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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา EDP๔๑๐๑  รายวิชา  การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    
รหัสวิชา   EDP๔๑๐๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Research for Learning Development 
  

๒.  จำนวนหน่วยกติ       ๓(๒-๒-๕)      
        
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู 

 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     
      ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารยธ์ิติกาญจน์   ฐิติโสภณศักดิ์   
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารยธ์ิติกาญจน์   ฐิติโสภณศักดิ์ 
       
๕.  สถานที่ติดต่อ   คณะครุศาสตร ์/ E-Mail: thitikan.th@ssru.ac.th 
  
๖.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ช้ันปีที ่๔ (หลักสูตร ๕ ปี) 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้  ประมาณ  ๓๐ คน ต่อหมู่เรยีน จำนวน ๒ หมู่เรียน 
 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถา้มี) หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผล  
      จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา 
๘.  รายวิชาที่ต้องเรยีนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถา้มี)   ไม่ม ี
๙.  สถานที่เรียน    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
๑๐. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจการแสวงหาความจริงโดยกระบวนการวิจัย และสามารถการออกแบบ

กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  รวมทั้งสังเคราะห์งานวิจัยและนำมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู ้และฝึกตนให้เป็นผู้ใฝ่รูใ้ฝ่คดิเป็นระบบและนำเสนอผลการศึกษาค้นควา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  - 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยใน

ชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการจัดการเรยีนรู้ เสนอโครงการเพื่อทำวจิัย ดำเนนิการวิจัย เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

Educational research methodology; theories and research design; research process; statistics for research; 

classroom research; research process for problem solving; research practice in education for improving learning 

management process; research proposal; research implementation; writing research reports; presentation of 

completed research. 

   
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ชม. / สัปดาห ์
 

สอนเสร ิมตามความ

ตอ้งการของนักศกึษา 
๒ ชม. / สัปดาห ์

 
๕ ชม. / สัปดาห์ 

 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 
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หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 
 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณนักวจิัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในด้าน
ความมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ศลี 5 พรหมวิหาร 4 

 (๒) แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอย่างมีจติสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
๑.๒  วิธีสอน 

 (๑) สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนาระหว่างการเรยีนการสอนทุกครัง้ 

(๒) แสดงความคิดเห็นและการแสดงออกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจผู้อื ่น เสี ยสละ มีจิต
สาธารณะ 

(๓) ปลูกฝังความมีวนิัย ความรับผดิชอบและความซื่อสัตย์จากการลงมือปฏิบัติการทำวิจัย 
(๔) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอนและเพื่อน 

๑.๓  วิธีการประเมิน 

 (๑) สังเกตพฤติกรรมในและนอกชัน้เรียน 

(๒) การเขา้เรียนและสง่งานตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาทีก่ำหนด ปฏิบัติตามขอ้ตกลง 

(๓) สังเกตความประพฤติการเป็นแบบอย่างครูที่ดี 

(๔) ความซื่อสตัย์ในการทำรายงาน การอา้งองิผลงานของผูอ้ื่น 

(๕) การสะท้อนคดิความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู ้ 
 

๒. ด้านความรู้ 

๒.๑  ความรู้ที่ได้รับ 

 (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การศึกษา สามารถประมวล
ความรู้รวบรวมงานวิจัย นำเสนอผลการวิจัยด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอด
ความรู้ 

 (๒) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจั ยในชั้นเรียน การ
เขียนโครงการเพื่อทำวิจัย การเขยีนรายงานการวจิัย และการนำเสนอผลงานวิจัย 

๒.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างประกอบ บรรยายเชิงอภิปราย ระดมสมองและอภิปรายกรณีศึกษา 
(๒) การอภิปราย การวเิคราะห์ จากการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองและกลุ่ม  
(๓) การศึกษาด้วยตนเองจากเวปไซด์ผู้สอนและเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง  
(๔) ฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัดในห้องเรียน ฝึกการเขียนโครงการวิจัย ฝึกการเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอ

