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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมประจาชุดวิชา
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คานา
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งให้นักศึกษาได้รับความรู้จากการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางไกลและมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นตั้ ง แต่ ก่ อ นเรี ย น ระหว่ า งเรี ย น และหลั ง เรี ย น
โดยจัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และประเมินผลสุดท้าย
กิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสุ ดท้าย โดยให้ นั กศึกษา
ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้อย่างครบถ้วนทุกข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้
1. สรุปหรือประมวลเนื้อหาสาระของกลุ่มเนื้อหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเอกสารการสอน
2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
นอกจากนี้การทากิจกรรมประจาชุดวิชายังช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนตั้งแต่ต้น
ภาคการศึก ษา และจากการวิจัย พบว่านักศึกษาที่ทากิจ กรรมประจาชุด วิช าจะมีโ อกาสสอบผ่านในปลายภาค
มากกว่านักศึกษาที่ไม่ทากิจกรรมประจาชุดวิชา
อนึ่ง กิจกรรมประจาชุดวิชาที่ให้นักศึกษาทาเป็นเพียงส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน
ทางไกลเท่านั้น ในการเตรียมสอบปลายภาค นักศึกษาควรอ่านหนัง สือให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของชุดวิชาและ
ปฏิบัติกิจกรรมที่กาหนดไว้ในตอนท้ายของเนื้อหาแต่ละเรื่องก็จะเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษาในการทาข้อสอบ
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสาเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้ และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิตและการทางานรวมถึงการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
พฤศจิกายน 2563
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1. การประเมินผล
การประเมินผลปลายภาคของชุดวิชานี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 จากคะแนนสอบปลายภาค
80 คะแนน
ส่วนที่ 2 จากคะแนนกิจกรรมที่กาหนดให้ทา
20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมจะพิจารณาจากการตอบที่ตรงประเด็นคาถาม การครอบคลุมประเด็น
หลักที่ถาม ความถู กต้องของคาตอบ ความชัดเจนของการนาเสนอ ความละเอียดประณี ตของชิ้นงานและตอบ
ครบทุกข้อคาถาม
มหาวิทยาลัยไม่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องทากิจกรรม นักศึกษาอาจเลือกทาหรือไม่ทาก็ได้
โดยการประเมินปลายภาคสาหรับชุดวิชานี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 นักศึกษาทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจากคะแนน
สอบปลายภาคคิดร้อยละ 80 และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ 20 และคะแนนกิจกรรมจะนาไปใช้ทั้งการ
ประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม นักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมในการสอบไล่จะส่งกิจกรรมเพื่อเป็นคะแนนกิจกรรมใน
การสอบซ่อมไม่ได้
กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทากิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว
ในการประเมินผลปลายภาค นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมและไม่ทากิจกรรมจะต้องประเมินผลโดย
ใช้ข้อสอบฉบับเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ทากิจกรรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ส่วนนักศึกษากลุ่มที่ไม่ทากิจกรรมมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน สาหรับนักศึกษาที่ทากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด โดย
การน าคะแนนสอบปลายภาคของนั กศึกษาอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับ การคิดคะแนนสอบปลายภาครวมกับ
คะแนนกิจกรรม แล้วนาคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลสอบให้กับนักศึกษาดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม 18 คะแนน และทาข้อสอบถูกได้ 70 ข้อ จากข้อสอบ
ทั้งหมดจานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนสอบปลายภาค คิดเป็น 70  0.66666
เท่ากับ 46.67 คะแนน (80÷120) นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 18 + 46.67 เท่ากับ
64.67 คะแนน กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียว 100 คะแนน นักศึกษาจะได้ 70  0.83333
(100÷120) เท่ากับ 58.33 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 64.67 คะแนน
ตัวอย่างที่ 2 นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรม 13 คะแนน และทาข้อสอบถูกได้ 92 ข้อ จากข้อสอบ
ทั้งหมดจานวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนสอบปลายภาค คิดเป็น 92  0.66666
(80÷120) เท่ากับ 61.33 คะแนน นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนนสอบปลายภาค 13+ 61.33 เท่ากับ
74.33 คะแนน กรณี คิ ด คะแนนจากการสอบปลายภาคเพี ย งอย่ างเดี ย ว 100 คะแนน นั ก ศึ ก ษาจะได้ 92 
0.83333 (100÷120) เท่ากับ 76.67 คะแนน มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้ 76.67 คะแนน
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2. การส่งกิจกรรมประจาชุด
วิชา
ให้นักศึกษาดาเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลและระบายรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสชุดวิชา รหัสจังหวัดให้ครบถ้วนด้วย
ดินสอ 2B ลงในแบบกรอกคะแนน (สีส้ม) ตามตัวอย่างในแบบกรอกคะแนน
2. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาฉบับจริงไปยังมหาวิทยาลัยและสาเนากิจกรรมที่ทาเสร็จ
แล้วไว้ 1 ชุด ไว้เป็นหลักฐาน
3. ส่งกิจกรรมประจาชุดวิชาภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
4. ให้จัดทาหน้าปกรายงานให้มีข้อความตามตัวอย่างที่แนบมา
ประจาชุดวิชา และแบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี ณ สานักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองดังนี้

