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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตศรีล้านช้าง คณะศึกษศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
ED 1003 การวิจัยทางการศึกษาและการวจิัยในช้ันเรียน (Educational and Classroom Research) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 (2-2-6) 3 หน่วยกิต โดยอาจารย์ผู้สอนบรรยาย 2 ช่ัวโมง ปฏิบัติ  2 ช่ัวโมง นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 6 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาบังคับเรียน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
- ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ชัน้ปทีี ่4   สาขาวิชา การสอนภาษาองักฤษ (ภาคปกติ) 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 - ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   
 - ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน    
อาคารเรยีน 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรลี้านช้าง ห้อง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
      15 มิถุนายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการวิจัย 
2) เข้าใจกระบวนการวิจัย 
3) อธิบายคุณลักษณะของการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียนได้ 
4) สามารถใช้งานวิจัยกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
5) สามารถออกแบบและการวางแผนการวิจัยทางการศึกษา 
6) สามารถสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
7) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยได้                                        
8) สามารถท าวิจัยในช้ันเรียนได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
            เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการทบทวนผลการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ในมคอ.5 
ในภาคการศึกษาทีผ่่านมา และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง จากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ได้เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงไว้ในมคอ. 7 ของปีท่ีผ่านมา น าประเด็นข้อเสนอแนะจากทั้งสองแหล่งมาเปนนแนวทางในการจัดท า มคอ.3 ให้ได้
เนื้อหาท่ีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์ง่ายต่อความเข้าใจ โดยการศึกษาใช้โครงการเปนนฐาน (Project Based Learning)  นักศึกษาจะ
ได้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในการท างานจริง จากสถานการณจ์ริง 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
          แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการวิจัย  กระบวนการวิจัย คุณลักษณะของการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน 
บทบาทงานวิจัยกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน การออกแบบและการวางแผนการวิจัยทางการศึกษา การสร้าง
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน  การฝึกปฏิบัติการวิจัยในโรงเรียน 

          Basic concepts of research theory; research process; the nature of educational research and classroom 
research;  Role of research for educational development; educational research design and planning; 
development of research instruments and data collection;  data analysis and research report; exploration of 
educational research for instructional development; practicum of research in actual school context. 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา  

การฝึกปฏิบัติงาน 30 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 90ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  
 
 
  

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
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   1)  อาจารย์ ประกาศใหค้ าปรึกษาใน http://www.facebook.com/chakgrit podapol ของอาจารย์  
   2)  อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเปนนรายบคุคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ วันละ 1 ช่ัวโมงในวันศุกร์ 
เวลา 11.30น.- 12.30 น. (เฉพาะรายที่ต้องการ) ติดประกาศตารางให้ค าปรึกษาไว้ท่ีบอรด์หน้าห้องอาจารยผ์ู้สอนและบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาจมีการบันทึกการให้ค าปรึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาหลังสิ้นภาค
การศึกษาด้วยตามที่เห็นสมควร 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7 
 

1. การใช้กรณีศึกษา (Case)  
2. จรรยาบรรณนักวิจัย 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินจากงาน 
 

 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนด
โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 

1.จรรยาบรรณนักวิจัย 1. การสังเกตพฤติกรรม  
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินจากงาน 

 3.มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ เ พื่ อ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

1. ช้ีแจงระบบคะแนนมาเรียนแต่
ละวัน 
2. ช้ีแจงการลา การขาดในแต่ละ
ครั้ง 
3. ช้ีแจงคุณธรรม จริยธรรมใน
การอยู่ร่วมกัน เช่น หลักสาราณิย
ธรรม 6 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินจากงาน   
 

 4. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นยอมรับในคุณค่า
ของความแตกต่าง 

1. การท างานกลุ่ม 
2. การอภิปรายผลการศึกษา
ค้นคว้าหน้าช้ันเรียน 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินจากงาน   

2. ความรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. ความรู้วิชาชีพครู 
บูรณาการความรู้ วิชาชีพครูให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 
 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การอุปนัย 
(Inductive)  
4. การใช้กรณีศึกษา  
5. การสอนโดยใช้ปัญหาเปนนฐาน 
(Problem-based instruction)  
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
7. การระดมสมอง (Brain 

