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1. รหัสและชื่อรายวิชา  
ศศ 0208 การวิจัยทาสังคมศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Social Science Research) 

 

2 จํานวนหน่วยกิต   
 3 (2-2-5) 
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน   หมวดวิชาบังคับ 
 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 อาจารย์บุญญาพร  เผ่าพันธ์ุ 
 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีที่  2  
 

6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 

7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8 สถานที่เรียน    
 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร (หน่วยจัดการศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอดอนตาล อําเภอดงหลวง 
อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอคําชะอี โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุงและ อําเภอนิคมคําสร้อย) 

9.คร้ังที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

 

 

 

 
- 

รายละเอียดของรายวชิา                 
   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองทอ้งถ่ิน วิทยาลัยชมุชนมุกดาหาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการในการศึกษาวิจัยได้ถูกต้อง 
             1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบหรือข้ันตอนในกระบวนการวิจัยได้ 
             1.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนเค้าโครงการศึกษาวิจัยได้  รวมถึงเข้าใจเก่ียวกับระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยได้
อย่างถูกต้อง 
              1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนํากรณีตัวอย่างของการเขียนเค้าโครงการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา  
2.1 เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านสังคมศาสตร์ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

1 คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาหลักการ ข้ันตอน ในการทําการวิจัยเบื้องต้น วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ในชุมชน กําหนดหัวข้อการ
วิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย 
 

2 จํานวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

45 คาบ ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 90 คาบ 

 

3.จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

        3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 



 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                                                 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

 

 
 
 
 
 

1.คุณธรรมจริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
  3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญของงานได้ 
  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
 1.2 วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
  1) สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา 
  2) ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้วิธีผสมผสาน พิจารณาจากจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
ตลอดจนสถานการณ์ในช้ันเรียนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การลงมือปฏิบัติ การทํางานเป็นทีม การสรุปผลร่วมกัน 
ลงพื้นท่ีภาคสนาม  
  3) กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิจัยระดับชุมชนท้องถ่ินของตนเอง
แบบอย่างง่าย 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาท่ีกําหนด 
  2) พฤติกรรมระหว่างการทํางานกลุ่ม การนําเสนอและอภิปราย โดยผู้สอนอาจซักถามประเด็นในด้าน
ต่างๆ 
  3) ประเมินผลการทํากิจกรรมกลุ่มจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ระดับชุมชน  
  4) ประเมินการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
  5) ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาประจําภาคเรียน 
  6) การวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทางการวิจัยเบื้องต้น 
  2) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางด้านสังคมศาสตร์ 
  3) สามารถนําความรู้ทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบ้ืองต้นไปประยุกต์ใช้ในการภาครัฐและเอกชน 
  4) สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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 2.2 วิธีการสอน 
  วิธีการสอนในวิชาน้ีใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน บรรยายในด้วยการใช้ ICT ประเภท PowerPoint 
ซึ่งเป็นส่ือมีท้ังข้อความ สามารถแทรกภาพประกอบ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจการเรียนการสอนได้ง่ายข้ึน นอกจากให้
นักศึกษาไปค้นคว้าด้วยตนเองยังให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้ตามหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจเป็นการเฉพาะ แล้วนําผล
การศึกษามาเขียนเป็นรายงานส่วนบุคคล สําหรับการสอนเสริมข้ึนอยู่กับความต้องการของนักศึกษาเอง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  1) แบบฝึกหัด ใบงาน สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
  2) นําเสนอผลการทํางาน 
  3) สังเกตพฤติกรรม ความสามารถในการร่วมอภิปราย 
3.ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล 
  2) ประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม 
  3) สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ เหตุผลและคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 
  4) มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบของนโยบายภาครัฐอย่างเป็นระบบ สามารถใช้
เทคนิคในการสืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูลและความต้องการระบบของหน่วยงานราชการ เพื่อนํามาใช้ในการทําวิจัย 
 3.2 วิธีการสอน 
  1) บรรยาย 
  2) ใช้กรณีศึกษา 
  3) กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นทีมโดยฝึกปฏิบัติในการทําวิจัยเบื้องต้น 

 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
  - นําเสนอผลการทํางานกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มคนหลากหลาย 
  2) มีบุคลิกภาพ เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี 
  3) รับฟังเหตุผลและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
  5) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  6) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนในองค์กร ชุมชน ท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐในการเก็บรวบรวมข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) สามารถพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและความสามัคคีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
  8) สามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังการศึกษาค้นคว้าและความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4.2 วิธีสอน 
  1) กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นทีม โดยฝึกปฏิบัติจริงในการทําวิจัยท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ิน 
  2) การนําเสนอผลงาน 



 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                                                 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
  1) สังเกตนําเสนอผลการงานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ได้ 
  2) ตรวจผลงานและรายงานท่ีได้ทําการศึกษาค้นคว้า 
  3) สอบปลายภาค 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  1) สามารถกําหนดทางเลือกหรือแนวทางการแก้ปัญหารวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  2) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการส่ือสารอย่างเหมาะสม 
 5.2 วิธีการสอน 
  กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติจริงในการทําวิจัยเบื้องต้น ท่ีต้องไปเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ หรือแบบสอบถาม ในระดับชุมชน ท้องถ่ิน หรือทําการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์วิทยบริการหรืออินเตอร์เน็ต และ
นําเสนอผลการทํางานกรณีศึกษา จัดส่งรายงาน 

