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วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                        อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5                 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รายการตรวจสอบและอนญุาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเกี่ยวกับ
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
( นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
........../............/........... 

□ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อื่น ๆ 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
 ( นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์ ) 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
........./............/...........  

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อื่น ๆ 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 
( นายนิมิตร  ศรียาภัย ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
........./............/........... 

 
 
 



ค าน า 
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา  “การวิจัยเบื้องต้น”  รหัสวิชา 30000-1302 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการวิจัยเบื้องต้น ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  
2563  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 18 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 
3 ช่ัวโมง เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 10 หน่วย  ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย การก าหนด
ปัญหาของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สมมติฐานการวิจัย  ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล  เค้าโครงของการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ทบทวนความรู้ก่อนประเมินผลปลายภาคเรียน 
 ผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)ของผู้เรียน และหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ่ง  หากครูผู้สอนน าแผนการการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมี
ข้อเสนอแนะประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย  จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  
 

 
ชญานนท์  สายนาค 

ผู้จัดท า 
 



 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา การวิจัยเบื้องต้น  รหัสวิชา 30000-1302  จ านวน 3 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง 

2. ค าอธิบายราวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย การก าหนดสมมุติฐาน  การ
เขียนโครงร่างของการวิจัย สถิติการวิจัย การสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปรผลข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

3. จุดประสงค์รายวิชา 
3.1 เข้าใจขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเบื้องต้น 

   3.2 สามารถเขียนโครงร่างของการวิจัย วางแผนการด าเนินการวิจัย สรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
  3.3 มีเจตคติท่ีดีต่อการวิจัยและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานวิจัย 
 
4. สมรรถนะรายวิชา 
  4.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเบื้องต้น   
   4.2 เขียนโครงร่างของการวิจัย   
   4.3 วางแผนการด าเนินการวิจัย   
   4.4 รวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล 
  4.5 สรุปผลการวิจัย 
   4.6 เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 



5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย 1 1 - - - - 3 3 8 8 4 
2. การก าหนดปัญหาของการวิจัย - 1 - - - - 3 3 7 9 2 
3. ระเบียบวิธีวิจัย - - 1 - - - 2 3 6 10 2 
4. สมมติฐานการวิจัย - - 1 1 - - 4 3 9 6 4 
5. ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย - - - - 1 - 4 3 8 7 4 
6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - 1 1 1 - - 4 3 10 5 8 
7. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล - - 2 2 1 - 7 3 15 1 12 
8. เค้าโครงของการวิจัย - - - 1 1 1 5 3 11 4 12 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 1 - - 2 1 1 4 3 12 3 8 
10. การเขียนรายงานการวิจัย 1 1 1 2 1 1 4 3 14 2 12 
สอบปลายภาคเรียน - - - - - - - - - - 4 

รวม 3 4 6 9 5 3 40 30 100  36 
ล าดับความส าคัญ 4 6 3 1 2 5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



6. ก าหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าหน่วย สมรรถนะประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการวิจัย 

1. วิธีการแสวงหาความรู้ความจริง 
ของมนุษย์ 
2.ความหมายของการวิจัย 
3.ประเภทของการวิจัยหลักเกณฑ์
ในการเลือกปัญหาการวิจัย 

1.อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของ
มนุษย์ได้ 
2.อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
3.อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
4.อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหา 
การวิจัยได้ 
5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 2 การก าหนดปัญหา
ของการวิจัย 
 

1. การเกิดขึ้นของปัญหา 
2. ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3. หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัย 
4. รูปแบบของการก าหนดปัญหา 
วิจัย 
5. แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
 

1. อธิบายการเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
2. อธิบายลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3. อธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัยได้ 
4. อธิบายรูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
5. อธิบายแหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 
6. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิ ชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 1. การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2. การวิจัยประเภททดลอง 

1. อธิบายการวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2. อธิบายการวิจัยประเภททดลอง 
3. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 4 สมมติฐานการวิจัย 1. แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
2. ชนิดของสมมติฐาน 
3. ระดับนัยส าคัญ 
4. ชนิดของการตัดสินใจ 
5. การทดสอบสมมติฐาน 
 

1.อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
2.อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
3.อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการ
วิจัยได้ 
4. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 5 ตัวแปรและข้อมูล
ของการวิจัย 

1. ความหมายของตัวแปร 
2. ประเภทของตัวแปร 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
4. การนิยามตัวแปร 

1. อธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
2. อธิบายประเภทของตัวแปรได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
4. อธิบายการนิยามของตัวแปรได้ 



5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 6 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. ความหมายของประชากร 
2. ประเภทของประชากร 
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
4.การก าหนดขนาดของกลุ่ม 
  ตัวอย่าง 
5. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. อธิบายความหมายของประชากรได้ 
2. อธิบายประเภทของประชากรได้ 
3. อธิบายความหมายของกลุ่มตัวอย่างได้ 
4. อธิบายการสุ่มเลือกตัวอย่างได้ 
5. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 7 เครื่องมือวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
2. ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ความหมายของข้อมูล 
5. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.อธิบายความหมายของเครื่องมือวิจัยได้ 
2. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ
วิจัยได้ 
3. อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
4.อธิบายความหมายของข้อมูลได้ 
5. อธิบายข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
6. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ 
7. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 8 เค้าโครงของการวิจัย 1. รูปแบบของเค้าโครงการวิจัย 
2. ช่ือเรื่องของการวิจัย 
3. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1. 
4. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2. 
5. การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3. 
6. การเขียนบรรณานุกรม 
7. การเขียนภาคผนวก 

1. บอกรูปแบบของโครงการวิจัยได้ 
2. ต้ังช่ือเรื่องของการวิจัยได้ 
3. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1.ได้ 
4. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2.ได้ 
5. เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี3.ได้ 
6. เขียนบรรณานุกรมได้ 
7. เขียนภาคผนวกได้ 
8. มี เจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิ จัย
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ประเภทของสถิติ 
2. การแจกแจงความถ่ี 
3. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
4. การวัดการกระจาย 
5. สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 

1. อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
2. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบ 
ต่าง ๆ ได้ 
3. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย 
เบ้ืองต้น 

หน่วยที่ 10 การเขียนรายงาน
การวิจัย 

1. การเขียนรายงานวิจัย 
2. รูปแบบเอกสารงานวิจัย 

1. อธิบายการเขียนรายงานวิจัยได้ 
2. อธิบายรูปแบบเอกสารงานวิจัยได้ 



3. ส่วนประกอบของรายงาน 3. สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 
4. มีเจคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาการวิจัย 
เบ้ืองต้น 

สอบปลายภาค   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้สภาพจริง 
 7.1 การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยที่ ผลงาน/ปฏิบัติงาน 

(ทักษะพิสัย) 
ทดสอบ 

(พุทธพิสัย) 
พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

1 3 2 3 8 4 
2 3 1 3 7 3.5 
3 2 1 3 6 3 
4 4 2 3 9 4.5 
5 4 1 3 8 4 
6 4 3 3 10 5 
7 7 5 3 15 7.5 
8 5 3 3 11 5.5 
9 4 5 3 12 6 
10 4 7 3 14 7 
รวม 40 30 30 100 50 

  
  พุทธพิสัย       30 คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบประมวลผลปลายภาคเรียน (20 คะแนน)    
  ทักษะพิสัย       40 คะแนน 
   -งานท่ีมอบหมาย/ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ช้ินงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                100 คะแนน 
  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลน าคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกันแล้วน ามาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน 80 ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน 4 
  คะแนนผลการประเมิน 75-79    ระดับผลการเรียน 3.5 
  คะแนนผลการประเมิน 70-74    ระดับผลการเรียน 3 
  คะแนนผลการประเมิน 65-69    ระดับผลการเรียน 2.5 

คะแนนผลการประเมิน 60-64    ระดับผลการเรียน 2 
  คะแนนผลการประเมิน 55-59    ระดับผลการเรียน 1.5 