ผลงาน  
(๕) การใช้วิธีการโคช้ (Coaching) และระบบพี่เลีย้ง (Mentoring) 
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๒.๓ วิธีการประเมิน 

(๑) การสอบข้อเขยีน สอบปลายภาค 
(๒) ตรวจรายงาน โครงการวจิัย รายงานการวจิัย  
(๓) การนำเสนอผลงาน 
(๔) บันทึกการเรียนรู ้      

  

๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย การแก้ปัญหา และการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

  (๒) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การค้นหาข้อเท็จจริง ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายแล้วสังเคราะห์เพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนในประเด็นที่จะปฏิบัติการวิจัย และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง 

๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งประกอบ บรรยายเชิงอภิปราย ระดมสมองและอภิปรายกรณศีึกษา 
(๒) ฝึกปฏิบัติ แบบฝกึหดัในหอ้งเรียน ฝึกการเขยีนโครงการวจิัย ฝึกการเขยีนรายงานการวจิัย การนำเสนอ

ผลงาน 
(๓) ร่วมอภิปรายกลุ่ม   

๓.๓  วิธีการประเมิน 

(๑) ความสามารถในการเลือกข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
(๒) ประเมินโครงการวจิัย ประเมินรายงานการวจิัย 
(๓) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน 
(๔) การนำเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
(๕) การสอบปลายภาค  

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (๑) มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่
ช่วยเหลือและเอือ้ต่อการแกป้ัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์ และสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) ทำกิจกรรมกลุ่มในลักษณะต่างๆ เช่น การเขยีนโครงการวจิัย การเขยีนรายงานการวจิัย และการนำเสนอ
ผลงาน 

(๒) การแสดงความคดิเหน็และการรับฟังความคดิเห็น  
 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕  
รายวิชา EDP๔๑๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๔.๓ วิธีการประเมิน 

(๑) สังเกตความสามารถในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น 
(๒) ผลสำเร็จของการทำงานกลุ่ม โครงการวจิยั รายงานการวิจัย   
(๓) การนำเสนอผลงานกลุ่มและการเป็นผู้นำในการอภิปรายซักถาม  
(๔) การสะท้อนคดิความเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู ้ 

  

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 (๑) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดใีนการประมวลผล แปลความหมายและการเลอืกใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 (๒) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่าง 

 (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้โปแกรมสำเร็จรูปและแปลความหมายผลการวิจัย
ตามข้อคน้พบ 
 (๔) มีความสามารถในการนำเสนอโครงการวจิัยและรายงานการวจิัยทั้งการพูดและการเขียน 

๕.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างประกอบ บรรยายเชิงอภิปราย ระดมสมองและอภิปรายกรณีศึกษา 
(๒) การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองจากตำรา เอกสาร งานวิจัย เวปไซด์ผู้สอนและเวปไซด์ที่เกี่ยวข้อง  
(๓) ฝึกการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
(๔) นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint 

๕.๓ วิธีการประเมิน 

(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลงานกลุ่ม 
(๒) ผลงานโครงการวจิัย รายงานการวจิัย 
(๓) การนำเสนอผลงาน 
(๔) การสอบปลายภาค 

 

  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖  
รายวิชา EDP๔๑๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑ ๑. ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนรูใ้น

รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

๒. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการวิจัย 

 

๔ 

(online) 

๑. แนะนำการเรียนรู้วิชา EDP๔๑๐๑ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (เอกสาร 

มคอ.3) 

๒. ชี้แจงกำหนดการสอน กิจกรรมการ

เรยีนการสอน การมสี่วนร่วมของ

นักศึกษาในการวัดและประเมนิผล  

๓. ชี้แจงข้อกำหนดวธิีการมอบหมาย

งานและส่งงาน  

- มกีารมอบหมายงานท้ังก่อนและหลัง

การเรยีนการสอนในลักษณะที่เน้น

การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ รายกลุ่มและ

รายบุคคล 

- เขียนเค้าโครงการวิจัย 

- ทำวิจัยขนาดเล็ก (เชิงสำรวจ) 1 เรื่อง 

ในประเด็นท่ีกลุ่มสนใจ 

๓. กิจกรรม Active learning แบบ online 

ผ่าน Google Meet  

๔. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการ

วิจัย” 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: แนะนำรายวิชา 

- เอกสาร มคอ.๓ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสำคัญของการวิจัยกับการจัด

