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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ.คณะครุศาสตร์    สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

1044001 การวิจัยในชั้นเรียน 
             Classroom Research 
2. จ านวนหน่วยกิต   

2(1-2-3) 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีพครู  
หมวดวิชาชีพครู 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 /2560 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

15 พฤษภาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย รวมไปถึง รูปแบบการ 
วิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติในการวิจัย รวมไปถึง รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิจัย การใช้
และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการวิจัยในช้ันเรียน อภิปรายความส าคัญและกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ฝึก
ปฏิบัติการสังเกตเก็บข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหาวิจัยในช้ันเรียน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาทาง
การศึกษา ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย ด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลความหมาย
ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย น าเสนอผลการวิจัย 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
     จ านวนช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาห์         1 ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์   2 ช่ัวโมง 
 จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง   3 ช่ัวโมง 

จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเปนนรายบุคคล 
-  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
- ช่องทางอื่นท่ีติดต่ออาจารย์ได้ E-mail. Jarunan_007@hotmail.com 
  โทร.0910310360 Line และ Faecbook 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความตระหนักในคุณค่า 
คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แ ก้ ไ ข ข้ อ ขั ด แ ย้ ง แ ล ะ ล า ดั บ
ความส าคัญ 
4. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น รวมท้ังเคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย์ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6. มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อ
วิชาชีพและต่อผู้รับบริการ 

 
1. อาจารย์ ผู้สอนสอดแทรก
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 
2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย 
3. เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและ
การแต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
น า เสนอ การท างานก ลุ่ม และ
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน 
5. ยกตัวอย่างสถานการณ์ใน
ปั จ จุ บั น แ ละ ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อกระตุ้นการ
คิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 

 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียนและการ
ส่ ง ง าน ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
2. ประเมินจากความรับผิดชอบงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคล 
และงานกลุ่ม 
3. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
4. สังเกตการท างานร่วมกันและจาก
บันทึกประเมินผลการท างานร่วมกัน
ของนักศึกษา 

2. ความรู้ 
1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
2.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินภาคปฏิบัติ 
การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม  
3.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง  
4. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างและการวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการ

1. บรรยายและอภิปรายร่วมกัน 
2.วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถานการณ์
,วิดีโอ) 
3. ท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
5. สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
6.PowerPoint ประกอบการสอน 
7.เอกสารประกอบการสอน 
8. การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 

1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวัด
หลักการและทฤษฎี 
2.การเสนอผลงานของนักศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
4. ผลงานท่ีให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
5.ตรวจรายงานการวิจัย 
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เรียนรู้  
5.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการประเมินผลการ
เรียน  
6.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมิน
ได้ และการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียน 
7. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดผลและการ
ประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ 
3.ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ 
2. สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและส่วนรวม 
3. สามารถสืบค้นและประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. สามารถคิดแก้ปัญหาท่ีมีความ
ซับซ้อน รู้เท่าทันสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัตน์ 
5. สามารถน าความรู้ ไปเช่ือมโยง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อท าความ
เข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 

 
1. กิ จก ร รมพัฒนา ทั กษะ
กระบวนการคิด 
2. การอภิปรายร่วมกัน 
3. การฝึกปฏิบัติการท าวิจัยในช้ัน
เรียน 
4. การค้นคว้าและน าเสนอข้อมูล 

 
1. การเสนอผลงานของนักศึกษา 
2. การมีส่วนร่วมของกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3. ผลงานท่ีให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
2. ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็น
เป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน
เป็นทีม 
3. การแก้ปัญหาในกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ไม่ว่าจะในฐานะผู้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม 

 
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
2. การมอบหมายงานให้เกิดการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. การน าเสนอรายงาน 

 
1. พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
2. การน าเสนอรายงานแบบกลุ่ม
และรายบุคคล 
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4. การเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความ
รับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้ง
การพูด การฟัง และการเขียน 
2. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
3.พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต 
4. ทักษะในการน าเสนอรายงานใน
ช้ันเรียนโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ 
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 
 
 

1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้ ว ย ต น เ อ ง จ า ก  Website 
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ส่ือการ
สอนE-Learning และท ารายงาน
โดยเน้นการน าตัวเลขหรือมีสถิติ
อ้ า งอิ ง  จากแหล่ง ท่ีมาข้ อมู ล ท่ี
น่าเช่ือถือ 
2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3. มอบหมายงานการวิเคราะห์
ข้ อ มู ลทา ง สถิ ติ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
งานวิจัยในช้ันเรียน 

 
 
 

1.การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยส่ือเทคโนโลยี 
2.การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

(ชม.) 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน ส่ือท่ีใช้  

ผู้สอน 
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1 ความหมาย หลักการวิจัย และรูปแบบการวิจัย
ในช้ันเรียน 

3 -ปฐมนิเทศ 
-บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint 
ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