  คะแนนผลการประเมิน 50-54    ระดับผลการเรียน 1 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 49 ลงมา   ระดับผลการเรียน 0 
8. เคร่ืองมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.2  ใบงาน 
 8.3  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จ านวน       4           ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
1.2 ความหมายของการวิจัย 
1.3 ประเภทของการวิจัยหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัย 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 อธิบายวิธีการแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ได้ 
2.2 อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
2.3 อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
2.4 อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
3. เนื้อหา 

   3.1 การแสวงหาความรู้ความจริงของมนุษย์ 
   3.2 ความหมายของการวิจัยได้ 
   3.3 ประเภทของการวิจัยได้  

    3.4 หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท และ
หลักเกณฑ์ของการวิจัย 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 

 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

ผู้เรียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยฯ 

2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา 
และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และจ านวน
คาบท่ีขาดได้ 

4. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การวิจัย  

5. ผู้สอนร่วมมือกับนักเรียนอธิบาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
6. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย  

8. ครูอธิบาย 
- วิธีการแสวงหาความรู้ความจริง
ของมนุษย์ได้ 
- ความหมายของการวิจัยได้ 
- ประเภทของการวิจัยได้ 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

- หลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหา
การวิจัยได้ 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหผู้้เรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การก าหนดปัญหาการวิจัย จ านวน       2         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 การเกิดขึ้นของปัญหา 
1.2 ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
1.3 หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัย 
1.4 รูปแบบของการก าหนดปัญหาวิจัย 
1.5 แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
1.6 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 

2.1 อธิบายการเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
2.2 อธิบายลักษณะของปัญหาของวิจัย 
2.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
2.4 อธิบายรูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
2.5 อธิบายแหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 

3. เนื้อหา 
3.1 การเกิดขึ้นของปัญหา 
3.2 ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
3.3 หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหาวิจัย 
3.4 รูปแบบของการก าหนดปัญหาวิจัย 

   3.5 แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัย 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การก าหนดปัญหาวิจัย 1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต

พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง การก าหนดปัญหา
การวิจัย  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
การก าหนดปัญหาการวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เรื่อง 
การก าหนดปัญหาการวิจัย 
ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6.  อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การก าหนดปัญหาการวิจัย 

7. ครูอธิบาย 
- การเกิดขึ้นของปัญหาได้ 
- ลักษณะของปัญหาของวิจัย 
- หลักเกณฑ์ในการก าหนดปัญหา
วิจัยได้ 
- รูปแบบการก าหนดปัญหาวิจัยได้ 
- แหล่งท่ีมาปัญหาวิจัยได้ 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหผู้้เรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย จ านวน       2         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
1.2 การวิจัยประเภททดลอง 
1.3 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายการวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
2.2 อธิบายการวิจัยประเภททดลอง 
 

3. เนื้อหา 
3.1 การวิจัยประเภทไม่มีการทดลอง 
3.2 การวิจัยประเภททดลอง 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเภทไม่มีทดลอง 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิจัยประเภททดลอง 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง 
ระเบียบวิธีวิจัย 

6. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

8. ครูอธิบาย 
- การวิจัยประเภทไม่มีทดลอง 
- การวิจัยประเภททดลอง 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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ตร
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า 

1              
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4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 สมมติฐานการวิจัย จ านวน       4         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของการวิจัยได้ 
1.2 อธิบายประเภทของการวิจัยได้ 
1.3 อธิบายหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยได้ 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานของการวิจัย 
 

3. เนื้อหา 
3.1 แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
3.2 ชนิดของสมมติฐาน 
3.3 ระดับนัยส าคัญ 
3.4 ชนิดของการตัดสินใจ 
3.5 การทดสอบสมมติฐาน 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานของการวิจัย 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง สมมติฐานการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล  

4. ผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนยกตัวอย่าง
สมมติฐานการวิจัย 

 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
5. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เรื่อง 
สมมติฐานการวิจัย 

6. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

7. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
สมมติฐานการวิจัย 

8. ครูอธิบาย 
- แนวคิดของการตั้งสมมติฐาน 
- ชนิดของสมมติฐาน 
- ระดับนัยส าคัญ 
- ชนิดของการตัดสินใจ 
- การทดสอบสมมติฐาน 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย จ านวน       4         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของตัวแปรได้ 
1.2 อธิบายประเภทของตัวแปรได้ 
1.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
1.4 อธิบายการนิยามของตัวแปรได้ 
 1.5 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 แสดงการเขียนตัวแปรของการวิจัย 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของตัวแปร 
3.2 ประเภทของตัวแปร 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
3.4 การนิยามตัวแปร 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงการเขียนตัวแปรของการวิจัย 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ตัวแปรและข้อมูล
ของการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างตัวแปรและ
ข้อมูลของการวิจัย  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เรื่อง  
ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ตัวแปรและข้อมูลของการวิจัย 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของตัวแปรได้ 
- ประเภทของตัวแปรได้ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ 
- การนิยามของตัวแปรได้ 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



 
8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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.สุภ
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ตร
งต่

อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน       8         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของประชากรได้ 
1.2 อธิบายประเภทของประชากรได้ 
1.3 อธิบายความหมายของกลุ่มตัวอย่างได้ 
1.4 อธิบายการสุ่มเลือกตัวอย่างได้ 
 1.5 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 อธิบายความหมายของประชากร เขียน ตัวแปรของการวิจัย 

  2.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. เนื้อหา 
3.1 ความหมายของตัวแปร 
3.2 ประเภทของตัวแปร 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
3.4 การนิยามตัวแปร 
 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. อธิบายความหมายของประชากร เขียน ตัวแปรของ
การวิจัย 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของประชากร 
- ประเภทของประชากร 

8. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มก าหนด
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและ
ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย 
- กลุ่มตัวอย่าง 
- การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



 

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการก าหนดประชา

การและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
- การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
- การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
- การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
- การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
- การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายความหมายของเครื่องมือวิจัยได้ 
1.2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัยได้ 
1.3 อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
1.4 อธิบายความหมายของข้อมูลได้  
1.5 อธิบายข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
1.6 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ 
 1.7 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ   
  2.2 สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 

 
3. เนื้อหา 

3.1 ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
3.2 ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 ความหมายของข้อมูล  
3.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล   
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 
2. สร้างเครื่องมือวิจัยท่ีมีความเท่ียงตรงและมีคุณภาพ 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้  เรื่อง เครื่องมือวิจัยและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างเครื่องมือวิจัย
และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง  
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

7. ครูอธิบาย 
- ความหมายของเครื่องมือวิจัย 
- ประเภทของประชากร 
- เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย
แบบทดลอง 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 

8. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
- แบบวัดเจตคติ 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
10. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

11. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

12. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

13. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
14. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

15. เฉลยแบบทดสอบ  
16. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
17. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องเครื่องมือวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง  
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย 
- คุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
- ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
- การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ 
- ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  
- ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
- ความเป็นปรนัยของเครื่องมือ 
- ความมีประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ 

6. ผู้เรียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความเท่ียงตรง ( Validity )  
- ความเช่ือมั่น  ( Reliability ) 
-  ความยากง่าย ( Difficulty ) 
- อ านาจจ าแนก (Discrimination ) 
-  ความเป็นปรนัย ( Objectivity ) 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

-  ประสิทธิภาพ  ( Efficiency ) 
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
15. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องเครื่องมือวิจัยใน

รูปแบบต่างๆ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลเชิงปริมาณ 
- ข้อมูลปฐมภูมิ 
- ข้อมูลทุติยภูมิ 

3. ครูใหศึ้กษาข้อมูลต่าง ๆดังนี้ 
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สังเกต 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงาน 

4. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกวิธีการ
เก็บข้อมูล แล้วเตรียมวางแผนการ
เก็บข้อมูล ผู้เรียนวางแผนการเก็บ
รวมรวมข้อมูล 
-  เลือกวิธีการเก็บข้อมูล 
-  เลือกกลุ่มประชากร 
-  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูล 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

-  แบ่งความรับผิดชอบในการ
เก็บข้อมูล 

5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

9. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เค้าโครงของการวิจัย จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 บอกรูปแบบของโครงการวิจัยได้ 
1.2 ต้ังช่ือเรื่องของการวิจัยได้ 
1.3 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1.ได้ 
1.4 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2.ได้ 
1.5 เขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3.ได้ 
1.6 เขียนบรรณานุกรมได้  
1.7 เขียนภาคผนวกได้ 
1.8 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 เขียนเค้าโครงของการวิจัย 3 บท  
   