การศึกษา พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการวิจัย 

(งานเดี่ยว) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๒ การกำหนดประเด็นปัญหาการวจิัย ๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การกำหนดประเด็นปัญหาการ

วิจัย” 

๒. ฝึกเขียนประเด็นปัญหาการวจิัยท่ีจะ

ดำเนินการ  

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๗  
รายวิชา EDP๔๑๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การกำหนดประเด็น

ปัญหาการวจิัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๒ เขียนประเด็นปัญหาการวิจัย

ท่ีจะดำเนินการ (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “วัตถุประสงค์การวิจัย” 

๒. ฝึกเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยที่จะ

ดำเนินการ 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: วัตถุประสงค์การวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๓ เขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยที่

จะดำเนินการ (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๔ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง” 

๒. ศึกษาค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: ทบทวนเอกสารงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๔ ทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหัวข้อเขียนในเค้า

โครงการวิจัย (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๕ กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การกำหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัย” 

๒. แบ่งกลุ่มเขียนกรอบแนวคิดการวจิัย  

๓. นำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 

๔. ร่วมกันวิพากษ์กรอบแนวคิดการวจิัย

ของแต่ละกลุ่ม 

สื่อการเรยีนรู้ 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

- PowerPoint: “การกำหนดกรอบ

แนวคิดการวจิัย” 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๕ เขียนกรอบแนวคิดการวจิัย 

(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

๖ สมมติฐานการวจิัยและตัวแปรการวจิัย ๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การต้ังสมมติฐานการวิจัยและ

ตัวแปรการวิจัย” 

๒. ฝึกเขียนสมมติฐานการวจิัยตาม

ประเด็นท่ีกำหนด 

๓. นำเสนอตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการ

วิจัย 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การตัง้สมมติฐานการ

วิจัยและตัวแปรการวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๖ การต้ังสมมติฐานการวิจัย 

(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๗ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่าง 

 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ

สุ่มตัวอย่าง” 

๒. กำหนดประชากรท่ีจะศึกษาและ

กำหนดวธิีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างที่

จะศึกษา 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๗ กำหนดประชากรท่ีจะศึกษา 

และกำหนดวิธกีารได้มาของกลุ่ม

ตัวอย่างที่จะศึกษา (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๘ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การเขียนเค้าโครงการวจิัย” 

๒. แต่ละกลุ่มฝึกเขียนเค้าโครงการวจิัย 

๓. นำเสนอผลงาน  

สื่อการเรยีนรู้ 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

- PowerPoint: การเขียนเค้า

โครงการวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๘ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

๙ สอบกลางภาค ๔ สอบข้อเขียน อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๐ การออกแบบการวิจัย  

- ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง  

- ออกแบบการวัดตัวแปร  

- ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การออกแบบการวิจัย: การ

ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง ออกแบบการ

วัดตัวแปร และออกแบบการวเิคราะห์

ข้อมูล 

๒. ออกแบบการวิจัย ประกอบดว้ย การ

สุ่มตัวอย่าง การวัดตัวแปร และการ

วิเคราะห์ข้อมูล 

๓. นำเสนอผลงาน 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การออกแบบการวิจัย  

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๙ การออกแบบการวิจัย  

(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๑ เครื่องมือการวิจัยและการสร้างเครื่องมอื

การวิจัย (แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ

สังเกต แบบสัมภาษณ์) 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ เครื่องมอืการวจิัยและการสรา้ง

เครื่องมือการวิจัย 

๒. นักศึกษาเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสม

กับงานวิจัยของตนเอง 

๓. ฝึกปฏบัิติการสร้างเครื่องมือการวิจัย  

๔. นำเสนอผลงาน 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: เครื่องมือการวิจัยและ

