รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
2554202 : ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์สุรยี พ์ ร สลับสี หมู่ 40
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา 2/2563 / ชัน้ ปี ท่ี 3
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด หลักการ การออกแบบการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทงั ้ แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป การเขียนรายงานผลการวิจยั
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2. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถออกแบบงานวิจยั
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ อีกทัง้ มีความสามารถและมีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางการวิจยั
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวคิด กระบวนการ สถานการณ์ต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐและบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาในสาขารัฐประศาสนสาสตร์ได้มคี วามรู้ ปั ญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
แนวคิด หลักการ การออกแบบการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทงั ้ แนวทางการวิจยั เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การเขียนรายงานผลการวิจยั
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัวโมง)
่

สอนเสริ ม
(ชัวโมง)
่

30 ชัวโมง
่ ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของผูเ้ รียน
เฉพาะราย

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
(ชัวโมง)
่
ฝึกปฏิบตั ิ 30 ชัวโมง
่ ต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
(ชัวโมง)
่
75 ชัวโมง
่ ต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดให้นกั ศึกษาพบอาจารย์เพือ่ ขอคาปรึกษาและแนะนา สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
่
โดยอาจารย์จะแจ้งวัน
เวลาให้นกั ศึกษาทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรมเพือ่ ให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื ในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผูส้ อนต้องพยายามสอดแทรกเรื่องทีเ่ กี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการวิจยั ทางรัฐ
2
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ประศาสนศาสตร์ ประเด็นทีเ่ หมาะสมในการทาวิจยั เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
การศึกษาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้
(1) พัฒนานิสยั และประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบ ทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม
เช่น มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและเคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาฝึกการคิดหัวข้อหรือประเด็นการวิจยั
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานการวิจยั ทีม่ อบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
แนวคิด หลักการ การออกแบบการวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทงั ้ แนวทางการวิจยั เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การเขียนรายงานผลการวิจยั
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานวิจยั เป็ นกลุ่ม การนาเสนอรายงานการวิจยั การฝึกวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา และมอบหมายให้คน้ คว้าหาบทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องด้านการวิจยั โดยใช้กลยุทธ์การ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เช่น การบรรยาย การอภิปราย การใช้กรณีศกึ ษา การฝึกปฏิบตั ิ การศึกษาค้นคว้า
โดยอิสระ การสรุปประเด็นสาคัญ หรือการนาเสนอผลของการสืบค้นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และการสอนแบบเน้น
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Study) เน้นให้ผเู้ รียนมุ่งแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่น การจัดการเรียน
การสอนแบบสืบค้น การค้นพบ การเรียนแบบแก้ปัญหา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- รายงานการวิจยั
- นาเสนอรายงานการวิจยั ทีค่ น้ พบ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
3
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พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ มีความรอบรูใ้ นวิชาการทัง้ ภาคทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ ค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย สามารถกาหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั และพัฒนาองค์ความรูจ้ ากการวิจยั เพือ่ เพือ่ เสนอแนะ
แนวทางให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นได้
3.2 วิธกี ารสอน
- การมอบหมายให้ผเู้ รียนทาโครงงานวิจยั และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
3.3 วิธกี ารประเมินผล
การทดสอบ โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ารวิเคราะห์สถานการณ์และปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง
หรือการบริหารจัดการภาครัฐ ทีก่ ่อให้เกิดประเด็นการวิจยั หรือกระตุน้ ให้เกิดความคิดวิเคราะห์ในการเสนอ
งานวิจยั เพือ่ หาคาตอบให้แก่ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธกี ารสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
- มอบหมายงานรายบุคคล อ่าน/วิเคราะห์บทความ/หนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์
- การนาเสนอรายงานการวิจยั เป็ นรายกลุ่ม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- รายงานการวิจยั ทีน่ าเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟั ง การอ่าน การแปล การเขียน โดยการทารายงานการวิจยั และ
นาเสนอในชัน้ เรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา วิชาระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์จะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร เช่น การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การส่งงานทาง
ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)
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- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เช่น เลือกใช้วธิ กี ารทางสถิติ
ในการนาเสนอ อธิบายงานวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สือ่ การสอนต่าง ๆ และทารายงานการวิจยั โดยเน้น
การนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