3. เนื้อหา 

3.1 รูปแบบของเค้าโครงการวิจัยความเท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย 
3.2 ช่ือเรื่องของการวิจัย 
3.3 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 1. 
3.4 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 2. 
3.5 การเขียนเค้าโครงวิจัย บทท่ี 3. 
3.6 การเขียนบรรณานุกรม 
3.7 การเขียนภาคผนวก 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. เขียนเค้าโครงของการวิจัย 3 บท 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 



5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง เค้าโครงของการวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างเค้าโครงของ
การวิจัย  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง  
เค้าโครงของการวิจัย 

5. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

6. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

7. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเค้า
โครงของการวิจัย 
บทที่ 1 บทน า  
ความเป็นมาและความส าคัญของ 
- ปัญหาการวิจัย 
- ค าถามวิจัย 
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
- ประโยชน์ของการวิจัย  
- ขอบเขตของการวิจัย 
- ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

- นิยามศัพท์เฉพาะ 
- กรอบแนวคิดในการวิจัย 
- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
9. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

12. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
13. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

14. เฉลยแบบทดสอบ  
15. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
16. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเขียนเค้าโครงของ

การวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง  
เค้าโครงของการวิจัย 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเค้า
โครงของการวิจัย 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
บทที่ 3 การด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
ตัวแปรของการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  

6. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
7. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (Progress) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเขียนเค้าโครงของ

การวิจัย 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ

การวิจัย 
- การเขียนเค้าโครงวิจัย บทที่ 1. 
ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย    

3. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ
การวิจัย  
การเขียนเค้าโครงของการวิจัย  
บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

4. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับช่ือเรื่องของ
การวิจัย  
การเขียนเค้าโครงของการวิจัย  
บทที่ 3. 
รูปแบบการวิจัย 
ตัวแปรในการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
วิธีรวบรวมข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก             

5. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ใหน้ักศึกษาท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

7. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

9. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 การวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน       8         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
1.2 ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบแบบต่าง ๆ ได้ 
1.3 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 2.2 ทดสอบสมมติฐาน 
    
3. เนื้อหา 

3.1 ประเภทของสถิติ 
3.2 การแจกแจงความถ่ี 
3.3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
3.4 การวัดการกระจาย 
3.5 สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
2. ทดสอบสมมติฐาน 
 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูล ในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

5. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

6. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ผล 
การแจกแจงความถ่ี  
การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง 
- มัชฌิมเลขคณิต 
- มัธยฐาน  
- ฐานนิยม 
การวัดการกระจาย 
- พิสัย 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

- ค่าส่วนเบ่ียงเบน 
- ความแปรปรวน 
- ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

7. ครูเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม
ข้อสงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

13. เฉลยแบบทดสอบ  
14. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
15. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องข้อมูลทางสถิติ 
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ระบบ GOOGLE CLASSROOM 
และใช้ระบบ  GOOGLE MEET 

4. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติท่ีใช้เพื่อ
การเปรียบเทียบ 
- การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีวัดจาก
กลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉล่ียท่ีวัดจาก
ประชากร  
- การเปรียบค่าเฉลี่ยที่วัดจาก
ประชากรกลุ่มเดียว 
- การทดสอบค่าเฉลี่ยที่วัดจาก
ประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระ
จากกัน 
- การเปรียบเทียบสัดส่วนของ
ประชากรหนึ่งกลุ่ม 

- การทดสอบสัดส่วนของประชากร
สองกลุ่ม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

7. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

8. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักศึกษา
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักศึกษาเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

10. ใหน้ักศึกษาฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
11. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

12. เฉลยแบบทดสอบ  
13. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
14. บันทึกผลการประเมิน 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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9              
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11              
12              
13              
14              
15              
16              

 
หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 การเขียนรายงานการวิจัย จ านวน       12         ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจ าหน่วย 
1.1 อธิบายสถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้ 
1.2 อธิบายรูปแบบเอกสารงานวิจัยได้ 
1.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ 
1.4 เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดและบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
  2.1 การเขียนรายงานการวิจัย 
    
3. เนื้อหา 

3.1 การเขียนรายงานวิจัย 
3.2 รูปแบบเอกสารงานวิจัย 
3.3 ส่วนประกอบของรายงาน 

 
4. ก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
1. การเขียนรายงานการวิจัย 
 

1. เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้และสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนมีความสนใจเกิดความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
2. แสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้องทันเวลาท่ีก าหนดและเป็นระเบียบ 
3. ผู้เรียนทดสอบหลังเรียนโดยได้คะแนน 50%  เป็นอย่างต่ า 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน  

คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

1/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทักทายและตรวจสอบรายช่ือ

นักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน 
การวิจัย 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน  
การวัดประเมินผล ผู้สอนร่วมมือ
กับผู้เรียนยกตัวอย่างการเขียน
รายงานการวิจัย 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
4. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง  
การเขียนรายงานการวิจัยในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

5. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การเขียนรายงานการวิจัย 

6. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการวิจัย 
การเขียนรายงานการวิจัย 
- จุดมุ่งหมายของการเขียนรายงาน
การวิจัย 
- หลักในการเขียนรายงานการวิจัย 
- การวางแผนการเขียนรายงาน 
- ภาษาท่ีใช้ในการเขียนรายงาน
การวิจัย 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 

รูปแบบของเอกสารการวิจัย 
- รายงาน 
- การศึกษาอิสระ 
- ภาคนิพนธ ์
- วิทยานิพนธ ์
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของรายงาน 
- ส่วนน า 
- ส่วนเนื้อหา 
- ส่วนอ้างอิง   

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
8. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

9. ตรวจแบบฝึกหัด แนะน านักเรียน
ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

10. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าช้ันเรียน โดย
สุ่มเรียกนักเรียนเพื่อร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปล่ียนเหตุผล
ระหว่างกัน 

11. ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

2/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเรียนรายงาน 

การวิจัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. เปิดส่ือการเรียนการสอนเนื้อหา

ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 เรื่อง  
การเขียนรายงานการวิจัยในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM และใช้
ระบบ  GOOGLE MEET 

3. อธิบายเนื้อหาตามส่ือการเรียน
และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปราย 
การเขียนรายงานการวิจัย 

4. ครูซักถามเกี่ยวกับการเขียน
รายงานการวิจัยของแต่ละกลุ่ม 

ขัน้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
5. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียน

รายงานการวิจัย 
6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มซักถามปัญหา

ต่าง ๆ 
7. ครูให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาสรุป

ผลการวิจัย 
8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ

สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

9. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในระบบ 
GOOGLE CLASSROOM โดยครู
ให้ค าปรึกษากับนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
10. ทดสอบแบบทดสอบในระบบ 

GOOGLE CLASSROOM และ  
GOOGLE FORM 

11. เฉลยแบบทดสอบ  
12. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
13. บันทึกผลการประเมิน 



คร้ังที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ ์ ผลงาน/หลักฐาน 
เคร่ืองมือและ
วิธีการวัดผล 

3/4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  (Motivation) 
1. ทบทวนเรื่องการเรียนรายงาน 

การวิจัย 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( Information ) 
2. ทบทวนและสอบปลายภาคเรียน 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ (Application) 
3. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบคะแนน

ระหว่างภาค จุดประสงค์ท่ีผู้เรียน
ยังไม่ได้ปฏิบัติ หรือไม่ผ่าน หรือ
ไม่ได้สอบ ให้ผู้เรียนด าเนินการโดย
พบครูผู้สอนก าหนดวันเวลาท่ีจะ
ปฏิบัติหรือสอบ หรือเรียนเพิ่มเติม 

4. ผู้เรียนรับทราบจุดประสงค์การ
สอบปลายภาคว่า จะมีการสอบ
เรื่องใดบ้าง นักเรียนไม่เข้าใจเรื่อง
ใดก็ให้ซักถาม  

