
มคอ. ๓  
รายวิชา การวิจัยการสอนสังคมศกึษา (๖๒๓ ๒๐๓) 

หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศกึษา  
ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาคการศกึษาที่ ๒ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา  : ๖๒๓  ๒๐๓ 
 ช่ือวิชา   : การวิจัยการสอนสังคมศึกษา (Research Methodology in Teaching Social Studies) 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ และผศ.ดร.ประยูร  แสงใส 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ช้ันปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานท่ีเรียน 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   
๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ปรัชญา หลักการ และ ระเบียบวิธีวิจัยอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งพอ 
เพื่อที่จะได้นาไปใช้ในการสร้างความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพการจัดการคุณภาพได้ต่อเนื่อง   
 ๑.๒ เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เรียน ในการวิเคราะห์การวิจัยทางการจัดการคุณภาพ และสามารถนาทักษะไปใช้ใน
การทาวิทยานิพนธ์ได้   



๒ 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้มีความสามารถ และทักษะในการท าวิจัย  
 ๒.๒ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขาวิชาเอกของตน และทักษะในการจัดการ
คุณภาพ  
 ๒.๓ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิธี
ทางการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด  
 ๒.๔ มีคุณลักษณะที่จาเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการสืบค้น และกล้าในการ
น าเสนอสิ่งที่ค้นพบอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งการน าเสนอผลจากข้อค้นพบอย่างตรงไปตรงมา   
             
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการ 
ระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย กรอบ
แนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย สถิติและเครื่องมือประมวลผล การ
แปลผล การอภิปรายผล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๘ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๐ ช่ัวโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๖ ช่ัวโมง 
ต่อสัปดาห ์

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์   
 ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
 (เฉพาะรายที่ต้องการ)      

 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 
  ๒) สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบนฐานของหลักการและเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
          ๓) แสดงภาวะความเป็นผู้น าด้านความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒ วิธีการสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  ๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้เป็นผู้มีน้ าใจ  
เสียสละ  อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 



๓ 
 

  ๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้  ใฝ่คิด  เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา  เพื่อพัฒนาตนเองละสังคม  
  ๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง  และแก้ไขปัญหาของตนเอง
และสังคมได้ 
  ๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายที่ให้ และตรงเวลา 
  ๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต  การสนทนากลุ่ม  และแบบวัดผล 
  ๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม   
  ๔) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 ๑) มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาตลอดจนหลักการ
และทฤษฏีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือปฏิบัติงาน 
          ๒) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สามารถประยุกตห์ลกัธรรม
มาใช้กับแนวคิดในทางทฤษฎี ปฏิบัติ และการวิจัย 
          ๓) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างองค์ความรู้จากวิจัยเพือ่เช่ือมโยงกบัการพฒันา
องค์กร เพือ่ตอบสนองความต้องการทางสังคมในด้านวิชาการสอนสังคมศึกษากับพระพทุธศาสนา  
 ๒.๒ วิธีการสอน 
  - มอบหมายงานให้เกิดทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
   - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อประกอบ ให้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ภายในบทเรียน 
          - มอบหมายการเขียนรายงานทางวิชาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยทั้งด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ร่วมกัน   
 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกหัด และการและเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ันเรียน 
  ๒) ตรวจสอบเอกสาร โครงงาน/รายงาน ที่มอบหมาย 
  ๓)  สอบกลางภาค และสอบปลาย 
๓. ทักษะทางปัญญา  

 ๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ทางการสอนสังคมศึกษาอย่างเหมาะสม 
  ๒)  สามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสังเคราะห์ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ 
 ๓.๒ วิธีการสอน 
          -  มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างวิธีการเรียนรู้ 
          -  มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลตามหนังสือ  เอกสาร และสารสนเทศ  
          -  บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          -  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 



๔ 
 

  ๑) สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี 
  ๒) ประเมินจากการน าเสนองานศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
  ๔) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา   
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) สามารถท างานเป็นทีม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์กับผู้ร่วมงาน 
  ๒) แสดงความเป็นภาวะผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 
 ๔.๒ วิธีการสอน 
  ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการใช้ทักษะทางปัญญา ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  ๒) ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
  ๓) การน าเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ 
 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผู้สอน 
  ๒) น าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
  ๓) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา    
  ๑) สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาเช่ือมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิง
ลึกได้เป็นอย่างดี 
         ๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อประกอบการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสาร 
  ๕.๒ วิธีการสอน 
   - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น 
จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
   - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๕.๓ การประเมินผล 
  ๑) ประเมินจากข้อมูลในโครงการ/รายงาน มีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการเขียนอย่างถูกต้อง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น 
  ๒) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนองานหน้าช้ันเรียน หรือการแสดงออกในการถ่ายทอดข้อมูลทาง
วิชาการ มีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการพูดอย่างถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าเสนองาน 
๖. ทักษะการจัดการความรู้ 
 ๖.๑ ทักษะการจัดการความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน การบริหารจัดการในช้ันเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
  ๒) เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 



๕ 
 

 ๖.๒  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างวิธีการเรียนรู้ 
  -  มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลตามหนังสือ  เอกสาร และสารสนเทศ  
  -  บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
  -  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
 ๖.๓  การประเมินผล 
  ๑) ประเมินจากการน าเสนอ โดยดูจากความพร้อมของข้อมูล ความสามารถในการน าเสนอ หรือการแสดงออก
ในการถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ 
 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
๑. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์ท่ี เน้ือเรื่อง 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