 5.3 วิธีการประเมินผล 
  1)  นําเสนอผลการทํางานกรณีศึกษา และตอบข้อซักถามของอาจารย์ 
  2) ตรวจรายงาน 
  3) สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 

1 แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

- แนะนําการเรียนการสอน 
- สํารวจพื้นฐานความรู้ผู้เรียน 
- นําเข้าสู่บทเรียน 
- แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
-  กิ จ ก ร ร ม วั ด พื้ น
ฐานความรู้ ของผู้ เรี ยน
และมิติสัมพันธ์ 
 -   นักศึกษาอภิปราย
ก ลุ่ ม ใ น ป ร ะ เ ด็ น ท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์อย่าง
มีคุณ ธรรม  จ ริยธรรม  

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

หมวดที� 5 แผนการสอนและการประเมินผล 



 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                                                 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

 

สัปดาห์
ที ่

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

ซ่ือสัตย์ สุจริต 
2 

 
1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 

        5.1,5.3 

ความเป็นมาของระเบียบวิธี
วิจัย 
- ความหมายของการวิจัย 
-จุดมุ่งหมายของกานวิจัย 
-ประโยชน์ของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 
-ลักษณะของการวิจัย 
-ข้ันตอนของการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

3 
 

1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 

        5.1,5.3 

รัฐประศาสนศาสตร์กับการ
วิจัย 
-ความหมายของการวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ 
-ประเภทของการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

 
4 

1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
 5.1,5.3 

กระบวนการวิจัย 
-ข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
 
 

 
3 

 
-   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึ ก ษ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

5 
 

1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 

        5.1,5.3 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -ประชากรในการวิจัย 
-กลุ่มตัวอย่าง 
-เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
ความน่าจะเป็น 
เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบ
ไม่มีความน่าจะเป็น  

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

6 1.1,1.2,1.3 
2.1,2.3,3.1,3.3 

4.1,4.3,5.1,5.2,5.3 

การออกแบบวิจัย 
-ความหมายของการออกแบบ
วิจัย 
-จุดมุ่งหมายของการออกแบบ
วิจัย 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 



 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                                                 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

 

สัปดาห์
ที ่

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

-เกณฑ์ท่ีใช้เก่ียวกับการ
ออกแบบวิจัย 

7 
 

1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 

         5.1,5.3 

การเก็บข้อมูล 
-แนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
การเก็บข้อมูล 
-การเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ 
-การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต 
-การเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

8 1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

สอบวัดผลระหว่างภาคเรียน 3 สอบปากเปล่า อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

9 1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

ลงเก็บข้อมูลภาคสนาม 3 นักศึกษาออกไป
สังเกตการณ์และเรียนรู้
เก่ียวกับ  หัวข้อวิจัย
ตามท่ีเลือกไว้ของตนเอง 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

10-11 1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

12-13 1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

14-15 1.1,13 
2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 

การเขียนรายงานการวิจัย 3 -   บ รรย ายป ระก อ บ 
PowerPoint  
-   ศึกษาเอกสาร
ประกอบการสอนและ

อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 



 
 

วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร                                                                                                 คณะศิลปศาสตร์  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 

 

สัปดาห์
ที ่

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5.1,5.3 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
16 1.1,13 

2.1,2.3 
3.1,3.3 
4.1,4.3 
5.1,5.3 

สอบวัดผลปลายภาคเรียน 3 ข้อสอบอัตนัย อาจารย์บุญญาพร 
เผ่าพันธ์ 

จํานวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1 การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน/พฤติกรรมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 
2 
 

 

รายงานกลุ่ม  
   - ทําวิจัย 
   -  สรุปผลการวิจัยส่งรูปเล่ม 

 
9-14 
15 

30% 

3 สอบกลางภาค 8 20% 
4 แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา - 
5 สอบปลายภาค 16 40% 
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1. ตําราและเอกสารหลัก 

อาคม  ใจแก้ว  รศ.ดร. (2551).ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
กมล  สุดประเสริฐ  2516  เทคนิคการวิจัย  กรุงเทพมหานคร  ไทยวัฒนาพานิช 
จุมพล  สวัสดิยากร  2520  หลักและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  โรงพิมพ์สุวรรณภูมิ 
นิภา  สรีไพโรจน์  2524  การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ. 
ไพศาล  หวังพานิช. 2530  วิธีวิจัย  กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย.2542.ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.กรุงเทพมหานคร  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อนันต์  ศรีโสภา  2521  หลักการวิจัยเบ้ืองต้น  กรุงเทพมหานคร  ไทยวัฒนาพานิช 

2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ  
     แหล่งเรียนรู้ 
          1. แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ในระดับชุมชน  ท้องถ่ิน  ประเทศ  เช่น  องค์บริหารส่วนตําบล  ท่ีว่าการอําเภอ  
ศาลากลางจังหวัด  หรือหน่วยงานราชการต่างๆ 
           2.  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานราชการ 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
-  ข่าวสารจากส่ือต่างๆ   
-  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
- www.nrct.go.th 
- www.mua.go.th 
- www.tambol.com 
- www.trf.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที� 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
      2) การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
      3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
       4) ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) ผลการสอบ 
2) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

       3)   การประเมินการทําข้อสอบ 

   3.การปรับปรุงการสอน  
1) พัฒนาเอกสารการสอน 
2) ข่าวสาร ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
         ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการ
ให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
 
 

 

หมวดที� 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 