5. ครูและผู้เรียนร่วมกันทบทวน
บทเรียนท่ีผ่านมาโดยสรุป 

6. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อ
สงสัยท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน  ตอบข้อซักถาม  และ
สรุปเนื้อหาโดยสรุป 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล ( Progress ) 
7. ทดสอบแบบทดสอบปลายภาค

เรียนในระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ   
GOOGLE FORM 

8. เฉลยแบบทดสอบ  
9. ครูสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 
10. บันทึกผลการประเมิน 

1.เอกสารประกอบ
วิชาการวิจัยเบื้องต้น 
2. ระบบ GOOGLE 
CLASSROOM และ 
GOOGLE MEET 
3.เครื่องรับโทรทัศน์ 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน
แบบทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียน 

 ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 

 นักเรียนทดสอบ
แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 สังเกตุพฤติกรรม
ผู้เรียนและ
ประเมินลงแบบ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

 สรุปผลการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
 

 
 



8. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับช้ัน..................................กลุ่ม......................... 
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หมำยเหตุ                -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนแสดงประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอและเป็นผู้น าได้ 

   2 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ าเสมอ 
1 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ าเสมอ 

   0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 
- คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมนักเรียนรายบุคคล/10 

 

สัปดาห์ที่.................................. 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๑  
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1.กำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย (Research Proposal) เปรียบเทียบได้กับข้อใด 
   ก. พิมพ์เขียวส ำหรับกำรสร้ำงบ้ำนใหม่             ข. แบบสเกตส์กำรวำดภำพเหมือน 
   ค. แบบตัดเย็บเส้ือผ้ำ                         ง. โครงสร้ำงของร่ำงกำย 
2. ข้ันตอนกำรเรียนโครงสร้ำงกำรวิจัยมีก่ีขั้นตอน 
   ก. 6 ข้ันตอน                                             ข. 10 ข้ันตอน 
   ค. 12 ข้ันตอน                                   ง. 15 ข้ันตอน 
3. ข้ันตอนแรกที่ส ำคัญของโครงร่ำงกำรวิจัย คือ ข้อใด 
   ก. กำรตั้งช่ือเรื่องหรือปัญหำวิจัย                     ข. ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
   ค. วิธีด ำเนินกำรวิจัย                                    ง. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
4. ข้อใด คือ ลักษณะของสมมุติฐำนของกำรวิจัย 
    ก. กำรท ำวิจัยไม่จ ำเป็นต้องต้ังสมมุติฐำนทุกหัวข้อวิจัย  ข. กำรต้ังสมมุติฐำนกำรวิจัยจะต้องมีเหตุมีผลท่ี
เป็นไปได้ 
    ค. กำรท ำวิจัยเชิงทดลองจ ำเป็นต้องต้ังสมมุติฐำน        ง. ถูกทุกข้อ 
5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยจะต้องศึกษำเก่ียวข้องกับเร่ืองใดบ้ำง 
    ก. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย                  ข. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
    ค. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล        ง. ถูกทุกข้อ 
6. จำกโจทย์วิจัย “ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรสอนของครู”ข้อใด คือ ตัวแปรต้น 
    ก. พฤติกรรมกำรสอนของครู                  ข. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    ค. ควำมวิตกกังวลของผู้เรียน                 ง. ส่ือกำรเรียนกำรสอนของครู 
7. กำรจะใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสูตรใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดบ้ำง 
   ก. วัตถุประสงค์กำรวิจัย                  ข. สมมุติฐำนกำรวิจัย 
   ค. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง              ง. ถูกทุกข้อ 
8. โจทย์วิจัย เร่ือง “สภำพและปัญหำกำรใช้สื่อสำรสนเทศในสอนในวิชำสังคมศึกษำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ 
จังหวัดเชียงรำย” จำกโจทย์วิจัยข้อใด คือ ประชำกรในกำรศึกษำ 
   ก. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำท้ังหมดของจังหวัดเชียงรำย 
   ข. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำของจังหวัดเชียงรำย 
   ค. ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษำท้ังหมดของจังหวัดเชียงรำย 
   ง. ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำในโรงเรียนมัธยมศึกษำท้ังหมดของจังหวัดเชียงรำย 
9. ข้อใด คือ หัวข้อหรือปัญหำวิจัยที่ดี 
    ก. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล้ำนนำ เชียงรำย 



    ข. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำของนักศึกษำ คณะบริหำรธุรกิจและ ศิลปศำสตร์ 
    ค.ปัจจัยต่อกำรใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อกำรเรียน คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
    ง.ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ำนนำ 
เชียงรำย 
10. โจทย์วิจัย เร่ือง “กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
เร่ือง มำรยำทไทย ส ำหรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย”  จำกโจทย์วิจัย 
ข้อใดต้ังสมมุติฐำนได้ถูกต้อง 
   ก. นักศึกษำท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีรูปแบบกำรน ำเสนอบทสรุป ต่ำงกันมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ำงกัน 
   ข. นักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำนักเรียนชำย 
   ค. นักศึกษำหญิงกับนักศึกษำชำยใครจะเก่งกว่ำกัน 
   ง. ใครก็ตำมท่ีได้เรียนวิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม เรื่อง มำรยำทไทยจะต้องมีผลกำรเรียนสูงเสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๒  
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1. ข้อใด คือ ค ำจ ำกัดควำมของสมมติฐำน 
   ก. สมมติฐำนท่ีเขียนเป็นข้อควำมในลักษณะบรรยำย 
   ข. สมมติฐำนเชิงสถิติ ซึ่งมักจะเขียนอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่ำ 
   ค. สมมติฐำนท่ีเขียนอธิบำยข้อเท็จจริงในรูปแบบโครงสร้ำงทำงคณิตศำสตร์เพื่อใช้ใน กำรทดสอบทำงสถิติ  
   ง. ข้อควำมท่ีผู้วิจัยเสนอหรือคำดคะเนว่ำเป็นค ำตอบของปัญหำ ซึ่งมักจะเขียนอยู่ในรูป ของบทสรุป 
2. ข้อใด คือ ควำมหมำยของตัวแปรที่ถูกต้องที่สุด 
   ก. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคน สัตว์ และส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีแปรผันได้ 
   ข. คุณลักษณะของคนท่ีแปรผันได้ 
   ค. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของส่ิงของต่ำง ๆ ท่ีแปรผันได้ 
   ง. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีแปรผันได้ 
3. สมมติฐำนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
   ก. 1 ประเภท       ข. 2 ประเภท 
   ค. 3 ประเภท       ง. 4 ประเภท 
4. ตัวแปรมีก่ีประเภท 
   ก. 1 ประเภท       ข. 2 ประเภท 
   ค. 3 ประเภท       ง. 4 ประเภท 
5.ข้อใดเขียนสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำงได้ถูกต้อง 
   ก. ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนของลูกขึ้นอยู่กับระดับกำรศึกษำของผู้ปกครอง 
   ข. กำรเดินทำงของนักท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับอำยุและรำยได้ของนักท่องเท่ียว 
   ค. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมกำรสอนของครู 
   ง. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำชำยและนักศึกษำหญิงไม่แตกต่ำงกัน 
6.สมมติว่ำ “ในกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำที่สมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี พบว่ำ นำงสำวอ ำพร 
ปวงรังษี มีอำกำรประหม่ำและวิตกกังวลสูง”หำกท่ำนเป็นนักวิจัยและเป็นผู้สัมภำษณ์นักศึกษำดังกล่ำว 
พบว่ำ นักศึกษำตอบค ำถำมได้คะแนนน้อย ทั้ง ๆ ที่มีผลกำรเรียน อยู่ระดับดี แสดงว่ำนักศึกษำท่ำนนั้นเกิด 
“ตัวแปรในกำรวิจัยอะไร” ที่ท ำให้ผลกำรสัมภำษณ์คำดเคลื่อนได้ 
   ก. ตัวแปรอิสระ                   ข. ตัวแปรตำม 
   ค. ตัวแปรแทรกซ้อน                   ง. ตัวแปรสอดแทรก 
7.จำกสมมติฐำน “ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนของลูกขึ้นอยู่กับระดับกำรศึกษำของผู้ปกครอง” ข้อใด คือตัวแปร
ต้นและตัวแปรตำม 
   ก. ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนของลูก เป็นตัวแปรต้นและระดับกำรศึกษำของผู้ปกครองเป็นตัวแปรตำม 
   ข. ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนของลูกเป็นตัวแปรตำมและระดับกำรศึกษำของผู้ปกครองเป็น ตัวแปรต้น 