๑ 1. แนะนาํการเรียนการสอน รายละเอียด
กระบวนวิชา  
2. ลกัษณะทัว่ไปของงานวิจยั  
3. ประเภทของงานวิจยั     

๖ 

- บรรยาย  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๒ 4. การกาํหนดหวัขอ้การวิจยั  
5. การทบทวนวรรณกรรม  

 

- บรรยาย  
- สาธิต  
- ปฏิบติั  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๓-๕ 6. กรอบแนวคดและสมมุติฐานการวิจยั 
7. ตวัแปรและการวดัตวัแปร  
     

๖ 

- บรรยาย  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๖ 8. การออกแบบการวิจัย : การวิจัยเชิง
ปริมาณ/การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 

- บรรยาย  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๗-๘ 9. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
10. การสร้างเคร่ืองมือและการ เก็บรวม
รวมขอ้มล 

๖ 
- บรรยาย  
- ปฏิบติั  
- ถามตอบและ 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์



๖ 
 

แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  
- มอบหมายงานให ้
ปฏิบติัรายบุคคล 

๘ สอบกลางภาค ๓   
๙-๑๐ 11 การจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการวิเคราะห์

ทางสถิติ  
12 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในการวิจยั
ทางการสอนสงัคมศึกษา ๖ 

- บรรยาย  
- ปฏิบติั  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  
- มอบหมายงานให ้
ปฏิบติัรายบุคคล 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๑๑-๑๒ 13 การออกแบบการวิจัย : การวิจัยเชิง
คุณภาพ การลงพ้ืนท่ีภาคสนามและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

- บรรยาย  
- ปฏิบติั  
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  
- มอบหมายงานให ้
ปฏิบติัรายบุคคล 

ผศ.ดร.ประยูร  
แสงใส 

๑๓-๑๔ 14 การแปลผลและการนําเสนอการ
วิเคราะห์ขอ้มูล 
15 การเขียนรายงานการวิจยัขอ้มูล     

๖ 

- บรรยาย  
- ปฏิบติั  
 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์

๑๕ 16 การนาํเสนอเคา้โครงการวิจยัของนิสิต     

๓ 

- อภิปราย 
- ถามตอบและ 
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็น  

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย ์
ผศ.ดร.ประยูร  
แสงใส 

๑๖ สอบปลายภาค ๓   
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 ๒.๑ การวัดผล 

ท่ี วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ การเข้าช้ันเรียน     ๑๐ % 
๒ การท ากิจกรรมท้ายบทเรียน    ๓๐ % 



๗ 
 

๓ การวิเคราะห์บทความและการมีส่วนร่วม  ๒๐ % 
๔ คะแนนสอบปลายภาคเรียน     ๔๐ % 
 
 
 ๒.๒ การประเมินผล 
 ๒.๑) การสังเกต  
 ๒.๒) การดูงานที่มอบหมาย 
 ๒.๓) การทดสอบ  
   
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ ค่าระดับ เกณฑ์คะแนน 

A ๔.๐๐ ๙๕- ๑๐๐ 

A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ 

B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ 

B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ 

C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔ 

F ๐ ต่ ากว่า ๗๐ 
 

 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. เอกสารและต าราหลัก 
ทิศนา แขมมณี และสร้อยสน สกลรักษ์.  แบบแผนและเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา . (บรรณาธิการ) . 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมสาหรับการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ ากัด,
 2544. 
สุชีรา มะหิเมือง. เอกสารค าสอน การวิจัยหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา, 2554. 
ภัทรา นิคมานนท์. การวิจัยทางการศึกษา และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษรา พิพัฒน์ จ ากัด, 2544. 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์. วิธีทางสถิติเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ. (แปล) กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543. 
สุภางค์ จันทวานิช. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 2543.      
๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาตัวอย่างงานวิจัยหรือบทคัดย่อจากฐานข้อมลูงานวิจัยของ  
 (ก) สภาวิจัยแหง่ชาติ ที่ www.nrc.go.th  
 (ข) ส านักงานเลขาสภาการศึกษาแหง่ชาติ www.onec.go.th  



๘ 
 

 (ค) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  
 (ง) ส านักวิทยบริการหรอืห้องสมุดของมหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th 
 (จ) หอสมุดกลาง มหาจุฬาฯ www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php              

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรม โดยน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต 
ดังนี้ 

 ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๒) แบบประเมินผู้สอนรายวิชา 
 ๓) ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต  
 
 
  

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๒) ผลการเรียนของนิสิต 
 ๓) การทวนการสอนประเมินการเรียนรู้  

๓.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ

หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 1) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน  

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิ สิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ ๔  
 ๒) แลกเปลี่ยนสลบัอาจารย์ผูส้อน หรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้นิสิตมีมุมมอง

ในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เช่ียวชาญช านาญการต่าง  



๙ 
 

 
 

(ดร.ปาณจิตร  สุกมุาลย)์ 
อาจารยป์ระจ ารายวิชา 

 
 

 
                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  ทองดี)    
                                 ผู้อ านวยการหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

 