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
2. การประเมินใบงาน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
4. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
5. การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน 
 
 

http://www.facebook.com/chakgrit
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storming)  
 2. ความรู้เชิงบูรณาการระหว่าง

วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับ
วิชาเฉพาะให้ครอบคลมุด้าน 
หลักการและทฤษฎสี าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจติวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสตูร การจดัการเรียนรู ้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
 

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย 
3. การสอนโดยใช้การอุปนัย 
(Inductive)  
4. การใช้กรณีศึกษา  
5. การสอนโดยใช้ปัญหาเปนนฐาน 
(Problem-based instruction)  
6. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
7.ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง  ( Brain 
storming) 

1. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
2. การประเมินใบงาน 
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
4. การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน  
5. การประเมินจากกการสะท้อนผล
การท างานร่วมกัน 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจและประเมินข้อมูล
ส า รส น เทศ  และ แนวคิ ด จ า ก
แหล่ งข้ อมู ลที่ หลากหลาย เพื่ อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน และ
งานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 

1.ให้ นั กศึ กษาค้นคว้ ามู ล จาก
หนังสือในห้องสมุด  
2.ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ท 
3.ให้นักศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่ อ ให้ เ กิดความ เ ช่ือมโยงกับ
รายวิชา 
 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2.การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินใบงาน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 

 2. สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1.ให้นักศึกษาก าหนดและอธิบาย
ปัญหารอบ ๆ ตัว ด้วยการค้นคว้า
และออกแบบการวิจัย 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2.การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินผลการวิจัย 
4. การน าเสนอและการอภิปราย 

 3. มีความเปนนผู้น าทางปัญญาใน
การคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

1.ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ
ก าหนดปัญหาในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
ออกแบบการท าวิจัยในช้ันเรียน 

1. การสังเกตพฤติกรรม  
2.การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  
3. การประเมินผลการวิจัย 
4. การน าเสนอและการอภิปราย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม 

1.ก าหนดให้ท างานเปนนกลุ่ม
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
และการระดมสมอง (Brain 
storming) 

1.การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงบทบาทในการท างาน 
2.ประเมินจากน าเสนอความคิดเห็น
และให้เหตุผลในการโน้มน้าว 

 2.ตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถ

1.ก าหนดให้ท างานเปนนกลุ่ม
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1.การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงบทบาทการประสานงานใน
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ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี (Cooperative learning)  
และการระดมสมอง (Brain 
storming) 

การท างานและการเปนนผู้เจรจากับ
เพื่อน ๆ ในกลุ่ม 
2.ประเมินจากการรับฟั งความ
คิดเห็นของเพื่อน 

 3.ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เปนนผู้น า
และผูต้ามที่มคีวามรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ก าหนดให้ท างานเปนนกลุ่ม
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning)  
และการระดมสมอง (Brain 
storming) 

1.การสังเกตพฤติกรรม และการ
แสดงบทบาทการประสานงานใน
การท างานและการเปนนผู้เจรจากับ
เพื่อน ๆ ในกลุ่ม 
2.ประเมินจากการรับฟั งความ
คิดเห็นของเพื่อน 
3.ประเมินจากการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในการท างานกลุ่ม โดยมี
การวางแผนที่ดีร่วมกัน ให้เกิดผล
กระทบน้อยที่สุดเกี่ยวกับส่วนรวม 
ทั้ ง ด้ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ  สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้ เรียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เปนนตัวเลขเชิงสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษา
เขียน 

1. ขั้นตอนการค้นข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและการ
อภิปรายผล 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 

 2. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินจที่ดี
ในการประมวลผล แปลความหมาย 
และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดย
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ดี 

1. ขั้นตอนการค้นข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและการ
อภิปรายผล 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 

 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ 

1. ขั้นตอนการค้นข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล การตีความและการ
อภิปรายผล 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงาน 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบที่เปนน
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เปนน
ทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

1. การออกแบบการท าวิจัย
ในช้ันเรียน 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงานแนวคิดทฤษฎีการ
สอนแบบต่าง ๆ 