   ค. ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนของลูกเป็นตัวแปรอิสระระดับกำรศึกษำของผู้ปกครองเป็นตัวแปรต้น 
   ง. ไม่มีข้อใดถูก 
8.ข้อใด คือ กำรต้ังสมมติฐำนแบบมีทิศทำง 
  ก. ผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนระหว่ำงลูกสำวกับลูกชำยแตกต่ำงกัน 
  ข. กำรเดินทำงของนักท่องเท่ียวขึ้นอยู่กับอำยุและรำยได้ของนักท่องเท่ียว 
  ค. ครูท่ีพักอำศัยในกรุงเทพฯกับครูท่ีพักอำศัยในจังหวัดพเยำมีปัญหำแตกต่ำงกัน 
  ง. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำชำยและนักศึกษำหญิงไม่แตกต่ำงกัน 
9.ข้อใด คือ กำรต้ังสมมติฐำนแบบไม่มีทิศทำง 
  ก. นักศึกษำชำยมีพฤติกรรมกำรอ่ำนสูงกว่ำนักศึกษำหญิง 
  ข. คนขับรถแท็กซี่ท่ีเป็นเจ้ำของมีพฤติกรรมกำรขับรถท่ีดีกว่ำคนขับรถแท็กซี่ท่ีเป็นผู้เช่ำ 
  ค. ภรรยำมีพฤติกรรมกำรออมทรัพย์ท่ีสูงกว่ำสำมี 
  ง. นักศึกษำผู้หญิงมีคะแนนไม่แตกต่ำงจำกนักศึกษำชำย 
10.จำกสถำนกำรณ์สัมภำษณ์เด็กนักเรียนอนุบำลเก่ียวกับกำรทำรุณและกำรท ำร้ำยร่ำงกำยของ
ผู้ปกครอง”ข้อใดคือ ตัวแปรแทรกซ้อน 
   ก. ควำมหวำดกลัว                    ข. ควำมวิตกกังวล 
   ค. ควำมประหม่ำและต่ืนเต้น          ง. จ ำนวนผู้สัมภำษณ์และคุณลักษณะของผู้สัมภำษณ์ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๓  
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1.ข้อใด คือ ควำมหมำยของค ำว่ำ “ขอบเขตของกำรวิจัย” 
   ก. กำรก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำหรือจ ำกัดขอบเขตของกำรศึกษำว่ำจะศึกษำในเรื่องใด ศึกษำกับใคร 
และศึกษำแง่มุมใด ท้ังนี้เพื่อตีกรอบควำมคิดของผู้วิจัยและผู้อ่ำนให้อยู่ในวงท่ีจ ำกัดไว้ 
   ข. กำรพยำยำมจ ำกัดขอบเขตของกำรศึกษำของผู้วิจัยว่ำจะศึกษำในเรื่องใด ศึกษำ  กับใคร และศึกษำแง่มุม
ใด ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมำณและระยะเวลำท่ีจะท ำกำรวิจัย 
   ค. กำรก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำ เพรำะผู้วิจัยไม่สำมำรถท ำกำรวิจัยได้อย่ำงครบถ้วนด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
พยำยำมจ ำกัดขอบเขตของกำรศึกษำว่ำจะศึกษำในเรื่องใด ศึกษำกับใคร ศึกษำพื้นท่ีไหนและศึกษำแง่มุมใด 
ท้ังนี้เพื่อตีกรอบควำมคิดของผู้วิจัยให้อยู่ในวงท่ีจ ำกัดไว้ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
2. กำรก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยนั้น ตำมปกติจะก ำหนดในเร่ืองใดบ้ำง 
   ก. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ข. พื้นท่ีและระยะเวลำ 
   ค. ตัวแปร 
   ง. ถูกทุกข้อ 
3.จำกโจทย์วิจัยเร่ือง “กำรบริหำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำในควำมคิดเห็นของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่
โจ้” ข้อใด คือ ขอบเขตของตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ 
   ก. กำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
   ข. กำรบริหำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำและควำมคิดเห็นของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
   ค. ควำมคิดเห็นของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
   ง. กำรบริหำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำ 
4.จำกโจทย์วิจัยเร่ือง “กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ เขตพื้นที่เชียงรำยที่
เรียนจำกบทเรียน CAI วิชำระเบียบวิธีวิจัย เร่ือง ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง”   ข้อใด คือ ขอบเขตของ
ประชำกรที่ถูกต้องที่สุด 
   ก. นักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ เขตพื้นท่ีเชียงรำย 
   ข. นักศึกษำท่ีเรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัย 
   ค. นักศึกษำท่ีเรียนจำกบทเรียน CAI เรื่อง ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ง. นักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ เขตพื้นท่ีเชียงรำยท่ีเรียนวิชำระเบียบวิธีวิจัย 
5.จำกโจทย์วิจัยเร่ือง“กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้ำนของกลุ่มผู้สูงอำยุบ้ำนห้วยส้ำนดอนจั่น อ ำเภอ
แม่ลำว จังหวัดเชียงรำย” ข้อใด คือ ขอบเขตของพื้นที่ที่ถูกต้องที่สุด 
   ก. กลุ่มผู้สูงอำยุบ้ำนห้วยส้ำนดอนจ่ัน           ข. บ้ำนห้วยส้ำนดอนจ่ัน อ ำเภอแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 
   ค. อ ำเภอแม่ลำว                             ง. ถูกทุกข้อ 



6.จำกโจทย์วิจัยเร่ือง “กำรศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ เขตพื้นที่เชียงรำยที่
เรียนจำกบทเรียน CAI วิชำระเบียบวิธีวิจัย เรื่อง ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง”   ข้อใด คือ ตัวแปรต้น 
   ก. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ 
   ข. บทเรียน CAI วิชำระเบียบวิธีวิจัย เรื่อง ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   ค. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ มทร.ล้ำนนำ เขตพื้นท่ีเชียงรำย 
   ง. นักศึกษำท่ีเรียนบทเรียน CAI วิชำระเบียบวิธีวิจัย เรื่อง ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
7.จำกโจทย์วิจัย เร่ือง “กำรวัดทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” ข้อใด คือ ตัวแปรตำม 
   ก. กำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
   ข. ทัศนคติของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ 
   ค. กำรวัดทัศนคติของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ 
   ง. ผิดทุกข้อ 
8.จำกโจทย์วิจัย “สภำพและปัญหำกำรใช้สื่อสำรสนเทศในสอนของแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย” ข้อใด คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตำม 
   ก. ตัวแปรต้น: สภำพและปัญหำกำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอน  
       ตัวแปรตำม: กำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนแผนกสังคมศำสตร์ 
   ข. ตัวแปรต้น: สภำพและปัญหำกำรใช้ส่ือสำรสนเทศของผู้สอนสังคมศึกษำ  
       ตัวแปรตำม: กำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนแผนกสังคมศำสตร์ 
   ค. ตัวแปรต้น:สภำพและปัญหำกำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนในแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย  
       ตัวแปรตำม:กำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ เชียงรำย 
   ง. ตัวแปรต้น: กำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ เชียงรำย  
      ตัวแปรตำม:สภำพและปัญหำกำรใช้ส่ือสำรสนเทศในสอนของผู้สอนในแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
9.จำกโจทย์วิจัย “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย” ข้อ
ใด คือ ตัวแปรตำม 
   ก. พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
   ข. กำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
   ค. อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
   ง. ผิดทุกข้อ 