แนะนารายวิชา
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวิจยั

2

แนวคิดพืน้ ฐานทางการวิจยั
ประเภทของการวิจยั
กระบวนการวิจยั
การกาหนดหัวข้อ/ปั ญหาการวิจยั ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
การตัง้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั
คาถามการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
ขอบเขตการวิจยั
ตัวแปรในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
คานิยามศัพท์ในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจยั
- ความหมายของสมมติฐาน
- ประเภทของสมมติฐาน
- การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารทางสถิติ
การกาหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

3

4

5

6

จานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน
ผู้สอน
ชั ่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
4
อธิบายแนวการสอน การจัดการ อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
เรียนการสอน การเก็บคะแนน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
4
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

หัวข้อ/รายละเอียด

5

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั ่วโมง

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

4

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
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- ความหมายของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ประเภทของการสุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
- แบบทดสอบ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ลักษณะของข้อมูล
- ประเภทการเก็บรวบรวมข้อมูล
สอบกลางภาค
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตเิ บือ้ งต้นในการ
วิจยั
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเชิงคุณภาพ
- วิธกี ารทางข้อมูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
- โครงสร้างการคานวณทางสถิติ
- สถิตเิ ชิงพรรณนา
- สถิตอิ า้ งอิง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตเิ บือ้ งต้นในการ
วิจยั (ภาคปฏิบตั ิ : 1)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตเิ บือ้ งต้นในการ
วิจยั (ภาคปฏิบตั ิ : 2)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตเิ บือ้ งต้นในการ
วิจยั (ภาคปฏิบตั ิ : 3)
การตีความข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล

14

การเขียนรายงานการวิจยั

4

15

การนาเสนอผลงานวิจยั

4

16

สอบปลายภาค

4

7

8

9

10
11
12

4

4
4
4
4

6

ทดสอบ
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุม่ จากกรณีศกึ ษา

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึ ษา
ทดสอบ

ผู้สอน

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี
อ.สุรยี พ์ ร สลับสี

มคอ. 3
2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ที่

ผลการเรียนรู้*

1

คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/้
ทักษะทางปั ญญา

2

คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/้
ทักษะทางปั ญญา/ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ/ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

คุณธรรม จริยธรรม/ทักษะทาง
ปั ญญา

วิ ธีการประเมิ น
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศกึ ษา ค้นคว้า
การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามทีม่ อบหมาย
การเข้าชัน้ เรียน
การมีสว่ นร่วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชัน้ เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

8
16

20%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

40%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2549). การใช้สถิ ติ SPSS for Windows ในการวิ เคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ:
ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุมพล หนิมพาณิชย์. (2550). การวิ จยั เชิ งคุณภาพทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ (2547). ระเบียบวิ ธีการวิ จยั ทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : จามจุรโี ปรดักท์.
ณรงค์ โพธิพฤกษานั
์
นท์. (2550). ระเบียบวิ ธีวิจยั . กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เทียนฉาย กีระนันท์. (2541). สังคมศาสตร์วิจยั . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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มคอ. 3
นิศากร สิงหเสนี. (2546). ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.
พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว. (2541). ศาสตร์แห่งการวิ จยั ทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพฯ : ธงชัยวิชาการ.
พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว. (2526). รัฐศาสตร์ : ขอบข่าย สถานภาพ และการศึกษาวิ จยั . กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา.
พวงรัตน์ ทวีรตั น์. (2538). วิ ธีการวิ จยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ ์ สามัคคีธรรม. (2546). การวิ จยั ทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษทั มาฉลองคุณซีเอสบี จากัด.
สุจติ รา บุณยรัตพันธุ.์ (2546). ระเบียบวิ ธีวิจยั สาหรับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ :
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุรพล พรมกุล. (2554). ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
อาคม ใจแก้ว. (2551). วิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์.สงขลา : แม็กมีเดีย วาย ทู เค เพรส.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
ควรมีการวิจยั ในชัน้ เรียนประกอบ โดยสารวจความพึงพอใจของนั กศึกษา เพื่อนาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ม า
ใช้ในการปรับปรุงทักษะการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
หลักสูตรควรจัดให้มกี ารทวนสอบจากคะแนนสอบ และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายของนักศึกษา โดย
อาจารย์ทม่ี ใิ ช่อาจารย์ผสู้ อนได้อย่างอิสระ ในลักษณะเป็ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
หลักสูตรควรปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ และ
มีการทบทวนการจัดการเรียนการสอน การแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรูใ้ นการสอนของอาจารย์ประจาวิชานี้
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