การสร้างเครื่องมือการวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๐ เครื่องมอืการวิจัยและการ

สร้างเครื่องมือการวิจัย (งานกลุ่ม 5-6 

คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐  
รายวิชา EDP๔๑๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๑๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
- การหาค่า IOC ค่าความเชื่อมั่น ค่าความ
ยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก 

๔ 
(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
หัวข้อ “การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ” 
๒.ฝึกตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื หาค่า 
IOC ค่าความเชื่อมั่น ค่าความยากง่าย 
ค่าอำนาจจำแนก) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ  

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๑ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
หัวข้อ “การเก็บรวบรวมข้อมูล” 
๒.ฝึกปฏบัิติการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย (online) 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๒ เก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๔ สถติิการวิจัย  
(สถติิบรรยาย สถติิอ้างอิง) 

๔ 
(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
หัวข้อ สถิติการวิจัย 
๒. ฝึกปฏบัิติการเลอืกใชส้ถิติท่ีเหมาะสม
กับงานวิจัย 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การเลอืกใช้สถิติท่ี
เหมาะสมกับงานวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๓ เลอืกใชส้ถิติท่ีเหมาะสม
กับงานวิจัย (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๕ การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสำเร็จรูป 

และการสรุปผลการวิจัย 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสำเร็จรูปและการสรุป

ผลการวิจัย” 

๒. ปฏบัิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสำเร็จรูป 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอยีด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/ส่ือที่ใช้ 
ผู้สอน 

๓. ฝึกปฏบัิติการสรุปผลการวิจัยจากข้อ

ค้นพบงานวิจัยของกลุ่มตนเอง 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย

โปรแกรมสำเร็จรูปและการสรุป

ผลการวิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๔ การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ย

โปรแกรมสำเร็จรูป (งานกลุ่ม 5-6 คน) 

- ใบงาน ๑๕ การสรุปผลการวิจัย (งาน

กลุ่ม 5-6 คน) 

๑๖ การเขียนรายงานการวิจัย 

 

๔ 

(online) 

๑. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

หัวข้อ “การเขียนรายงานการวิจัย“ 

๒. ฝึกปฏบัิติการเขียนรายงานการวิจัย 

๓. นำเสนอผลงาน 

สื่อการเรยีนรู้ 

- PowerPoint: การเขียนรายงานการ

วิจัย 

- เอกสารประกอบการสอน 

- ใบงาน ๑๖ การเขียนรายงานการวจิัย 

(งานกลุ่ม 5-6 คน) 

อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

๑๗ สอบปลายภาค ๔ สอบข้อเขียน อ.ธิตกิาญจน์ ฐติิโสภณศักดิ ์

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

(ร้อยละ) 

คุณธรรม จรยิธรรม ๑. พฤติกรรมการแสดงออกทั้งใน

และนอกห้องเรียน 

๒. การร่วมกจิกรรมในช้ันเรยีน 

๓. การส่งงานตามกำหนด 

ทุกสัปดาห ์ ๑๐ 

ความรู้ ๑. รายงานการศึกษาคน้ควา้  

๒. การปฏิบัติจริง 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕-๑๖, 

๑๗ 

๓๐ 
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๓. การแสดงความคดิเหน็และ

สะท้อนการคิดจากการอภิปราย  

๕. การนำเสนอรายงานจากการ

คน้ควา้ด้วยตนเอง 

๖. การสอบปลายภาค 

ทักษะทางปัญญา ๑. การร่วมอภิปรายในชั ้นเรียน  

การสะท้อนคดิ  

๒. การทำงานกลุม่  

๓. นำเสนอรายงานการวจิัย 

๑, ๕, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๕-๑๖ 

๓๐ 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล

และความรับผดิชอบ 

๑. การพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 

๒. การร่วมกจิกรรมระหว่างเรยีน 

๓. การฝกึเขียนโครงการวจิัย 

สรุปการวิจัย 

๑, ๕, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๕-๑๖ 

๑๐ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี

๑. การวเิคราะห์ข้อมูลการวิจัย

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

๒. นำเสนอรายงานการวจิัย 

๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๕-๑๖ 

๒๐ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

๑. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

๒. วรรณี แกมเกตุ. (๒๕๕๑). วธิีวิทยาการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร์. 