10.จำกโจทย์วิจัย “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย” ข้อ
ใด คือ ขอบเขตประชำกรในกำรวิจัย 
   ก. อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ 
   ข. อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
   ค. กำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ 
   ง. พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดก่อนเรียน หน่วยที่ ๔  
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1.ข้อใด คือ ควำมหมำยของค ำนิยำมศัพท์เฉพำะในกำรวิจัย 
   ก. กำรให้ควำมหมำยของค ำท่ีมีควำมส ำคัญในกำรวิจัยเรื่องนั้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งค ำท่ีเป็นตัวแปรตำมท่ีเป็น
นำมธรรม 
   ข. กำรให้ค ำจ ำกัดควำมในค ำท่ีผู้วิจัยต้องกำรให้ควำมหมำยให้ชัดเจนในเรื่องท่ีต้องกำรศึกษำและต้องกำร
ส่ือสำรให้ผู้สนใจได้เข้ำในในส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ 
   ค. กำรให้ควำมหมำยของค ำท่ีมีควำมส ำคัญในกำรวิจัยเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพำะค ำท่ีมีควำมหมำยเป็นนำมธรรม 
   ง. ถูกทุกข้อ 
2. จำกโจทย์วิจัย “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย” หำก
ท่ำนเป็นนักวิจัย ค ำหรือข้อควำมใดบ้ำงที่ควรน ำมำเขียนเป็นค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ ข้อใด คือ ข้อที่ถูกต้อง 
   ก. พฤติกรรมกำรสอน                                                  ข. พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ 
   ค. อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย    ง. ถูกทุกข้อ 
3. จำกโจทย์วิจัย “สภำพและปัญหำกำรใช้สื่อสำรสนเทศในกำรสอนแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย” ข้อใด คือ ข้อที่ควรน ำมำเขียนค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
   ก. สภำพกำรใช้ส่ือสำรสนเทศในกำรสอนของผู้สอนในแผนกสังคมศำสตร์ 
   ข. ปัญหำกำรใช้ส่ือสำรสนเทศในกำรสอนของผู้สอนในแผนกสังคมศำสตร์ 
   ค. ส่ือสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรสอนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
   ง. ถูกทุกข้อ 
4. จำกโจทย์วิจัย เร่ือง “กำรวัดทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” ข้อใด คือ กำรให้ควำมหมำยของค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ถูกต้องที่สุด 
   ก. กำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ หมำยถึง กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
   ข. กำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ หมำยถึง กำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีไว้คอยให้บริกำรแก่นักศึกษำ ณ ศูนย์สุขภำพ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
   ค. กำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ หมำยถึง กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีได้จัดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักศึกษำท่ีมำ
ใช้บริกำรในศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำด้วยควำมเท่ำเทียมกันและเสมอภำคกัน 
   ง. กำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ หมำยถึง กำรท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำได้จัดต้ังศูนย์
สุขภำพไว้คอยให้บริกำรแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภำพกำยและใจท่ีดี โดยภำยใน
ศูนย์สุขภำพจะมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบถ้วนภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี 
5. ข้อใด คือ ควำมส ำคัญของประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
   ก. เป็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยท่ีผู้วิจัยพิจำรณำว่ำกำรวิจัยเรื่องนั้นท ำให้ทรำบผลกำรวิจัยเรื่องอะไร และ
ผลกำรวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อใคร อย่ำงไรบ้ำง 



   ข. เป็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยท่ีผู้วิจัยพิจำรณำว่ำกำรวิจัยเรื่องนั้นท ำให้ทรำบผลกำรวิจัยเรื่องอะไร 
   ค. เป็นควำมส ำคัญของกำรวิจัยท่ีผู้วิจัยต้องกำรให้ผู้สนใจน ำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
6.ข้อใด คือ “ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย เร่ือง “กำรวัดทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำร
ให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ” 
   ก. ท ำให้ทรำบถึงทัศนคติของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ 
   ข. ท ำให้เกิดแนวทำงกำรให้บริกำรท่ีดีของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี   รำชมงคลล้ำนนำ 
   ค. ท ำให้ได้แนวทำงเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศูนย์สุขภำพท่ีดีส ำหรับหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
สุขภำพ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
7. ใคร คือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์มำกที่สุดจำก “ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำวิจัยเร่ือง “กำรวัด
ทัศนคติของนักศึกษำที่มีต่อกำรให้บริกำรของศูนย์สุขภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี รำชมงคลล้ำนนำ” 
   ก. นักศึกษำและคณำจำรย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
   ข. บุคลำกรทำงกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
   ค. ผู้ท่ีสนใจและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสุขภำพ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
8. จำกโจทย์วิจัย เร่ือง “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย” 
ข้อใด คือ ข้อที่เขียน “ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกวิจัยได้ถูกต้องที่สุด” 
   ก. ท ำให้ทรำบพฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย 
   ข. ให้ได้แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้สอนหรืออำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงรำย 
   ค. ท ำให้ผู้สอนเกิดกำรพัฒนำศักยภำพในกำรสอนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
   ง. ถูกทุกข้อ 
9. จำกโจทย์วิจัย เร่ือง “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย” 
หำกท่ำนเป็นนักวิจัย ท่ำนคิดว่ำ ใครจะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด 
   ก. นักศึกษำ                            ข. คณำจำรย์ 
   ค. ผู้บริหำร                            ง. ถูกทุกข้อ 
10. จำกโจทย์วิจัย เร่ือง “พฤติกรรมกำรสอนของอำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เชียงรำย” หำกท่ำนเป็นนักวิจัย ท่ำนคิดว่ำ ใครได้รับประโยชน์น้อยที่สุดจำกกำรศึกษำวิจัยเร่ืองนี้ 
   ก. ผู้ปกครอง                    ข. นักศึกษำ 
   ค. ผู้บริหำร                              ง. คณำจำรย์ 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๕ 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1. ควำมส ำคัญของกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง คือ ข้อใด 
   ก. เพื่อให้ได้ปัญหำวิจัยท่ีใหม่ ทันสมัยท่ีสุดและไม่ซ้ ำซ้อนกับใคร 
   ข. เพื่อน ำมำอ้ำงอิงและอภิปรำยผลให้เกี่ยวข้องกับปัญหำวิจัย 
   ค. เพื่อควำมกระจ่ำงชัดในปัญหำท่ีจะวิจัยและขั้นตอนของกำรท ำกำรวิจัยท่ีชัดเจน 
   ง. ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใด มิใช่ ลักษณะของเอกสำรที่ใช้ในกำรอ้ำงอิงส ำหรับงำนวิจัย 
   ก. กำรเอกสำรมำใช้ในกำรอ้ำงอิง ฉะนั้น ปัญหำวิจัยต้องทันสมัยและย้อนหลังอย่ำงน้อย 5 ปี 
   ข. ปัญหำกำรวิจัยต้องทันสมัยท่ีสุด มิให้ซ้ ำซ้อนกับงำนวิจัยท่ีบุคคลอื่นได้ท ำแล้ว 
   ค. ช่วยในกำรแปลควำมหมำยกำรวิจัย  เพื่อน ำผลกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่น  ๆ มำสนับสนุน  
   ง. ช่วยในหำเทคนิคและระเบียบวิธีกำรวิจัย 
3. ข้อใด มิใช่ แหล่งของกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ก. รำยงำนวิจัย   ข. แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ 
   ค. วำรสำร             ง. บันทึกกำรสอนของครูในห้องเรียน 
4. ข้อใด คือ ประโยชน์ของกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ก. ช่วยในกำรหำตัวแปรต้นและตัวแปรตำมในกำรวิจัย 
   ข. เป็นแนวทำงในกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัยและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
   ค. เพื่อให้ต้ังสมมุติฐำนกำรวิจัยได้สมเหตุสมผลมำกยิ่งขึ้น 
    ง. ช่วยในกำรเลือกหัวข้อกำรวิจัย มิให้ซ้ ำซ้อนกับงำนวิจัยท่ีบุคคลอื่นได้ท ำแล้ว 
5. ข้อใดคือ แหล่งข้อมูลในกำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ก. หนังสือ ต ำรำ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหำในกำรวิจัย  
   ข. สำรำนุกรม พจนำนุกรม ปทำนุกรมและอักขรำนุกรมชีวประวัติ 
   ค. รำยงำนกำรวิจัย ปริญญำนิพนธ์และหนังสือรวมบทคัดย่อวิทยำนิพนธ์ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
6. ข้อใด คือ ข้อที่ถูกต้องที่สุดที่นักวิจัยจ ำเป็นต้องค้นหำเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
ชื่อเร่ืองวิจัย 
   ก. เพรำะจะท ำให้ประหยัดเวลำในกำรค้นหำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือเรื่องวิจัย 
   ข. เพรำะจะได้ง่ำยต้อกำรอ้ำงอิงและแปลควำมหมำยของกำรวิจัย 
   ค. เพรำะจะท ำให้นักวิจัยเกิดควำมช ำนำญและเก่งมำกขึ้น 
   ง. เพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในปัญหำท่ีจะท ำกำรวิจัยได้อย่ำงชัดเจนและช่วยให้เข้ำใจ แนวควำมคิดทฤษฏี
ต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีวิจัยได้มำกยิ่งขึ้น 
 



