เปิดภาคเรียน  
1.2 เปิดโอกาสให้นิสติตรวจสอบหลักฐานในการประเมินและขอรับผลการประเมินระหว่างเรียนได้ทุก

เมื่อ  
 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลาย โดยเน้นที่การฝึกปฏบัิติผ่านการ

สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ทั้งระหว่างและหลังการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง และน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

3. การปรบัปรุงการสอน 
น าผลการประเมินของนิสติและปัญหาที่พบในการด าเนินการวิจัยของนิสติมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด

แนวทางในการปรับปรุงหัวข้อในการจัดการเรียนการสอนให้นิสติสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดในการ

ท าวิจัยและเขียนเค้าโครงสามบทได้ นอกจากน้ีจากข้อจ ากดัในภาคเรียนที่ผ่านมาเร่ืองเวลาอนัจ ากดัของ

ภาคฤดูร้อน ในปีการศึกษานี้ จึงจัดให้มีการวางโครงสร้างหัวข้อการสอนและให้นิสติได้มีเวลาในการสบืค้น

ศึกษาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และฝึกปฏบัิติการในช้ันเรียนให้มากย่ิงขึ้น  

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบโดยการติดตามคุณภาพของผู้เรียน โดยการสงัเกต การตรวจสอบ การประเมิน โดยให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง  5 ด้าน ผ่านการพิจรณาจากคณะกรรมการทวนสอบ และรายงานต่อ
กรรมการบริหารหลักสตูรต่อไป   

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
น าผลการประเมินการสอนมาวิเคราะห์  ก าหนดประเดน็การปรับปรุงพัฒนารายวิชา ปรับหัวข้อและ

วิธกีารจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัความสนใจ พ้ืนฐานและความต้องการของผู้เรียน ให้ทนัสมัย 

สอดคล้องกบับริบทของสังคม 
 

------------------------------------- 