 2. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่

1. การออกแบบการท าวิจัย
ในช้ันเรียน 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงานแนวคิดทฤษฎีการ
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มีความสามารถพิ เ ศษ  ผู้ เ รี ยนที่ มี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

สอนแบบต่าง ๆ 

 3. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 

1. การออกแบบการท าวิจัย
ในช้ันเรียน 

1.การประเมินการวิพากษ์/การ
น าเสนอผลงานแนวคิดทฤษฎีการ
สอนแบบต่าง ๆ 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

1. ช้ีแจง ท าความเข้าใจ และตก
ลงในเงือ่นไขกติกาการเรียนการ
สอน รวมทั้งมอบหมายงาน 
 2. ภาคปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับฐานข้อมูลวิจยั 
   

2 
 
 
2 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 
-แนะน าบทเรียน/แผนการสอน/แนะน าวิธีการ
เรียนการสอน/ท าข้อตกลงเกี่ยวกบัการเรยีนการ
สอน/การประเมิน 

-แนะน า Website ต่างๆ และช่องทางการสื่อสาร 
การส่งงานของอาจารย์ประจ าวิชา เช่น 
Facebook เปนนต้น  

  

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

2 
 

1. ภาคบรรยาย  
บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการวิจัย 

1.1 ประวตัิความเปนนมาของการ
ค้นหาความรู้  
1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิจัย 
2. ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุม่
มอบหมายงานค้นคว้าเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์การวิจยั 

2 
 
 
 
 
 
2 

- บรรยายด้วย power point  
- แบ่งกลุ่มมอบหมายงานค้นควา้เกี่ยวกับกระบวน
ทัศน์การวิจัย  

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

3 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีการวิจัย 

1.3 กระบวนทัศน์การวิจัย 
1.4 กระบวนการวิจัย 
2. ภาคปฏิบัติ แบ่งกลุม่เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิจัยทาง
การศึกษา 

2 
 
 
 
 
2 

- นักศึกษาน าเสนอข้อมูลและอภปิรายเกี่ยวกับ
กระบวนทัศน์การวิจยั ท้ังเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และเชิงผสมผสาน 

-สรุป 
- แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิจัยทาง
การศึกษา 

 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 

4 
 

1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 2 วิจัยทางการศึกษา  
2.1 คุณลักษณะของการวิจัย

ทางการศึกษา 
2.2 บทบาทงานวิจัยกับการ
พัฒนาและการแก้ปญัหาการ

2 
 
 
 
 
 

- บรรยายด้วย power point 
-อภิปรายปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
-ค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

ดร.จักรกฤษณ์ โพ
ดาพล 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

เรียนการสอน  
2. ภาคปฏิบัติ ค้นหางานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาคนละ 1 เรื่อง 

 
2 

5 
 

1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 2 วิจัยทางการศึกษา  
2.3 การวิจัยในช้ันเรียน 
2. ภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษา
ออกแบบงานวิจัยในช้ันเรียนที่ 
ใช้เวลาศึกษา 2 เดือน 
 

2 
 
 
2 

- นักศึกษาน าเสนอหัวข้อการวิจัยที่สืบค้นมา 
- การออกแบบงานวิจัยในช้ันเรียนที่ ใช้เวลาศึกษา 
2 เดือน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

6 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 3 การออกแบบและการ
วางแผนการวิจัยทางการศึกษา  
3.1 การก าหนดปัญหาการวิจัย 
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาแบ่งตาม
กลุ่มที่ก าหนดไว้ เพื่อก าหนด
ปัญหาการวิจยั และน าเสนอ 
- อภิปราย 
-สรุปผล 

2 
 
 
 
2 
 

 

-บรรยายด้วย power point  
-นักศึกษาแบ่งตามกลุ่มที่ก าหนดไว้ เพื่อก าหนด
ปัญหาการวิจยั และน าเสนอ 

- อภิปราย 
-สรุปผล 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

7 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 3 การออกแบบและการ
วางแผนการวิจัยทางการศึกษา  
3.2 การเขียนความเปนนมาของ
ปัญหา 
2. ภาคปฏิบัติ ท าใบงาน ความ
เปนนมาและความส าคญัของ
ปัญหาของวิจัยช้ันเรียนส่งภายใน 
1 สัปดาห ์