7. ข้อใด คือ วิธีกำรจดบันทึกย่อเพื่อกำรวิจัยได้ถูกต้องมำกที่สุด 
   ก. ควรจดบันทึกอย่ำงมีระบบและเป็นระเบียบเพื่อควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำ 
   ข. ควรจดบันทึกช่ือเรื่องวิจัยท่ีค้นคว้ำ 
   ค. ควรจดบันทึกแหล่งของข้อควำมหรือช่ือเรื่องวิจัยท่ีค้นคว้ำ 
   ง. ข้อควำมท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ควรจดบันทึกช่ือเรื่องวิจัย แหล่งของข้อควำมและ ย่อข้อควำมให้ได้
ใจควำมเดิม โดยถอดควำมเป็นส ำนวนของผู้วิจัยเอง 
8. ข้อใด คือ กำรเขียนเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
   ก. ควรจดบันทึกช่ือเรื่องวิจัยท่ีค้นคว้ำ 
   ข. ควรจดบันทึกแหล่งของข้อควำมหรือช่ือเรื่องวิจัยท่ีค้นคว้ำ 
   ค. ข้อควำมท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ควรย่อข้อควำมให้ได้ใจควำมเดิม โดยถอดควำมเป็นส ำนวนของผู้วิจัย
เอง 
   ง. ถูกทุกข้อ 
9. ท ำไมเอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงต้องมีควำมทันสมัยของข้อมูล 
   ก. เป็นแนวทำงในกำรเขียนเค้ำโครงกำรวิจัยและกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
   ข. เพื่อช่วยในกำรเลือกหัวข้อกำรวิจัย  มิให้ซ้ ำซ้อนกับงำนวิจัยท่ีบุคคลอื่นได้ท ำแล้ว 
   ค. เพื่อให้ต้ังสมมติฐำนกำรวิจัยได้สมเหตุสมผลมำกยิ่งขึ้น 
   ง. ท ำให้สะดวกต่อกำรนิยำมปัญหำ  
10. ข้อใด คือ ข้อถูกต้องของกำรวิเครำะห์/สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ก. ข้อควำมท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ ควรย่อข้อควำมให้ได้ใจควำมเดิม โดยถอดควำม เป็นส ำนวนของผู้วิจัย
เอง 
   ข. สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันกำรลอกเลียนข้อควำมวิจัยของ คนอื่น 
   ค. กำรวิเครำะห์/สังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อฝึกนักวิจัยให้เป็นนักวิจัยมืออำชีพ 
   ง. กำรวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผลกำรศึกษำมีควำมถูกต้องและมี ควำมน่ำเช่ือถือมำก
ท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๖ 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1. ข้อใด คือ ควำมหมำยของวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
   ก. วิธีด ำเนินกำรวิจัย คือ กำรก ำหนด วิธีกำร กิจกรรมต่ำง และรำยละเอียดกำรวิจัยท่ีนักศึกษำจะต้องท ำ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล นับต้ังแต่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยไปจนถึงสถิติท่ีใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล 
   ข. วิธีด ำเนินกำรวิจัย คือ กำรก ำหนด วิธีกำร กิจกรรมต่ำง ๆ และรำยละเอียดกำรวิจัยท่ีนักศึกษำจะต้องท ำ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล นับต้ังแต่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
   ค. วิธีด ำเนินกำรวิจัย คือ กำรก ำหนด วิธีกำร กิจกรรมต่ำง ๆ และรำยละเอียดกำรวิจัยท่ีนักศึกษำจะต้องท ำ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล นับต้ังแต่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและกำรเขียนรำยงำนวิจัย 
   ง. วิธีด ำเนินกำรวิจัย คือ กำรก ำหนด วิธีกำร กิจกรรมต่ำง ๆ และรำยละเอียดกำรวิจัยท่ีนักศึกษำจะต้องท ำ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล นับต้ังแต่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยไปจนถึงสถิติท่ีใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูล รวมทั้งกำรเขียนบทควำมวิจัย 
2. ข้อใด คือ เป้ำหมำยที่ส ำคัญของกำรเขียนวิธีด ำเนินกำรวิจัย 
   ก. กำรได้มำซึ่งข้อมูลท่ีสำมำรถตอบปัญหำของกำรวิจัยตำมควำมมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยท่ี
ก ำหนดไว้ 
   ข. กำรได้มำซึ่งข้อมูลท่ีสำมำรถตอบโจทย์ของกำรวิจัยตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยท่ีก ำหนดไว้ 
   ค. กำรได้มำซึ่งข้อเท็จจริงโดยปรำศจำกอคติท่ีสำมำรถตอบโจทย์ของกำรวิจัยตำมจุดมุ่งหมำยของกำรวิจัยท่ี
ก ำหนดไว้ 
   ง.ถูกทุกข้อ 
3. ข้อใด คือ ควำมหมำยของประชำกร 
   ก. หน่วยของข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้วิจัยต้องกำรศึกษำ 
   ข. หน่วยของข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้วิจัยสนใจจะศึกษำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อำจเป็นกลุ่ม ส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ 
   ค. หน่วยของส่ิงมีชีวิตท้ังหมดท่ีผู้วิจัยสนใจจะศึกษำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   ง. หน่วยของส่ิงไม่มีชีวิตท้ังหมดท่ีผู้วิจัยสนใจจะศึกษำ 
4.จำกโจทย์วิจัย “สภำพและปัญหำกำรใช้สื่อสำรสนเทศในสอนในแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย” ข้อใด คือ กลุ่มตัวอย่ำง 
   ก. นักศึกษำส่วนหนึ่งท่ีเรียนกับอำจำรย์ในแผนกสังคมศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโลโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
เชียงรำย 
   ข. อำจำรย์ผู้สอนส่วนหนึ่งในแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
   ค. อำจำรย์ผู้สอนส่วนหนึ่งในมหำวิทยำลัยเทคโลโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
   ง. อำจำรย์และนักศึกษำส่วนหนึ่งในแผนกสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโลโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 