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์
สานักบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
(รายงานนักศึกษาชุดวิชา 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์)

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วการส่งไว้เป็นหลักฐานด้วย
6. นั ก ศึ ก ษาสามารถตรวจสอบว่ าส านั ก บริ การการศึ ก ษาได้ รั บ กิ จ กรรมที่ นั กศึ กษาส่ งไปแล้ ว
หรื อยั งโดยโทรศั พ ท์ ส อบถามหมายเลข 0-2982-9633 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ส านั ก บริ ก ารการศึ ก ษา หมายเลข
0-2-504-7621 หรื อ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ส ารสนเทศ หมายเลข 0-2503-3545-8 และหมายเลข 0-2504-7191,
0-2504-7193 โทรสาร 0-2503-3546
โทรศัพท์ฝากข้อความนอกวัน -เวลาราชการ (ตลอด 24 ชั่วโมง) หมายเลข 0-2504-7191 และ
0-2504-7193 E-mail : ic.proffice@stou.ac.th
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3. เนื้อหากิจกรรม
ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วนและตรงประเด็นคาถาม โดยเขียนด้วยลายมือตนเองเป็นลายมือที่อ่านง่าย

1. จงอธิบายความหมายของการวิจัย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง ให้
อธิบายโดยยกตัวอย่างปัญหาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประกอบ (หน่วยที่ 1)
2. จงแสดงขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ บัญชีรายได้ประชาชาติ และอัตราเงินเฟ้อของไทย
ย้อนหลัง 5 ปี โดยให้มีการสืบค้น 2 เว็บไซต์ภายในประเทศ กาหนดให้ Print Screen หน้าต่างการสืบค้นประกอบ
การอธิบาย (หน่วยที่ 4)
3. ให้นักศึกษาอธิบายหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโครงการวิจัยโดยสังเขป (หน่วยที่ 5)
4. การสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็นต่างกันอย่างไร และ
แต่ละประเภทมีวิธีการอะไรบ้าง จงอธิบาย (หน่วยที่ 6)
5. จงสรุปขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (หน่วยที่ 8)
6. ในการเขียนรายงานผลการวิจัย ให้นักศึกษาตอบคาถามต่อไปนี้และอธิบายโดยสังเขป (หน่วยที่ 10)
6.1 สิ่ งที่ ผู้ เขีย นรายงานวิ จั ย ควรน าไปพิ จารณา ตลอดจนสิ่ งที่ ควรคานึ งถึงเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ อ่านรายงานวิจั ย
มีความเข้าใจและได้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้นๆได้มากขึ้นมีอะไรบ้าง
6.2 สิ่งที่ผู้เขียนรายงานผลการวิจัยควรหลีกเลี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะการเขียน และเนื้อหา
มีอะไรบ้าง
7. จงบอกข้อดีและข้อบกพร่องของของเทคโนโลยีฐานข้อมูลต่อไปนี้ (หน่วยที่ 11)
7.1 แบบโนเอสคิวแอล (NoSQL Database Technology)
7.2 แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
7.3 ระบบไฟล์กูเกิ้ล (Google File System: GFS)
7.4 ฐานข้อมูลบิ๊กเทเบิล (Big Table Database)
7.5 เทคโนโลยีฮาดูป (Hadoop Technology)
8. จงอธิ บ ายขั้ น ตอนการเพิ่ ม ตั ว ช่ ว ยวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล (Data Analysis) ในกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ทางสถิติ (Analysis ToolPak) (หน่วยที่ 12)