๓. บุญเรียง ขจรศิลป์. (๒๕๔๓). วิจัยทางการศกึษา. 

 

๒.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสาร วารสาร ตำราวิจัย 
๒. สื่อ โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ วีดีทัศน ์
๓. สื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ VCD Internet 

 
๓. เว็บไซต์ประกอบการเรยีนรู้ 
  ๑. http://www.thailis.or.th 
  ๒. http://www.nrct.go.th 
  ๓. http://www.onec.go.th 
  ๔. http://www.lib.swu.ac.th 
 
๔. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

เอกสาร / รายชื่อ หนังสืออา่นประกอบ 
๑. น้อมศร ีเคท. (๒๕๔๕). การวิจัยในช้ันเรยีนระดับอนุบาล. 

๒. จรีะพันธุ์ พูลพัฒน์. (๒๕๕๙). บทความวจิัยทางการศกึษาปฐมวัย. 

๓. สริิมา ภญิโญอนันตพงษ์. (๒๕๕๐). การวิจัยทางการศกึษาด้านปฐมวัย. 

๔. สุพิมพ์ ศรีพันธุ์วรสกุล และคณะ. (๒๕๕๓). การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน. 

๕. ชูศร ีวงศ์รัตนะ. (๒๕๔๔). เทคนิคการใชส้ถิตเิพื่อการวิจัย. 

๖. ศริิชัย  กาญจนวาสี และคณะ. (๒๕๔๗). การเลือกใช้สถิตทิี่เหมาะสมสำหรับการวิจัย. 

๗. บุญชม ศรีสะอาด. (๒๕๓๕). การวิจัยเบือ้งตน้. 

๘. พวงรัตน์ ทวีรตน์. (๒๕๔๐). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. 
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รายวิชา EDP๔๑๐๑ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

 (๑) ใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนและผู้สอน 

 (๒) นักศึกษาประเมินผูส้อนในระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยปลายภาคเรียน 

 (๓) นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของผู้สอน 
 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผูส้อนมีกลยุทธ์การสอนเพื่อให้การสอนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำผลจากวิธีการประเมินมาปรับปรุงการ

สอนดังนี้ 

(๑) การสอบ 

(๒) สังเกตการปฏิบัติจริง 

(๓) การนำเสนองาน ผลงาน และรายงาน 

(๔) ผลการทวนสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 เมื่อได้ผลประเมินการสอน นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น โดย

การสัมมนาการจัดการเรยีนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศกึษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ดังนี้ 

  (๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 

  (๒) สอบถามรายวิชาที่มีความพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้โดย

กำหนดเนื้อหาในการทวนสอบด้านข้อสอบ การให้คะแนน ผลการเรียน กระบวนการเรียนการสอน  

  (๓) แต่งตัง้คณะกรรรมการทวนสอบจากบุคลากรภายในและภายนอก  

  (๔) ดำเนินการทวนสอบตามเวลาที่กำหนด 

  (๕) รายงานผลการทวนสอบและประเมินกระบวนการทวนสอบ 

  (๖) นำผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
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๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงรายวิชา  ได้แก่ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน  เพื่อการปรับปรุงรายวิชา มีการปรับเนื้อหาให้กระชับเพื่อให้

มีเวลาในการฝกึเขียนโครงร่างการวจิัย รายงานการวจิัย และเก็บข้อมูลวิจัยในสถานการณ์จริง 

 

*********************** 
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รายวิชา EDU๓๑๐๒  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวชิา 

๑. คุณธรรม 

จรยิธรรม 
๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการวเิคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการจัดการ

เรียนรู้ 

 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

 

๓ 

 

EDP๔๑๐๑  

การวจิัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 

Research for Learning 

Development 
 

                  

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

 

 



มคอ. ๓ 
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