2 
 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point 
- นักศึกษาน าเสนอความเปนนมาของปัญหาของแต่
ละกลุม่ 

- ท าใบงาน ความเปนนมาและความส าคญัของ
ปัญหาของวิจัยช้ันเรียนส่งภายใน 1 สัปดาห ์

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

8 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 3 การออกแบบและการ
วางแผนการวิจัยทางการศึกษา 
3.3 การทบทวนวรรณกรรม 
2. ภาคปฏิบัติ การเขียน
สมมตุิฐาน วัตถปุระสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์การ
วิจัย 

2 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point 
- นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล น าเสนอความก้าวหน้า
ทาง Facebook 

- ท าใบงาน การเขียนสมมตุิฐาน วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย ประโยชน์การวิจยั 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 
 

1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1 การสร้างเครื่องมือ 
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. ภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษา
พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล 
-สรุปผลการวเิคราะห์ร่วมกัน 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัใน
ช้ันเรียน 

2 
 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point  
-ให้นักศึกษาพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูล 
-สรุปผลการวเิคราะห์ร่วมกัน 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 
-น าเสนอความก้าวหน้าทาง Facebook 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

10 
 

1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
5.1 การบันทึกข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรม SPSS 
2. ภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์
ข้อมูล 

2 
 
 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point 
-นักศึกษาน าเสนอผลการวเิคราะห์ตามที่ได ้
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 

11 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 6 การสรุปผล การ
อภิปรายผล การเขียน
ข้อเสนอแนะ 
-การสรุปผล  
-การอภิปรายผล 
-การเขียนข้อเสนอแนะ 
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาท าการ
เขียนข้อสรุปผลการวิจัย 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point  
-นักศึกษาท าการเขียนข้อสรุปผลการวิจัย 
- น าเสนอความก้าวหน้า 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 
 
 
 
 

12 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 7 การรายงาน
ผลการวิจัย 
-องค์ประกอบการเขียนรายงาน
การวิจัย 
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาท าการ
เขียนอภิปรายผล  

2 
 
 
 
 
2 

-บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

13 
 

 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 8 การน าเสนอ
ผลการวิจัย 
- การจัดการสัมมนาทางวิชาการ 
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาท าการ
เขียนข้อเสนอแนะการวิจัย 

2 
 
 
 
2 

บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 



 
10 มคอ. 3 ED1003 รายวิชา การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

14 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 8 การน าเสนอ
ผลการวิจัย 
- การเขียนบทความวิชาการ 
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาฝึกเขียน
บทความวิจัย 

2 
 
 
 
2 

บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

15 1. ภาคบรรยาย 
บทท่ี 8 การน าเสนอ
ผลการวิจัย 
- รูปแบบการน าเสนอผลงาน
วิชาการ แบบโปสเตอร์ และ
แบบบรรยาย  
2. ภาคปฏิบัติ นักศึกษาฝึกท า
โปสเตอร์น าเสนอผลการวิจยั 
และน าเสนอแบบบรรยายหน้า
ช้ัน 

2 
 
 
 
 
 
2 

 -บรรยายด้วย power point  
- น าเสนอความก้าวหน้า 
- น าเสนอความก้าวหน้าวิจยัในช้ันเรียน 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

16 -สรุปผลการเรียนรู้ 
 

4 -น าเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการ 
 
 

ดร.จักรกฤษณ์ 
โพดาพล 

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ

ประเมิน 
 1.คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เช่น 

กัลยาณมิตรธรรม 7 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

10 % 
 2. จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนด

โดยองค์การวิชาชีพ คือ คุรุสภา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

 3.มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
แ ล ะ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ เ พื่ อ
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

ทุกสัปดาห ์

 4. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นยอมรับในคุณค่า
ของความแตกต่าง 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
3. การเข้าช้ันเรียน 

  