-59. ข้อมูลอัตราการว่างงานของคนไทยสามารถสืบค้นจากเว็บไชต์ใดบ้างให้ยกตัวอย่างอย่างน้อย 3 เว็บไชต์จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (หน่วยที่ 13)
10. ให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป สาระส าคั ญ ของงานวิ จั ย ด้ า นเศรษฐศาสตร์ จ ากกรณี ศึ ก ษาในหน่ ว ยที่ 14 และ 15
ซึ่งครอบคลุ มประเด็น ต่างๆ ต่อไปนี้ ชื่องานวิจัย วัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีการศึกษาและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้
10.1 งานวิจัยด้านการค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ
10.2 งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ค่าจ้างแรงงาน
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4. คาถามประเมินกิจกรรมประจาชุดวิชา
ให้นักศึ กษาตอบคาถามประเมิ นกิ จกรรมประจาชุ ด วิชา 60434 วิธีก ารวิจยั และเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ โดยตอบในแบบฟอร์ม ดังนี้
1. ท่ านคิ ดว่าค าถามโดยรวมที่ ปรากฏอยู่ในกิ จกรรมประจาชุ ดวิชาวิธีการวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรั บ
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ มีความยาก มากน้อยเพียงใด โดยระบุเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
….. (1) น้อยที่สุด, ….. (2) น้อย, ..... (3) ปานกลาง, ..... (4) มาก, ..... (5) มากที่สุด
2. ท่านคิดว่าคาถามข้อใดที่ควรปรับปรุ ง โปรดระบุเหตุผล
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. ท่านเห็นว่าการทากิจกรรมประจาชุดวิชานี้มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน ตลอดจนการศึกษาของท่าน
มากน้อยเพียงใด โปรดแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

เมื่อนักศึกษาตอบคาถามประเมินกิจกรรมประจาชุ ดวิชาแล้ วเสร็จ กรุ ณาส่ งเอกสารฉบับนี้ (ทีต่ อบคาถามแล้ว)
พร้ อมกิจกรรมประจาชุ ดวิชา
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ปกรายงาน

กิจกรรมประจาชุดวิชา
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักศึกษา………………………………………………………………..
รหัสประจาตัวนักศึกษา
ที่อยู่ ………………………………………………………….………..……..
………………………………………………………………..……………...
โทรศัพท์ (ถ้ามี) ………………………………………………………….
E-mail (ถ้ามี) ………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอยอมรับการตัดสินผลคะแนนภาคปฏิบัติจากผู้ประเมินเป็นทีส่ ุด
ลงชื่อ ……………………………………….
(………………………………………………)



แบบประเมินเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรี
คาชี้แจง
1. แบบประเมิ น ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
สุ โขทั ย ธรรมาธิ ราช ข้อ มู ล ที่ ได้ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ในการปรับ ปรุง เอกสารการสอนชุ ด วิ ช าและกิ จ กรรมการเรีย น
การสอน คาตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและนามาสรุปในภาพรวมจึงขอให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับชุดวิชาที่ศึกษา และเติม
ข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
3. แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
4. นักศึกษาทาแบบประเมินฉบับนีเ้ สร็จสิ้นโปรดนาส่งมาพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา
รหัสชุดวิชาที่ประเมิน 60434 ชื่อชุดวิชา วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ในภาคการศึกษานี้ ลงทะเบียนชุดวิชานี้
 เป็นครั้งแรก  ลงทะเบียนทั้งสอบไล่ สอบซ่อมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ......... ครั้ง
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

รายการประเมิน
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย
2. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
3. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
4. วิธีการศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
5. การจัดลาดับเนื้อหาวิชาเอื้อต่อการเรียนรู้
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบช่วยให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและเพิ่มความมัน่ ใจในการทา
ข้อสอบ
7. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการศึกษาชุดวิชานี้
8. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
9. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชุดวิชากับผู้อื่น
10. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
11. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อชุดวิชานี้โดยภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
5
4
3
2
1

-2-

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในเนื้อหาของเอกสารการสอน
เนื้อหา หน่วยการสอน

เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

หน่วยที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย
หน่วยที่ 2 การกาหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฏีการวิจัย
หน่วยที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
หน่วยที่ 4 การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 5 การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย
หน่วยที่ 6 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
หน่วยที่ 7 การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ
หน่วยที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
หน่วยที่ 9 การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล
หน่วยที่ 10 การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย
หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีบิ๊กดาตาสาหรับเศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 12 การใช้ซอฟแวร์ตารางทาการในการวิเคราะห์ข้อมูล

เศรษฐศาสตร์
หน่วยที่ 13 การแสวงหาข้อมูลและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 14 การศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ I
หน่วยที่ 15 การศึกษางานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ II
จุดเด่นของการเรียนการสอนชุดวิชานี้

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

จุดที่ควรพัฒนา .......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมิน

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินนี้และจัดส่งไปพร้อมกับกิจกรรมประจาชุดวิชา

