
แผนการสอน (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   153492     การวิจัยในชั้นเรียน 
 จํานวน   3 หนวยกิต   (Classroom Research) 

2. คณะศึกษาศาสตร     ภาควิชาการศึกษา 
3. เนื้อหารายวิชา  

หลักการคนหาความจริงและความรูจากสถานการณการเรียนการสอนวิชาตางๆ  แนวความคิด การสรางวงจร        
การพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน วางแผนและการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการเก็บขอมูลดวยเทคนิค               
ที่เหมาะสมและจัดระเบียบขอมูล การเขียนรายงานและการเสนอแนวทางการพัฒนา การเรียนรูในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 
4. วัตถุประสงคของรายวิชา  มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะดังนี้ 

4.1 เขาใจธรรมชาติของการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการแสวงหาความจริงที่สรางเสริมบรรยากาศและ       
การเรียนรูที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนวิชาตางๆ  

4.2 เขาใจหลักการ แนวความคิดการสรางวงจรการพัฒนาการเรียนรูในชั้นเรียน (PDCA) 
4.3 สามารถกําหนดคําถามการวิจัยอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
4.4 มีทักษะการเก็บขอมูลดวยเทคนิควิธีตางๆ ใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ 
4.5 วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหใหเกิดคําตอบที่นาเชื่อถือ 
4.6 เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยอยางถูกตองและเสนอแนวทางพัฒนาที่สมเหตุผลโดยคาดหวังผลงานจาก

การเรียนรู คือ รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 1 ชิ้นที่มีคุณภาพ นําเสนอในที่ประชุมอยางเปนทางการ 
5. หัวขอวิชา  จะครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 

5.1 ธรรมชาติของชั้นเรียนวิชาตางๆ กับการวิจัยปฏิบัติการ 
5.2 ลักษณะและประเภทของคําถามวิจัยที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
5.3 การหาคําตอบจากวิธีตางๆ: การอาน การสังเกตปรากฏการณ การทดลอง และอื่นๆ  
5.4 การวิเคราะหคําถาม และกําหนดแนวทางการหาคําตอบ 
5.5 การวางแผนการวิจัยและเขียนโครงการ 
5.6 ตัวแปร เครื่องมือ และขอมูล 
5.7 เทคนิคการเก็บขอมูลและการสอบทานความถูกตองของขอมูลจากเครื่องมือแบบตางๆ  
 1) แบบทดสอบ แบบสอบถาม 
 2) การสังเกตจากปรากฏการณภาคสนาม 
 3)  การสัมภาษณ 
 4) อื่นๆ  
5.8 การวิเคราะหและสังเคราะหขอคนพบ และเสนอแนวทางการพัฒนา 
5.9 การเขียนรายงาน และการประเมินคุณภาพการวิจัย 
5.10 การนําเสนอผลงานวิจัย 

6. แนวการจัดการเรียนรู 
6.1 ผูเรียนรวมวางแผนกับผูสอนเพื่อกําหนดแผนการเรียนที่เนนการปฏิบัติในสถานการณจริงในชั้นเรียน 
6.2 กิจกรรมมีความหลากหลายดังนี้ 
 1) ผูสอนบรรยาย 
 2) ผูสอนและผูเรียนรวมอภิปรายปญหาหรือกรณีตัวอยาง 
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 3) ผูเรียนวางแผนและเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 4) ผูเรียนปฏิบัติการวิจัยภาคสนามภายใตการแนะนําของผูสอน 
 5) ผูเรียนและผูสอนรวมอภิปรายและวิเคราะหปญหาจากการปฏิบัติภาคสนาม 

7. อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน 
แผนใส สไลด เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน อุปกรณเก็บบันทึกขอมูล 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
ประเมินตามสภาพความสามารถจริงตามผลงานวิจัยและกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเปนนักวิจัยโดยใหน้ําหนัก

ดังนี้ 
8.1 สอบขอเขียนเพื่อประเมินความเขาใจธรรมชาติ การแสวงหาความจริงเพื่อนําไปพัฒนาการสอน (รอยละ 25) 
8.2 ประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยที่นําเสนอเพื่อตรวจสอบ (รอยละ 20) โดยพิจารณาจาก 

1) ทักษะการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อนําไปสรางและพัฒนานวัตกรรม
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) การออกแบบเพื่อปฏิบัติการพรอมหาขอมูลความจริงที่จะอธิบายผลการปฏิบัติการสอน 
8.3 ประเมินคุณภาพงานวิจัยและความสามารถในการนําเสนอผลการวิจัย (รอยละ 40) 
8.4 ประเมิน Portfolio ในดานการเรียนรูจากกระบวนการวิจัย และส่ิงแวดลอมแสดงใหเห็นความเปนไปไดใน         

การนําไปใชในวิชาชีพครูในดานการสอน (รอยละ 15)   
9. การประเมินผลการเรียน 

A สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละ 85 ขึ้นไป 
B+  สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละ 75-84  
B  สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละ 65-74 
C+ สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละ 55-64 
C  สงงานครบ ตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละ 50-54 
F สงงานไมครบ ไมตรงตามกําหนด มีผลงานและผลการสอบมีคุณภาพรอยละไมถึงรอยละ 50 

10. การใหเวลาแกนิสิตในการปรึกษาและเขาพบ 
ผูสอน วัน เวลา 

1. รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท พฤหัสบดี   9.00-12.00 น. 
2. อาจารยวารุณี  ลัภนโชคดี อังคาร 

พุธ 
13.00-16.00 น. 
  9.00-16.00 น. 

4. อาจารยพิกุล  เอกวรางกูร อังคาร 
ศุกร 

  9.00-12.00 น. 
  9.00-16.00 น. 

11. เอกสารประกอบการเรียน 
ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท. 2545. เอกสารประกอบการสอน การวิจัยในช้ันเรียน. คณะศึกษาศาสตร.  
ผองพรรณ  ตรัยมงคลกูล. 2544. การวิจัยในชั้นเรียน  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
สุวิมล วองวาณิช. 2549. การวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
http://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php 
http://www.newschool.in.th/ColumnistBlog.aspx?ColumnistID=2 เปนบทความวิจัยในชั้นเรียน ใน วารสาร 

e-journal ชื่อ NewSchool 
Website ตางๆ ตามความสนใจของผูเรียน 
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12. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สัปดาหที่ เนื้อหา กิจกรรม 
1 ปฐมนิเทศ  

ธรรมชาติของชั้นเรียนกับการวิจัยปฏิบัติการ 
แนะนําขอบเขตและวิธีเรียน  แหลงคนควา และ 
ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

2 ลักษณะและประเภทของคําถามวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการเรียนการสอน             

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 1 (เห็นอะไร) 
บรรยาย, อภิปราย, และแนะนําการศึกษาคนควา 

3 การหาคําตอบจากวิธีตางๆ เชน การอาน          
การสังเกตปรากฏการณ  การทดลอง และอื่นๆ  

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 2 (อยากบอกใหรู.) 
บรรยาย, อภิปราย, และ ศึกษาคนควา 

4 การวิเคราะหคําถามและกําหนดแนวทาง             
การหาคําตอบ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 3  (ถามอะไร  ) 
บรรยาย, อภิปราย, และศึกษาคนควา 

5 ตัวแปร เครื่องมือ และขอมูล กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 4 ( ตามหา... ) 
บรรยาย, อภิปราย, และศึกษาคนควา  

6-7 การวางแผนการวิจัยและเขียนโครงการ ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 
 

8 สอบกลางภาค 
9 เทคนิคการเก็บขอมูลและการสอบทาน       

ความถูกตองจากเครื่องมือ  
ปฏิบัติการ 

10 การวิเคราะห สังเคราะหขอคนพบ ปฏิบัติการ 
11 การเสนอแนวทางการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาทักษะนักวิจัย 5 ( ...เปนไปได )  

ปฏิบัติการ 
12 การเขียนรายงานและการประเมินคุณภาพ    

การวิจัย 
บรรยาย, อภิปราย, และการฝกปฏิบัติ 

13-14 นิสิตนําเสนอรายงานการวิจัย  อภิปราย 
15 ประเมินการเรียนรู  Portfolio presentation,  สอบปลายภาค 

 
ผูสอน 
1. รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท  
2. อาจารยวารุณี  ลัภนโชคดี  

        3. อาจารยพิกุล  เอกวรางกูร 
 