2. ความรู้ 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. ความรู้วิชาชีพครู 
บูรณาการความรู้ วิ ชา ชีพครู ให้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
 3. บทบาทในการน าเสนอผลงาน  
4. การประเมินรายงาน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. ความรู้เชิงบูรณาการระหว่าง
วิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ 
บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชา
เฉพาะให้ครอบคลุมดา้น หลักการ
และทฤษฎีส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาจติวิทยาครู การ
พัฒนาหลักสตูร การจดัการเรียนรู ้
การจัดการชั้นเรียน นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล  
2. การประเมินกระบวนท างาน 
3. บทบาทในการน าเสนอผลงาน  
4. การประเมินรายงาน 

สัปดาห์ 2-16 

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้า ใจและประเมินข้อมูล
ส า ร ส น เ ทศ  แล ะ แ น วคิ ด จ า ก
แหล่ งข้ อมู ลที่ หล ากหลาย เพื่ อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอน และ
งานครูรวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้ เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 
 

 2. สามารถคิดแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน 
เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มีความเปนนผู้น าทางปัญญาในการ
คิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม 
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. การแปลความข้อมูลให้เข้ากับ
รายวิชา  
4. ประเมินการน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ 2-16 
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5. การประเมินบทบาทในการท า
กิจกรรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1.มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

10 % 

 2.ตระหนักในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นไดด้ ี

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

 3.ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เปนน
ผู้น าและผูต้ามที่มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนรายบุคคล
และกลุ่ม  
2. การน าเสนอกิจกรรม  
3. การสรุปกิจกรรม  
4. การเข้าช้ันเรียน 

สัปดาห์ 2-16 

5. ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความไวในการวิเคราะห์และ
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เปนนตัวเลข
เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด
หรือภาษาเขียน 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ดุลยพินจที่ดี ในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
งานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศได้ดี 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 3.  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้ อมู ลและการน า เ สนอข้ อมู ล
สารสนเทศ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 
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6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนการ
ประเมิน 

 1. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่ เปนนทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
แ ล ะ รู ป แ บ บ ไ ม่ เ ปน น ท า ง ก า ร 
(Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

20 % 

 2. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง 
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 3. มีความเช่ียวชาญในการจัดการ
เรียนรู้ ในวิชาเอกที่จะสอนอย่าง
บูรณาการ 

1. การสังเกตพฤติกรรมเปนนกลุ่ม  
2. การประเมินการค้นคว้าข้อมูล  
3. ประเมินการน าเสนอผลงาน  
4. การวิพากษ์เนื้อหา 

สัปดาห์ 2-16 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2556). ระเบียบวิธีวิจัย. เลย: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาสาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลยั (เอกสารประกอบการสอน) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารต่างประเทศ  (แสดงไว้ในเว็บไซด์ของสาขาวิชา) 
แหล่งสืบค้นข้อมลูส านักพิมพ์และวารสารในประเทศ  (แสดงไว้ในเวบ็ไซด์ของสาขาวิชา) 
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    http://www.mbuslc.ac.th/บทความวิชาการ 

3. เว็บไซต์ที่ส าคัญ 
    http://tdc.thailis.or.th/  
     
 

 
 

http://www.dhammathai.org/buddhism/buddhismhistory.php


 
14 มคอ. 3 ED1003 รายวิชา การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยอาจารย์และนกัศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาไดด้ังนี ้

1) การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
2) อาจารยผ์ู้สอนได้สร้างเพจบน Facebook เพื่อให้นักศึกษาเสนอแนะ 
3) นักศึกษากรอกแบบสอบถามทีผู่้สอนหรือคณะกรรมการหลักสตูรสรา้งขึ้น 
4) นักศึกษาเขียนบันทึกสั้นๆ สะท้อนการจัดการเรยีนการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ผลจากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2) ผลการตรวจรายงาน 
3) ผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  
    น าผลการประเมินในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี ้

1) น าผลประเมินที่ไดม้าวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
2) น าข้อบกพร่อง ข้อควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากการสังเกตของผู้สอนมาปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนต่อไป 
3) ท าวิจัยในช้ันเรียน กรณีนักศึกษาสอบตกมากผิดปกต ิ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา    
1) การประมวลความรู้ขั้นตอนการวิจยัโดยอาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิระดบับณัฑิตศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา     
1) การประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
2) ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกปี  

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท า 
                         (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) 

                                      วันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
 