2 ความหมาย หลักการวิจัย และรูปแบบการวิจัย
ในช้ันเรียน 

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint
ประกอบการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

3 การออกแบบการวิจัย การวางแผนการวิจัย 3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint 
ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 
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4 การก าหนดปัญหาการวิจัย การเขียนความ
เป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย 

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
-ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint 
ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

5 การก าหนดขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์ และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint 
ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

6 การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา 
(สถานการณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint 
ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 
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7 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 3 -บรรยายและอภิปราย
รว่มกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

8 สอบกลางภาคเรียน    
9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 3 -บรรยายและอภิปราย

ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

10 การใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนการ และการวัดการกระจาย 

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 
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11 การใช้สถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
การเปรียบเทียบข้อมูลหนึ่งกลุ่มกับเกณฑ์ การ
เปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่ม 

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
-สอบย่อย 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

12 การเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 1-2 3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

13 การเขียนรายงานการวิจัย 
บทท่ี 3 

3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 



เอกสาร มคอ. 3 
 

สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

10 

14 การเขียนรายงานการวิจัย บทท่ี 4-5  3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

15 การน าเสนอผลการวิจัย 3 -บรรยายและอภิปราย
ร่วมกัน 
-วิเคราะห์กรณีศึกษา (สถาน
การณ์,วิดีโอ) 
- ท ากิจกรรมกลุ่ม 
- น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
- ฝึกปฏิบัติ 
- สรุปการเรียนการเรียนรู้ 
LearningLog 
-PowerPoint ประกอบการ 
สอน 
-เอกสารประกอบการสอน 

1.ดร.จารุนันท์ 
ขวัญแน่น 
2.ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญ
โอภาส 

16 สอบปลายภาค    
 
 
 
 
 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
(Learning 
Outcome) 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประเมินผล 
 

ความรู้, ทักษะทาง
ปัญญา, ทักษะ

การท างานกลุ่ม การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดภาคการศึกษา 10 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การอภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 

ความรู้, ทักษะทาง
ปัญญา, ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี 

ท าวิจัยและรายงานวิจัยในช้ัน
เรียน 
การน าเสนอรายงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 30 

คุณธรรม จริยธรรม จิตพิสัย พฤติกรรมความเป็นครู 
การเข้าช้ันเรียน (ความ
รับผิดชอบ จิตสาธารณะ ตรงต่อ
เวลา สัมมาคารวะ)  

ตลอดภาคการศึกษา 10 

ความรู้, ทักษะทาง
ปัญญา, ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี 

การทดสอบ 
   1. สอบกลางภาค 
   2. สอบปลายภาค 

 
8 
16 
 

 
20 
30 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิจัยในช้ันเรียน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- บทความวิชาการต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียน วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ วิจัยทางการศึกษา 
- เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ธีรวุฒิ เอกะกุล.  (2549).  ระเบียบวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.         พิมพ์ครั้งท่ี 4.   

อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ์. 
บุญเกื้อ ควรหาเวช.  (2543).  นวัตกรรมการศึกษา.  (พิมพ์ครั้งท่ี 5).  กรุงเทพฯ: เอสอาร์พริ้นต้ิง.  
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.  (2550).  “หน่วยที่ 3 คุณภาพเคร่ืองมือวัด” ใน  ประมวลสาระชุดวิชา  การ 

พัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการประเมินทางการศึกษา หน่วยที่ 1-7.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   
ปรีชา เนาว์เย็นผล และจรีรัตน์ สุวรรณ์.  (2554).  “หน่วยที่ 15 การวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์” ใน  
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ประมวลสาระชุดวิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9-15. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์.  (2555).  การออกแบบการวิจัย.  พิมพ์      ครั้งท่ี 7.   
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  (2543).  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งท่ี 8.  กรุงเทพฯ:  ส านัก 
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ.  (2550).  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม.  กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส าเนา. 
พิสณุ ฟองศรี.  (2552).  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย.  กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์. 
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิภาพในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
– แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การประเมินโดยอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้  โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  คณะครุศาสตร์ 

3. การปรับปรุงการสอน  



เอกสาร มคอ. 3 
 

สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา 
 

13 

- เพิ่มเนื้อหาท่ีทันสมัย เพิ่มตัวอย่างงานวิจัยในช้ันเรียน และเพิ่มการลงพื้นท่ีท าวิจัยในโรงเรียนจริงๆ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- สอบถามนักศึกษาโดยตรง 
- พิจารณาผลการสอบต่างๆ ในรายวิชา 
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามข้อเสนอแนะทุกปีการศึกษา 
- ปรับเปล่ียนแผนการสอน ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะและผลการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  การวิจัยในช้ันเรียน 
  
          ลงช่ือ                                       วันท่ีรายงาน  15 พฤษภาคม 2560 
           (  ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น) 

 
 