5. ข้อใด คือ ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงที่ดีและมีควำมเชื่อถือได้ 
   ก. ทุกหน่วยประชำกรต้องมีโอกำสได้รับเลือกอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
   ข.สำมำรถให้ควำมมั่นใจในกำรสรุปอ้ำงถึงประชำกรท่ีศึกษำได้ 
   ค. สำมำรถเป็นตัวแทนของประชำกรท่ีศึกษำได้ 
   ง. ถูกทุกข้อ 
6. เคร่ืองมือประเภทไหนที่นักวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้กับประชำกรจ ำนวนมำก 
   ก. แบบทดสอบ            ข. แบบสอบถำม 
   ค. แบบสัมภำษณ์           ง. แบบวัดทัศนคติ 
7. จำกโจทย์วิจัยเร่ือง“กำรบริหำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำในควำมคิดเห็นของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่
โจ้”ข้อใดคือ กำรใช้เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมได้เหมำะสมที่สุด 
   ก. แบบทดสอบ  ข. แบบสอบถำม 
   ค. แบบสัมภำษณ์  ง. แบบวัดทัศนคติ 
8.จำกโจทย์ “กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์และคณะบริหำรธุรกิจ
และศิลปศำสตร์ที่มีต่อกำรให้บริกำรของบรรณำลักษณ์หอสมุด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล” ข้อใด 
คือ ข้อที่ถูกต้องที่สุดในกำรใช้สถิติ 
   ก. T-test เพรำะกลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่ม มีค่ำควำมแปรปรวนไม่เท่ำกัน 
   ข. F-test เพรำะก ำหนดวิธีกำรสอนแตกต่ำงกันมำกกว่ำ 2 วิธีขึ้นไป 
   ค. Chi-square test เพรำะกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของควำมถ่ีควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 2 กลุ่ม 
   ง. Regression analysis เพรำะข้อมูลอยู่ในรูปค่ำกำรท ำนำยและคำดคะเน 
9. ข้อใดคือ กุญแจส ำคัญของกำรวิจัย นอกเหนือจำกหัวข้อกำรวิจัย 
   ก. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล   ข. ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย 
   ค. กลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย                        ง. ปัญหำกำรวิจัย  
10. จำกสมมติฐำน “เด็กที่ใช้รับกำรอบรมเลี้ยงดูแตกต่ำงกัน 3 วิธี จะมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแตกต่ำง
กัน” ข้อใดใช้สถิติได้ถูกต้อง 
   ก. T-test เพรำะ กลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม มีค่ำควำมแปรปรวนไม่เท่ำกัน 
   ข. F-test เพรำะเป็นกำรทดสอบกับค่ำเฉล่ียควำมคิดเห็นของเด็ก 3 กลุ่ม 
   ค. Chi-square test เพรำะข้อมูลอยู่ในรูปค่ำเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม 
   ง. Regression analysis เพรำะข้อมูลอยู่ในรูปค่ำกำรพยำกรณ์ 3 กลุ่ม 
 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๗ 
จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงค ำตอบเดียว 
1. ข้อใด คือ ควำมหมำยของกำรเขียนบรรณำนุกรม 
   ก. รำยกำรของทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้ใช้ประกอบกำรเขียนและอ้ำงอิงในกำรวิจัย 
   ข. รำยกำรของทรัพยำกรส่ือสำรสนเทศท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้ใช้ประกอบกำรเขียนรำยงำนในกำรวิจัย 
   ค. รำยกำรของทรัพยำกรข้อมูลและสำรสนเทศท้ังหมดท่ีผู้วิจัยได้ใช้ประกอบกำรเขียนบทควำมวิจัย 
   ง. ถูกทุกข้อ 
2. ข้อใด คือ หลักเกณฑ์ทั่วไปในกำรลงรำยกำรบรรณำนุกรม 
   ก. ต ำแหน่งของบรรณำนุกรมจะอยู่ท้ำยบทแต่ละบทหรือท้ำยเล่ม 
   ข. ใส่ค ำว่ำ บรรณำนุกรมไว้กลำงหน้ำกระดำษหน้ำแรกของบรรณำนุกรม 
   ค. เริ่มต้นแต่ละรำยกำรของบรรณำนุกรมโดยพิมพ์ชิดขอบซ้ำยมือ ถ้ำไม่จบในบรรทัดเดียวให้พิมพ์ต่อใน
บรรทัดถัดมำในระยะท่ี 9 
   ง. ถูกทุกข้อ 
3. ข้อใด คือ ควำมหมำยของค ำว่ำ กำรอ้ำงอิงในกำรวิจัย 
   ก. กำรบอกแหล่งท่ีมำของข้อควำมท่ีใช้อ้ำงอิงในเนื้อหำท่ีน ำมำเขียนเรียบเรียงในงำนวิจัย 
   ข. กำรระบุแหล่งท่ีมำของข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้อ้ำงอิง ในเนื้อหำท่ีน ำมำเขียนเรียบเรียงในงำนวิจัย 
   ค. กำรบอกแหล่งท่ีมำของสำรนิเทศท่ีใช้อ้ำงอิงในเนื้อหำท่ีน ำมำเขียนเรียบเรียง 
   ง. ถูกท้ังข้อ ก และ ข้อ ข 
4. ระบบกำรอ้ำงอิงที่นักวิจัยนิยมใช้กันในกำรวิจัย มีก่ีแบบ 
   ก. มี 2 ระบบ                                   ข. มี 3 ระบบ 
   ค. มี 4 ระบบ                                   ง. มี 5 ระบบ 
5. “ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์ : เลขหน้ำที่อ้ำงอิง” จำกข้อควำมที่ก ำหนดให้ ข้อใด คือ ระบบอ้ำงอิงที่ถูกต้อง 
   ก. ระบบนำม - ปี (Author - date) 
   ข. ระบบหมำยเลข (Number System) 
   ค. ระบบหมำยเลข (Number System) และระบบนำม - ปี (Author - date) 
   ง. ถูกทุกข้อ 
6. ข้อใด คือ ข้อที่ถูกต้องที่สุด หำก “ผู้แต่งคนเดียวกันเขียนงำนหลำยเร่ืองและน ำมำลงรำยกำร
บรรณำนุกรมไว้ด้วยกัน” เช่น ภัทรธิรำ ผลงำม ทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำ. เลย : สถำบันรำชภัฏเลย, 
2544 
   ก. ภัทรธิรำ ผลงำม. ทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำ. เลย : สถำบันรำชภัฏเลย, 2544 
   ข. ภัทรธิรำ _____. ทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำสังคม. เลย : สถำบันรำชภัฏเลย, 2548 
   ค. ____________. ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์. เลย : สถำบันรำชภัฏเลย, 2543 
   ง. ______.  ผลงำม. ระเบียบวิธีวิจัย. เลย : สถำบันรำชภัฏเลย, 2549 



7. สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ. เอกสำรค ำสอนวิชำระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์คร้ังที่ 3. เชียงใหม่: มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ, 2554. จำกบรรณำนุกรมที่ยกตัวอย่ำงให้ เป็นกำรเขียนบรรณำนุกรมจำก
ระบบอ้ำงอิงระบบใด 
   ก. ระบบนำม - ปี (Author - date) 
   ข. ระบบหมำยเลข (Number System) 
   ค. ระบบหมำยเลข (Number System) และระบบนำม - ปี (Author - date) 
   ง. ถูกทุกข้อ 
8. หลักเกณฑ์กำรเขียนบรรณำนุกรม กรณีข้อควำมหรือรำยกำรบรรณำนุกรมมีจ ำนวนหลำยบรรทัด ข้อใด 
คือ วิธีกำรเขียนบรรณำนุกรมที่ถูกต้อง 
   ก. เสำวณีย์ ทรงสุนทร. ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงบรรณำรักษศำสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: 
      มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2530. 
   ข. สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ. เอกสำรค ำสอนวิชำระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 3. พะเยำ: 
      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ, 2554. 
   ค .  นำงสำวอ ำพร  ปวงรั งษี .  ระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ยทำง สังคมศำสตร์ .  พิ มพ์ ครั้ ง ท่ี  2 .  กรุ ง เทพฯ: 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2553. 
   ง. นำยทองเอก มหำธรรมะ. ทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ. เชียงรำย : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย, 2554. 
9. ข้อใด คือ ข้อที่เขียนบรรณำนุกรมไม่ถูกต้อง 
   ก. สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ. เอกสำรค ำสอนวิชำระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 3. พะเยำ: 
      มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ, 2554. 
    ข. ทองเอก มหำธรรมะ. ทรัพยำกรมนุษย์กับกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ.  
      พิมพ์ครั้งท่ี 1. เชียงรำย: มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย, 2554. 
    ค. อ ำพร  ปวงรังษี. ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ:  
       มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2553. 
    ง. เสำวณีย์ ทรงสุนทร. ควำมรู้เบ้ืองต้นทำงบรรณำรักษศำสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ:           
       มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2530. 
10. ข้อใด คือ ข้อที่ถูกต้องที่สุด 
   ก. ส่วนน ำ-บทคัดย่อ กิตติกรรมประกำศ   
   ข. ส่วนอ้ำงอิง-บรรณำนุกรม ภำคผนวก ประวัติย่อของผู้วิจัย 
   ค. ส่วนสรุป-สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ  
   ง. ส่วนเนื้อหำ-บทท่ี 1 ถึง บทท่ี 5 
 


